
Kerkleerbeheersing 
Nieuwe Testament — materiaal voor de leerkracht 





Kerkleerbeheersing Nieuwe Testament
— materiaal voor de leerkracht

Een uitgave van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Salt Lake City (Utah, VS)



Wij stellen uw opmerkingen en correcties op prijs. U kunt die sturen naar:

Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services
50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-0008 USA
Email: ces-manuals@ldschurch.org

Gelieve uw volledige naam, adres, wijk en ring te vermelden. Vermeld ook de titel van het lesboek. Vermeld
daarna uw opmerkingen.

© 2016 Intellectual Reserve, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in the United States of America
Versie 1, 3/16

Engels origineel vrijgegeven: 1/16
Ter vertaling vrijgegeven: 1/16

Titel van het origineel: Doctrinal Mastery New Testament Teacher Material
Dutch

13231 120



Inhoud
Instructies voor leerkrachten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . v
Geestelijke kennis verkrijgen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
De Godheid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Het heilsplan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
De verzoening van Jezus Christus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
De herstelling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Profeten en openbaring  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Priesterschap en priesterschapssleutels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Verordeningen en verbonden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Huwelijk en gezin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Geboden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53





Instructies voor
leerkrachten
In het Doel van seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs staat: ‘Wij
onderwijzen de cursisten in de leerstellingen en beginselen van het evangelie, zoals
die in de standaardwerken en de woorden van de profeten uiteengezet worden.’
(Het evangelie leren en erin onderwijzen: een handboek voor leerkrachten en leiders in
seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs [2012], x.) In het seminarie wordt
dat voornamelijk door een sequentiële studie van de Schriften gedaan, een
natuurlijke stroom van boeken en verzen in een van de standaardwerken, van
begin tot eind. Ouderling David A. Bednar van het Quorum van de Twaalf
Apostelen heeft gezegd dat ‘dit de eerste en fundamenteelste manier is om levend
water te drinken.’ (‘A Reservoir of Living Water’ [CES-haardvuuravond voor
jongvolwassenen, 4 februari 2007], 3, lds.org/broadcasts.)

Een andere manier waarop de cursisten de leer van Jezus Christus kunnen
begrijpen, geloven en naleven is door kerkleerbeheersing. Kerkleerbeheersing
borduurt verder op en vervangt eerdere pogingen van het seminarie en instituut,
zoals tekstenbeheersing en de studie van fundamentele leerstellingen. Met behulp
van kerkleerbeheersing kunnen de cursisten het volgende bereiken:

1. Goddelijke beginselen leren en toepassen om geestelijke kennis te verkrijgen.

2. Zich de leer van het evangelie van Jezus Christus eigen maken en de
Schriftteksten waarin die leer wordt onderwezen. We richten ons vooral op de
leer in verband met de volgende negen onderwerpen:

• De Godheid

• Het heilsplan

• De verzoening van Jezus Christus

• De herstelling

• Profeten en openbaring

• Priesterschap en priesterschapssleutels

• Verordeningen en verbonden

• Huwelijk en gezin

• Geboden

Het seminarie en instituut hebben instructiemateriaal ontwikkeld om ertoe bij te
dragen dat leerkrachten en cursisten die doelen kunnen bereiken. Dit materiaal
omvat het Basisdocument kerkleerbeheersing en het lesmateriaal kerkleerbeheersing.
(Noot: Het lesmateriaal kerkleerbeheersing is beschikbaar voor alle vier
seminariecursussen.)
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Basisdocument kerkleerbeheersing
Het Basisdocument kerkleerbeheersing is aan de cursisten gericht. Het bevat (1) een
inleiding waarin wordt uitgelegd wat kerkleerbeheersing is en wat ze eraan kunnen
hebben, (2) instructies om ze te onderrichten in de beginselen van het verkrijgen
van geestelijke kennis en (3) een gedeelte over de hierboven genoemde leerstellige
onderwerpen. Onder alle leerstellige onderwerpen staan leerstellige uitspraken die
van toepassing zijn op het leven van de cursisten. Het is belangrijk dat ze die
begrijpen, geloven en toepassen.

Enkele leerstellingen en beginselen in de gedeelten ‘Geestelijke kennis verkrijgen’
en ‘Leerstellige onderwerpen’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing worden
ondersteund door de Schriftteksten kerkleerbeheersing. Er zijn 25 Schriftteksten
kerkleerbeheersing voor elke cursus (Oude Testament, Nieuwe Testament, Boek
van Mormon en Leer en Verbonden/kerkgeschiedenis). In totaal dus 100
Schriftteksten. Er staat een lijst met deze Schriftteksten achter op het Basisdocument
kerkleerbeheersing. Het is een belangrijk onderdeel van uw taak als leerkracht om
ertoe bij te dragen dat de cursisten deze Schriftteksten kunnen onthouden en
vinden, en dat ze begrijpen hoe deze Schriftteksten de leer van de Heiland
verduidelijken.

Elk van de honderd Schriftteksten kerkleerbeheersing wordt gebruikt om een
enkele leerstellige uitspraak in het Basisdocument kerkleerbeheersing te bekrachtigen.
Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–20 staat bijvoorbeeld genoemd in leerstellig
onderwerp 4, ‘De herstelling’, om de waarheid te bekrachtigen dat God de Vader
en zijn Zoon, Jezus Christus, aan Joseph Smith verschenen, in antwoord op
Josephs gebed, en dat Zij hem geroepen hebben als de profeet van de
herstelling. Maar deze Schrifttekst kerkleerbeheersing kan ook gebruikt worden
om de waarheid in leerstellig onderwerp 1, ‘De Godheid’ te bekrachtigen dat de
Godheid uit drie afzonderlijke personen bestaat: God, de eeuwige Vader; zijn
Zoon, Jezus Christus; en de Heilige Geest. Daarom wordt deze Schrifttekst
kerkleerbeheersing genoemd als verwijzing bij dat onderwerp.

Als u bij elk leerstellige onderwerp de Schrifttekst kerkleerbeheersing ziet die staat
vermeld, kunt u weten in welke leerervaring die teksten gedurende het jaar
behandeld worden. In het voorgaande voorbeeld wordt Geschiedenis van Joseph
Smith 1:15–20 behandeld in de leerervaring van ‘De herstelling’ in
Kerkleerbeheersing Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — materiaal voor de
leerkracht.

Niet elk leerstellige onderwerp krijgt elk jaar evenveel aandacht. Hoewel elk
leerstellige onderwerp elk jaar wordt behandeld, krijgen alleen de specifieke
leerstellige uitspraken die bekrachtigd worden door de Schriftteksten
kerkleerbeheersing die bij het materiaal van dat jaar horen, de aandacht in de
lessen kerkleerbeheersing.

Lesmateriaal kerkleerbeheersing
Het lesmateriaal kerkleerbeheersing bestaat uit tien leerervaringen die gedurende
het jaar behandeld worden. Het lesmateriaal voor elke leerervaring moet wellicht
gedurende meer dan één les worden behandeld.
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De eerste leerervaring is erop gericht dat de cursisten beginselen gaan leren en
toepassen om geestelijke kennis te verkrijgen. Dat wordt binnen de eerste twee
weken van het schooljaar gedaan. Daardoor gaan de cursisten begrijpen hoe
belangrijk kerkleerbeheersing is. Daarnaast vormen de beginselen in deze
leerervaring het fundament waar verder op gebouwd gaat worden, en waar we de
rest van het jaar in de andere negen leerervaringen op terugkomen.

Elke leerervaring is gebaseerd op een van de eerder genoemde negen leerstellige
onderwerpen. Ze zijn ontwikkeld om de cursisten de leer van de Heiland bij te
brengen, zodat ze die in hun dagelijks leven gaan toepassen. Elk van deze
leerervaringen bestaat uit drie hoofdgedeelten: ‘De leer begrijpen’, ‘Oefeningen’ en
‘Overzicht kerkleerbeheersing’.

De leer begrijpen. Dit deel van elke leerervaring bevat enkele leeractiviteiten of
onderdelen die gedurende één of meer lessen behandeld kunnen worden. Met
behulp van deze activiteiten krijgen de cursisten meer begrip van elk leerstellige
onderwerp en van de specifieke leerstellige bepalingen die bij elk
onderwerp horen.

De activiteiten die bij ‘De leer begrijpen’ horen, beginnen meestal met een studie
van het leerstellige onderwerp in het Basisdocument kerkleerbeheersing. Daarnaast
zijn de activiteiten gericht op specifieke leerstellige bepalingen die bekrachtigd
worden door Schriftteksten kerkleerbeheersing uit het standaardwerk dat dat jaar
behandeld wordt. In de leerervaring over ‘De Godheid’ in het lesmateriaal
kerkleerbeheersing Nieuwe Testament worden de leerkrachten bijvoorbeeld
aangemoedigd om ertoe bij te dragen dat de cursisten zich Hebreeën 12:9 eigen
maken. Wanneer de cursisten in andere jaren het Boek van Mormon en Leer en
Verbonden en kerkgeschiedenis bestuderen, richten ze zich op andere
Schriftteksten kerkleerbeheersing die andere leerstellige bepalingen met het
onderwerp ‘De Godheid’ bekrachtigen in het Basisdocument kerkleerbeheersing.

In de activiteiten ‘De leer begrijpen’ worden de cursisten aangemoedigd om
Schriftteksten kerkleerbeheersing te vinden, markeren en bestuderen, zodat ze die
kunnen gebruiken om in de bijbehorende leerstellige bepalingen te onderrichten
en die uit te leggen. U kunt zonodig meerdere leeractiviteiten toevoegen om ervoor
te zorgen dat de cursisten zich de leerstellige bepalingen en de bijbehorende
Schriftteksten kerkleerbeheersing eigen maken.

Praktijkoefeningen. Elke leerervaring bevat minimaal één praktijkoefening voor
de cursisten. Deze oefeningen bestaan meestal uit praktijkgevallen, een rollenspel
of scenario’s waaraan de cursisten kunnen deelnemen, of vragen die ze in groepjes
of klassikaal kunnen bespreken. Deze oefeningen zijn essentieel om de cursisten
duidelijk te maken dat de leerstellige bepalingen die ze leren ook in deze tijd van
toepassing zijn. De oefeningen onderstrepen ook dat de leerstellingen die de
cursisten hebben geleerd, ze tot zegen kunnen zijn en ertoe kunnen bijdragen dat
ze het evangelie naleven en het zonder bedreiging of belediging kunnen
verkondigen.

Overzicht kerkleerbeheersing. Als ze de leerstellige bepalingen en de
bijbehorende Schriftteksten kerkleerbeheersing herhaaldelijk doornemen, zal dat
de kerkleerbeheersing van de cursisten ten goede komen. Elke leerervaring bevat
een gedeelte met ideeën die u met de cursisten kunt doornemen tijdens een
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herhaling van de leerstellige bepalingen en de bijbehorende Schriftteksten
kerkleerbeheersing die ze gedurende het jaar hebben geleerd.

Kerkleerbeheersing toepassen
Kerkleerbeheersing wordt op verschillende wijzen toegepast, afhankelijk van het
soort seminarieprogramma dat wordt gevolgd: dagelijks (ochtendseminarie), online
seminarie of thuisseminarie.

Kerkleerbeheersing in het dagelijkse seminarie
De verwachting is dat u gedurende het schooljaar zo’n dertig minuten per week
aan kerkleerbeheersing zult besteden. Het aantal weken dat aan elk van de tien
leerervaringen wordt besteed, is afhankelijk van het aantal leerstellige uitspraken
en Schriftteksten kerkleerbeheersing dat voor dat leerstellige onderwerp moet
worden bestudeerd. Sommige onderwerpen kunnen in twee weken worden
behandeld, voor andere zijn meerdere weken nodig (zie de onderstaande
‘Handleiding tempo kerkleerbeheersing Nieuwe Testament’).

Het gedeelte ‘De leer begrijpen’ in elke leerervaring kerkleerbeheersing is in
verscheidene leeractiviteiten (segmenten) onderverdeeld, die over het algemeen in
vijf tot tien minuten gedaan kunnen worden. Dat biedt een soepel gebruik van de
lestijd voor kerkleerbeheersing. U kunt bijvoorbeeld de ene dag een of twee
leerervaringen doen, terwijl u een andere dag de hele lestijd nodig hebt voor het
tekstblok, waardoor er geen tijd over is voor kerkleerbeheersing. Voor sommige
leeractiviteiten is meer tijd nodig, dus die kunt u wellicht op een flexibele lesdag
doen (zie ‘Handleiding tempo dagelijkse leerkrachten’ en ‘Suggesties voor flexibele
dagen’ in het aanhangsel van uw lesboek).

Naast de behandeling van belangrijke teksten op onderwerp als onderdeel van
kerkleerbeheersing, legt u nadruk op deze teksten als u ze tegenkomt in uw
sequentiële studie van de Schriften met de cursisten. Als u dat doet, krijgen de
cursisten meer begrip van de context en de inhoud van alle teksten. Dan kunnen ze
het belang van de waarheden in elke tekst grootmaken.

In het dagelijkse seminarie borduurt kerkleerbeheersing verder op en vervangt
tekstenbeheersing. Voor die Schriftteksten kerkleerbeheersing die voorheen
kernteksten waren, bevat het Nieuwe Testament — boek voor de seminarieleerkracht
ideeën en leeractiviteiten waarmee u de Schriftteksten gepaste nadruk in uw
Schriftstudie met de cursisten kunt geven. Als de Schriftteksten kerkleerbeheersing
nieuw zijn, worden ze niet als zodanig in het boek voor de leerkracht weergegeven.
Dan is het belangrijk dat u op gepaste wijze nadruk op die teksten legt, als
onderdeel van de Schriftstudie.

Noot: Sommige Schriftteksten worden in het Nieuwe Testament — boek voor de
seminarieleerkracht als kernteksten aangeduid, maar niet als Schriftteksten
kerkleerbeheersing. Op deze teksten wordt geen nadruk meer gelegd volgens de
instructies tekstenbeheersing in het lesboek, maar zij worden wel in de reguliere
Schriftstudie behandeld.
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Handleiding tempo kerkleerbeheersing Nieuwe Testament
Het aantal weken dat u aan elk van de tien leerervaringen besteedt, varieert,
afhankelijk van het aantal leerstellige punten en Schriftteksten die bij de studie van
dat leerstellige onderwerp behandeld worden. Er dient ongeveer dertig minuten
per week aan kerkleerbeheersing besteed te worden, met gebruik van de volgende
leeractiviteiten:

• De leer begrijpen

• Praktijkoefeningen

• Activiteiten kerkleerbeheersing

In de onderstaande tempohandleiding worden er twee weken gegeven voor de
activiteiten kerkleerbeheersing over de Godheid. Op maandag van de eerste week
kunt u het gedeelte ‘De leer begrijpen’ behandelen. Op dinsdag kunt u de tweede
en derde gedeelten behandelen en op woensdag kunt u ervoor kiezen om een
activiteit kerkleerbeheersing van drie tot vijf minuten te doen, die u bedenkt of die
u uit de hulpmiddelen in het aanhangsel van het boek voor de leerkracht haalt. Op
donderdag kunt u ervoor kiezen om geen activiteit kerkleerbeheersing te doen
omdat u de hele lestijd nodig hebt om het Schriftblok afdoende te behandelen, en
op vrijdag kunt u het vierde deel ‘De leer begrijpen’ behandelen. Voor de tweede
week kunt u een extra door de leerkracht gekozen kerkleerbeheersing,
praktijkoefening en ‘Overzicht kerkleerbeheersing’ kiezen.

Als u het lesmateriaal in Nieuwe Testament — boek voor de seminarieleerkracht voor
de komende week doorneemt, samen met de leeractiviteiten kerkleerbeheersing in
het Lesmateriaal kerkleerbeheersing Nieuwe Testament kunt u de kerkleerbeheersing
beter plannen en indelen. U moet wellicht vaststellen welke delen van de les
samengevat kunnen worden om tijd vrij te maken voor de leeractiviteiten en
praktijkoefeningen kerkleerbeheersing.

De volgende tempohandleiding is gebaseerd op een aanpak die de leerstellige
onderwerpen behandelt in de volgorde waarin ze in het Basisdocument
kerkleerbeheersing voorkomen. Maar zolang de leerervaring ‘Geestelijke kennis
verkrijgen’ als eerste wordt behandeld, kunnen de andere leerstellige onderwerpen
in willekeurige volgorde worden behandeld. Overweeg de volgende twee
methoden:

• Behandel de leerstellige onderwerpen in de volgorde waarin ze in het
Basisdocument kerkleerbeheersing voorkomen (te beginnen met ‘De Godheid’ en
tot slot de ‘Geboden’).

• Probeer zoveel mogelijk de studie van de leerstellige onderwerpen af te
stemmen op wat ze op zondag bestuderen.

Week Leerstellig onderwerp

1

2

3

Geestelijke kennis verkrijgen
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Kerkleerbeheersing in online seminarie
De leeractiviteiten kerkleerbeheersing zijn in de online seminarielessen
opgenomen. Als u online seminarieles geeft, is het nuttig om het vorige gedeelte
van ‘Kerkleerbeheersing in het dagelijkse seminarie’ door te nemen, zodat u de
belangrijke beginselen en gebruiken beter kunt begrijpen die aan de specifieke
situatie van online seminarie kunnen worden aangepast en toegepast.

Kerkleerbeheersing in thuisseminarie
Momenteel is het materiaal dat thuisstudieleerkrachten en hun cursisten gebruiken
niet aangepast aan de kerkleerbeheersing. Daarom moeten leerkrachten en
cursisten het huidige thuisstudiemateriaal blijven gebruiken, met de activiteiten
voor tekstenbeheersing. Totdat het thuisstudiemateriaal is aangepast, moedigen we
de leerkrachten aan om de cursisten een kopie te geven van het Basisdocument
kerkleerbeheersing en ze aan te moedigen om het zelf, samen met de Schriftteksten
kerkleerbeheersing, te bestuderen.
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Zes mannen uit India,
op leren sterk gezind,
gingen naar de olifant
(maar allen waren zij blind)
zodat een ieder door observatie
voldoening vindt.

Geestelijke kennis
verkrijgen
Deel 1 (40 minuten)
Noot: De delen 1 en 2 kunnen in twee lessen van 40 minuten worden gegeven, of
als een enkele les van 80 minuten.

Op zoek naar eeuwige waarheid
Zet het woord Waarheid op het bord en stel de volgende vraag:

• Waarom is het soms moeilijk om te bepalen wat de waarheid is?

Als enkele cursisten hebben geantwoord, zet u de volgende vraag op het bord: Hoe
kan ik te weten komen wat de waarheid is?

Leg uit dat president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste Presidium aan de hand van
het oude verhaal over de blinde mannen en de olifant heeft uitgelegd dat het soms
moeilijk is om de waarheid te leren kennen.

U kunt de volgende uitspraak op het bord zetten of de cursisten er een afdruk van
geven. Laat een cursist de uitspraak voorlezen. Laat de cursisten meelezen en zich
afvragen in welk opzicht dit verhaal enkele van de moeilijkheden afschildert die we
tegenkomen als we naar de waarheid op zoek zijn.

‘Ruim honderd jaar geleden zette een Amerikaanse dichter een oude gelijkenis op
rijm. Het eerste couplet van het gedicht luidt als volgt:

‘Ieder van de zes reizigers in het gedicht pakt een ander deel van de olifant vast en vertelt aan de
anderen wat hij ontdekt.

‘Een van de mannen vindt een poot van de olifant, en beschrijft die als rond en ruw als een
boom. Een andere man betast de slagtand en zegt dat de olifant op een speer lijkt. De derde
grijpt de staart vast en houdt vol dat de olifant op een touw lijkt. De vierde ontdekt de slurf en
blijft erbij dat de olifant net een grote slang is.

‘Ze spreken allemaal de waarheid.

‘En omdat ze het zelf hebben waargenomen, houden ze allemaal vol dat ze het beter weten.

‘Het gedicht eindigt als volgt:

Dus werd er door deze Indiërs
getierd en geraasd,
ieder met een sterke mening,
sterk, en koppig haast,
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en hoewel ze allen deels gelijk hadden,
zaten ze er allemaal naast!
[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe (1873), 135–136, books.google.com].’

(‘Wat is waarheid?’ [CES-haardvuuravond, 13 januari 2013], lds.org/broadcasts.)

• In welke opzichten illustreert deze gelijkenis hoe moeilijk het kan zijn om de
waarheid te vinden?

• Wat voor andere moeilijkheden kunnen we tegenkomen als we op zoek zijn
naar de waarheid?

• Hoe hadden de blinde mannen beter kunnen begrijpen wat een olifant is?
(Bijvoorbeeld de hulp inroepen van iemand die de olifant kan zien.)

God is de bron van eeuwige waarheid.
Leg uit dat de cursisten in het seminarie veel kansen zullen krijgen om de eeuwige
waarheid beter te begrijpen. Om de cursisten daarbij te helpen hebben we
kerkleerbeheersing geïntroduceerd. Daarbij gaan we op zoek naar beginselen om
geestelijke kennis op te doen en toe te passen, en krijgen we meer begrip van
belangrijke leerstellingen van het evangelie van Jezus Christus.

Geef de cursisten een exemplaar van het Basisdocument kerkleerbeheersing. Laat ze
het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ opzoeken. Laat ze de eerste alinea
doorlezen, en vaststellen wat de bron van eeuwige waarheid is.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen. U kunt ze aanmoedigen om de volgende
leer te markeren: God weet alles en is de bron van alle waarheid.

Om de cursisten meer begrip van deze leer bij te brengen, laat u een cursist Mosiah
4:9 voorlezen. Laat de andere cursisten meelezen en zich afvragen hoe we door dit
vers beter gaan begrijpen waarom we op God als bron van alle waarheid kunnen
vertrouwen.

• Welke woorden of zinsneden in dit vers beschrijven waarom God de enige
betrouwbare bron van waarheid is?

• Waarom denk je dat het belangrijk is om op God te vertrouwen als bron van alle
waarheid? (Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat weten waar we waarheid
kunnen vinden, de eerste stap tot het verkrijgen ervan is.)

Hoe we geestelijke kennis kunnen verkrijgen
Laat een cursist de laatste zin van de eerste alinea en de hele tweede alinea
voorlezen van het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ in het Basisdocument
kerkleerbeheersing. Laat de cursisten meelezen en zich afvragen hoe wij God de kans
kunnen geven om geestelijke waarheid aan ons te openbaren.

Vraag de cursisten wat ze hebben ontdekt. Om de cursisten beter te laten begrijpen
wat we moeten doen om geestelijke waarheid te verkrijgen, deelt u de klas op in
vier groepen en geeft u elke groep een van de volgende Schriftteksten
kerkleerbeheersing of tekstverwijzingen:
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• Moroni 10:4–5

• Johannes 7:17

• Jakobus 1:5–6; 2 Nephi 32:8–9

• 2 Timotheüs 3:15–16; 2 Nephi 32:3

Zeg dat ze vijf minuten de tijd hebben om hun teksten als groep door te lezen en
aan de hand van de volgende vragen te bespreken. (U kunt deze vragen op het
bord zetten of als uitreikblad uitdelen.)

1. Welk beginsel van geestelijke waarheid wordt in deze teksten besproken?

2. Hoe kun je aan de hand van deze teksten beter begrijpen hoe je geestelijke
waarheid kunt vinden?

3. Wat voor ervaringen heb je gehad met dit gedeelte van het patroon om
geestelijke waarheid te verkrijgen?

Na enige tijd laat u een lid van elke groep aan de klas vertellen wat ze hebben
besproken. Zorg ervoor dat elke groep die verslag uitbrengt, aangeeft over welk
onderdeel van het verkrijgen van geestelijke kennis hun teksten gingen.

Nadat elke groep verslag heeft uitgebracht, kunt u de klas naar meer inzichten of
ervaringen over het verkrijgen van geestelijke waarheid vragen. Overweeg de
volgende vraag te stellen:

• In welke opzichten sluiten deze manieren om waarheid te verkrijgen bij elkaar
aan en kunnen we er geestelijke kennis door verkrijgen?

Laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling Richard G. Scott van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen. Laat de klas opletten wat volgens
ouderling Scott vereist is om geestelijke kennis te verkrijgen.

‘Het vergt uitzonderlijk veel energie om waardevolle kennis op te doen. Dat geldt
in het bijzonder voor het verkrijgen van geestelijk kennis.’ (‘Acquiring Spiritual
Knowledge’, Ensign, november 1993, 87.)

• Waarom denk je dat de Heer inspanning van ons vereist voordat we geestelijke
kennis kunnen verkrijgen?

• Waarom is het volgens jullie de moeite waard om de nodige inspanning te
leveren om geestelijke kennis te ontvangen — zoals een getuigenis van onze
hemelse Vader; zijn Zoon, Jezus Christus; en de waarheid van hun leringen?

Getuig dat we ons uiterste best moeten doen om geestelijke kennis te verkrijgen.
Onze hemelse Vader is bereid om ons te onderrichten, maar wij moeten bereid zijn
om ons deel te doen.
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Vragen stellen en naar antwoorden zoeken is een essentieel onderdeel van
onze inspanning om waarheid te leren.
Laat een cursist de derde alinea voorlezen van het gedeelte ‘Geestelijke kennis
verkrijgen’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing. Laat de klas meelezen en zich
afvragen waarom het volgens deze alinea zo belangrijk is om vragen te stellen als
we op zoek zijn naar geestelijke kennis.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen. Zet dan de volgende samenvatting van
waarheid op het bord: Vragen stellen en ijverig naar antwoorden zoeken is een
essentieel onderdeel van onze inspanning om waarheid te leren.

• Waarom is het volgens jullie belangrijk om ijverig te zoeken naar de
antwoorden op de vragen die tijdens je zoektocht naar waarheid boven
water komen?

Om ertoe bij te dragen dat de cursisten begrijpen hoe belangrijk dit aspect van het
verkrijgen van geestelijke kennis is, laat u een cursist de volgende uitspraak van
president Dieter F. Uchtdorf voorlezen. Laat de klas opletten wat president
Uchtdorf over het stellen van de juiste vragen zegt. (U kunt de cursisten een kopie
van deze uitspraak geven.)

‘Dat geldt ook voor geestelijke waarheid: hoe weten we dat we ons op het juiste
pad bevinden?

‘Eén manier is de juiste vragen stellen — vragen waarmee we kunnen bepalen of
we de goede kant uit gaan en of iets voor ons werkt. Vragen als:

‘“Leid ik een zinvol leven?”

‘“Geloof ik in God?”

‘“Geloof ik dat God mij kent en van mij houdt?”

‘“Geloof ik dat God mijn gebeden hoort en verhoort?”

‘“Ben ik werkelijk gelukkig?”

‘“Brengen mijn inspanningen me tot de hoogste spirituele doelen en waarden in het leven?”

‘Gedreven door diepzinnige vragen over het doel van het leven hebben vele mensen en gezinnen
over de hele wereld naar waarheid gezocht. Die zoektocht heeft ze vaak naar De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en het herstelde evangelie geleid.’ (‘Het werkt
uitstekend!’ Liahona, november 2015, 20–21.)

• Hoe kunnen we aan de hand van deze uitspraak van president Uchtdorf beter
begrijpen hoe belangrijk het is om de juiste vragen te stellen?

Vraag de cursisten of zij zich voorbeelden uit de Schriften kunnen herinneren
waaruit blijkt dat mensen door het stellen van vragen en het ijverig zoeken naar
antwoorden geestelijke kennis hebben ontvangen. (Mogelijke voorbeelden:
Geschiedenis van Joseph Smith 1:10–20; Enos 1:1–8; Leer en Verbonden 138:1–11).

Wijs op het volgende beginsel aan het eind van de derde alinea van het gedeelte
‘Geestelijke kennis verkrijgen’: De houding en bedoeling waarmee wij vragen
stellen en antwoorden zoeken hebben een grote invloed op ons vermogen om
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door de Heilige Geest te leren. U kunt de cursisten aanmoedigen om dat
beginsel in hun exemplaar van het Basisdocument kerkleerbeheersing te markeren.

Om het verschil aan te geven tussen het stellen van oprechte vragen en het stellen
van vragen om iemands gedrag goed te praten of iemand te bekritiseren of te
verlokken, laat u de cursisten in koppels de vragen die Zeëzrom aanvankelijk
stelde, vergelijken met de vragen die hij stelde nadat hij het getuigenis van Alma en
Amulek had gehoord. Laat een persoon van het koppel Alma 10:31–32; 11:21
bestuderen, en de andere Alma 12:8. Laat de cursisten aan de andere persoon in
hun koppel uitleggen wat ze hebben geleerd over de oprechtheid en de mogelijke
redenen van Zeëzroms vragen. Nadat de cursisten de toegewezen teksten met hun
partner hebben besproken, stelt u de klas de volgende vragen:

• Wat is het verschil in motivatie en instelling tussen de vragen die Zeëzrom
aanvankelijk stelde en de vragen die hij stelde nadat hij het getuigenis van Alma
en Amulek had gehoord?

• Naar welke waarheid was Zeëzrom volgens Alma 12:8 op zoek nadat hij het
getuigenis van Alma en Amulek had gehoord? (Wijs erop dat Zeëzrom nog
steeds vragen had toen hij het getuigenis van Alma en Amulek had gehoord,
maar dat de aard van zijn vragen was veranderd. ‘En Zeëzrom begon hen
zorgvuldig te ondervragen om meer te weten te komen over het
koninkrijk Gods.’)

Leg uit dat een groot gedeelte van de prachtige leer in Alma 12–13 uit vragen
voortkwam. Door deze vragen en antwoorden bekeerde Zeëzrom zich uiteindelijk
tot het evangelie van Jezus Christus (zie Alma 14:6; 15:3–12).

U kunt getuigen hoe belangrijk het is om oprechte vragen te stellen en ijverig naar
antwoorden te zoeken. U kunt vertellen hoe u te weten bent gekomen dat de Heer
oprechte vragen beantwoordt.

Deel 2 (40 minuten)
Leerstellige of historische vragen beantwoorden
Vraag een cursist de volgende uitspraak van president Boyd K. Packer van het
Quorum der Twaalf Apostelen voor te lezen:

‘Jonge mensen vragen zich af “waarom?” — Waarom moeten we sommige
dingen doen en waarom moeten we andere dingen laten?’ (‘The Great Plan of
Happiness’ [toespraak voor CES-leerkrachten, 10 augustus 1993], si.lds.org).

Vraag de cursisten of ze zich ooit hebben afgevraagd waarom we bepaalde dingen
moeten doen en andere dingen moeten laten. Iemand kan zich bijvoorbeeld
afvragen waarom God ons heeft geboden om de sabbat te heiligen of waarom Hij
ons heeft geboden dat seksuele betrekkingen alleen zijn voorbehouden aan een
man en een vrouw die met elkaar zijn gehuwd. Leg uit dat dit gedeelte van de les
over geestelijke kennis verkrijgen is bedoeld om de cursisten beginselen bij te
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brengen waardoor ze zich kunnen laten leiden als ze vragen hebben of vragen van
anderen moeten beantwoorden over de leer, gebruiken en geschiedenis van De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Herinner de cursisten aan het beginsel dat ze hebben geleerd betreffende de bron
van waarheid en hoe ze geestelijke kennis kunnen verkrijgen: God weet alles en is
de bron van alle waarheid. Leg uit dat het nuttig is om aan deze waarheid te
denken als we vragen over de kerk hebben die moeilijk te begrijpen lijken.

Laat de volgende beginselen zien of zet ze op het bord:

• Handel in geloof.

• Bestudeer de begrippen en vragen met een eeuwig perspectief.

• Zoek naar meer inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen.

Leg uit dat deze beginselen ons kunnen leiden in ons streven om eeuwige
waarheid te leren kennen en begrijpen en onze vragen of problemen op te lossen.

In geloof handelen
Laat de cursisten het eerste beginsel, ‘In geloof handelen’ van het gedeelte
‘Geestelijke kennis verkrijgen’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing doorlezen.
Laat ze de beginselen opzoeken en markeren waarmee ze de vragen kunnen
beantwoorden die zij of anderen over de kerk hebben.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen. Als ze het niet noemen, wijs ze dan op
dit beginsel: In ons streven om dingen te begrijpen en zorgen weg te nemen, is
het belangrijk dat we bouwen op het getuigenis dat we al hebben van Jezus
Christus, de herstelling van zijn evangelie, en de leringen van zijn geordende
profeten.

• Hoe kunnen deze beginselen ons helpen als we oprecht streven naar begrip van
en antwoorden op moeilijke vragen en problemen?

Vraag de cursisten naar voorbeelden van hoe ze door een of meer van deze
beginselen gezegend werden toen ze met een bepaalde kwestie, moeilijkheid of
vraag werden geconfronteerd.

Laat een cursist het volgende verhaal van ouderling Neil L. Andersen van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen: Laat de cursisten opletten hoe deze jonge
vrouw in geloof handelde toen ze met een moeilijke situatie werd geconfronteerd.

‘Onlangs sprak ik met een lauwermeisje uit de Verenigde Staten. Ik citeer uit
haar e-mail:

‘“Het afgelopen jaar zijn sommigen uit mijn vriendenkring hun standpunt over
het huwelijk op Facebook gaan plaatsen. Velen waren vóór het homohuwelijk en
meerdere jongeren van de kerk stemden met de berichten in met een ‘like’. Ik
plaatste geen commentaar.
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‘“Ik besloot mijn geloof in het traditionele huwelijk op doordachte wijze kenbaar te maken.

‘“Aan mijn profielfoto voegde ik het volgende onderschrift toe: ‘Ik geloof in het huwelijk tussen
man en vrouw.’ Vrijwel direct kreeg ik allerlei berichtjes. ‘Je bent egoïstisch.’ ‘Je veroordeelt
anderen.’ Iemand vergeleek me met een slavenhouder. En ik kreeg dit bericht van iemand met
wie ik goed bevriend ben en die een sterk lid van de kerk is: ‘Je moet met de tijd meegaan.
Dingen zijn aan het veranderen en dat moet jij ook doen.’

‘“Ik ging er niet op in,” zei ze, “maar haalde mijn verklaring ook niet weg.”

‘Zij besluit als volgt: “Soms moet je, zoals president Monson heeft gezegd, ‘durven alleen te
staan’. Hopelijk zullen wij als jongeren samen staan en trouw zijn aan God en aan de leringen
van zijn levende profeten.”’ (‘Geestelijke wervelwinden’,Liahona, mei 2014, 19–20.)

• In welke opzichten handelde deze jonge vrouw in geloof toen ze met een
moeilijke situatie werd geconfronteerd?

• Hebben jullie ooit soortgelijke kritiek gehad toen je pal stond voor je
geloofsovertuiging? Hoe reageerde je toen?

Vraag de cursisten of ze door hun vasthoudendheid aan wat ze al weten en door
het feit dat ze pal staan als ze met moeilijkheden worden geconfronteerd, zijn
gezegend en of hun getuigenis is gegroeid. (Zie Jeffrey R. Holland, ‘Ik geloof,
Heere’,Liahona, mei 2013, 94.) Moedig de cursisten aan om zich voor te nemen
altijd getrouw te blijven aan hun getuigenis van de leringen van Jezus Christus en
zijn profeten. (Zie Lukas 14:27.)

Begrippen en vragen met een eeuwig perspectief bestuderen
Leg uit dat er mensen in de tijd van de apostel Paulus waren die veel van dezelfde
vragen en problemen hadden waar wij tegenwoordig mee te maken krijgen. Laat
de cursisten 1 Korinthe 2:5, 9–11 doorlezen en opzoeken wat volgens Paulus
noodzakelijk is om geestelijke waarheid te begrijpen.

Laat de cursisten samenvatten hoe we volgens deze verzen geestelijke waarheid
kunnen begrijpen. Zorg ervoor dat ze begrijpen dat we alleen door de Geest van
God ‘de diepten van God’ (1 Korinthe 2:10) kunnen leren kennen — namelijk de
waarheden die alleen door openbaring begrepen kunnen worden.

Laat een cursist beginsel 2, ‘Begrippen en vragen met een eeuwig perspectief
bestuderen’ van het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ in het Basisdocument
kerkleerbeheersing voorlezen. Laat de klas meelezen en opzoeken hoe we de hulp
van de Geest kunnen inroepen om met een eeuwig perspectief beginselen en
vragen kunnen bestuderen.

Laat de cursisten onder beginsel 2 waarheden opzoeken waardoor ze beter gaan
begrijpen hoe ze het best vragen kunnen bestuderen die op ze afgevuurd worden.
Zet hun antwoorden op het bord. (De antwoorden van de cursisten kunnen de
volgende beginselen omvatten: Door een eeuwig perspectief kunnen we vragen
opnieuw formuleren en denkbeelden beoordelen volgens het
waarheidscriterium van de Heer in plaats van de veronderstellingen van de
wereld. Naarmate wij ons steviger verankeren aan ons vertrouwen in onze
hemelse Vader en zijn heilsplan, gaan we dingen duidelijker zien.)
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Om de cursisten duidelijk te maken dat deze beginselen nuttig kunnen zijn bij het
beantwoorden van onze vragen en die van anderen, laat u een cursist de volgende
uitspraak van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen
voorlezen. Laat de klas opletten waarom het zo belangrijk is om de
veronderstellingen en overtuigingen te overwegen waarop een vraag is gebaseerd.
(U kunt voor iedere cursist eventueel een uitreikblad met het citaat maken.)

‘Door onze kennis van [het heilsplan] en andere waarheden die God heeft
geopenbaard, hebben we andere veronderstellingen [of overtuigingen] dan
mensen die onze kennis niet hebben. Daarom komen we op het gebied van
belangrijke onderwerpen tot andere conclusies dan zij die hun mening alleen op
het aardse leven baseren. […]

‘… Het is vaak beter als wij reageren door eerst de wereldse vooronderstellingen
of veronderstellingen in de beweringen [van anderen] te identificeren en daarna de verschillende
veronderstellingen of vooronderstellingen waardoor de heiligen der laatste dagen zich laten
leiden. Dat wekt geen overeenstemming op van mensen die een andere overtuiging hebben,
maar kan het gesprek wel wegleiden van onenigheid over conclusies om de ware bron van
onenigheid vast te stellen.’ (‘As He Thinketh in His Heart’ [evening with Elder Dallin H. Oaks, 8
februari 2013], broadcasts.lds.org).

• Wat voor invloed kunnen onze overtuigingen en veronderstellingen hebben op
de vragen die we stellen en de conclusies die we eruit trekken? (Zorg ervoor dat
de cursisten begrijpen dat iemand die met wereldse veronderstellingen begint,
ook vaak wereldse conclusies trekt. Maar omdat wij de eeuwige waarheid willen
begrijpen, is het belangrijk om vragen in de context te plaatsen van wat we al
over God en zijn heilsplan weten.)

Leg uit dat onze kennis van God en zijn heilsplan ons een beter inzicht geeft in het
doel van de geboden die Hij ons heeft gegeven. Maar wie geen kennis van het
heilsplan van onze hemelse Vader hebben, zien de geboden waarschijnlijk anders
dan wij dat doen.

Om het verband aan te geven tussen iemands veronderstellingen en de vragen en
conclusies die hij of zij kan hebben, zet u de volgende vragen op het bord: Waarom
beperkt een liefdevolle God ons en waarom geeft Hij ons geboden? Waarom geeft Hij ons
niet de vrijheid om te doen wat ons gelukkig maakt?

• Wat voor veronderstellingen kan iemand hebben als hij of zij deze vraag stelt?

• Wat weten we over onze hemelse Vader en zijn plan zodat we met zijn
perspectief deze vraag kunnen beantwoorden?

• Hoe kan dit eeuwige perspectief ons begrip van de vraag veranderen?

Laat de cursisten andere vragen of kwesties noemen die we met een eeuwig
perspectief moeten bekijken. Zet hun antwoorden eventueel op het bord. Laat de
cursisten vervolgens uitleggen waarom het beginsel om kwesties en vragen met
een eeuwig perspectief te bekijken ons een beter begrip kan geven van de vragen
en kwesties die ze genoemd hebben. Laat ze die aan de hand van het
waarheidscriterium van de Heer evalueren. Als onderdeel van uw bespreking kunt
u vervolgvragen zoals de volgende stellen:
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• Als er een vraag over de kerk aan je wordt gesteld, wat heb je dan aan een
geestelijk getuigenis — door de invloed van de Heilige Geest verkregen — van
de herstelling, de goddelijke roeping van de profeet Joseph Smith en de
waarheid van het Boek van Mormon?

• Hoe beïnvloedt de kennis dat het huwelijk tussen man en vrouw van Godswege
is geboden en dat het gezin centraal staat in zijn plan, jullie mening als de
maatschappelijke opinie de definitie van het huwelijk tussen man en vrouw
aanvecht?

Vraag de cursisten of zij of mensen die zij kennen een beginsel, leerstelling of vraag
beter konden begrijpen toen ze er vanuit een eeuwig perspectief naar keken? U
kunt desgewenst een eigen ervaring aanhalen.

Op zoek naar meer inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen
Herinner de cursisten aan het gedicht dat is gebaseerd op de oude gelijkenis ‘De
blinde mannen en de olifant’ in de uitspraak van president Dieter F. Uchtdorf, in
deel 1 van het lesmateriaal ‘Geestelijke kennis verkrijgen’. Laat de cursisten
uitleggen in welk opzicht dit gedicht aangeeft hoe moeilijk het is om waarheid te
vinden en te begrijpen.

Laat een cursist beginsel 3, ‘Op zoek naar meer inzicht met behulp van door God
aangewezen bronnen’, in het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ van het
Basisdocument kerkleerbeheersing voorlezen. Laat de andere cursisten meelezen en
opzoeken wat God ons heeft gegeven om waarheid te vinden en te begrijpen. Laat
de cursisten hun bevindingen desgewenst markeren.

• Wat heeft God ons gegeven om waarheid te vinden en te begrijpen?

• Wat voor zegeningen kunnen we ontvangen als we ons tot de door de Heer
aangewezen bronnen van waarheid wenden? (Als onderdeel van deze
bespreking kunt u de cursisten aanmoedigen om het volgende beginsel te
markeren: Als we antwoorden en leiding zoeken bij de bronnen die de
Heer heeft aangewezen, kunnen we de zegening ontvangen om waarheid
van dwaling te onderscheiden.)

• In welke opzichten blijkt uit het gedicht over de blinde mannen en de olifant
hoe belangrijk het is om antwoorden en leiding te zoeken bij de bronnen die
God heeft aangewezen?

Wijs op de eerste zin in de tweede alinea onder beginsel 3, ‘Op zoek naar meer
inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen’, waarin staat: ‘Er zijn ook
andere betrouwbare bronnen waaruit we de waarheid kunnen leren.’

• Hoe kunnen we waarheid in andere betrouwbare informatiebronnen
herkennen?

• Waarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn met onbetrouwbare
informatiebronnen?

Vraag de cursisten naar voorbeelden van zegeningen die zij hebben ontvangen
toen zij zich tot goddelijke bronnen hebben gewend om antwoord te krijgen op een
vraag of probleem. U wilt zich wellicht voorbereiden om een voorbeeld uit uw
eigen leven te geven.
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U kunt de cursisten iets vertellen (of laten zien) over de officiële website van de
kerk, mormonnewsroom.org, waarop de kerk informatie over verschillende
onderwerpen verduidelijkt en onjuiste informatie corrigeert die door de media
wordt verspreid. U kunt de cursisten ook de website met evangelieonderwerpen
van de kerk laten zien: topics.lds.org. De website met evangelieonderwerpen bevat
waardevolle en openhartige informatie over veel verschillende historische en
leerstellige onderwerpen.

Leg uit dat ze naast de studie van de leringen in het Nieuwe Testament gedurende
het schooljaar ook de negen leerstellige onderwerpen uit het Basisdocument
kerkleerbeheersing gaan bestuderen (die overeenkomen met de onderwerpen in het
zondagse leerplan voor jongeren) en de Schriftteksten kerkleerbeheersing die bij
elk onderwerp horen. Bij de studie van elk onderwerp gebruiken ze de beginselen
voor het verkrijgen van geestelijke kennis die in deze les worden behandeld om
oprechte vragen, kwesties en mogelijkheden voor persoonlijke toepassing te
overwegen.

Getuig hoe belangrijk het is om die beginselen toe te passen wanneer we met
moeilijke onderwerpen of vragen geconfronteerd worden. Verzeker de cursisten
ervan dat de Heer ze door middel van de Geest wil onderrichten. Als we ons in
geloof tot Hem wenden, zal Hij ons de nodige antwoorden en aanwijzingen geven.

Overzicht kerkleerbeheersing
U kunt de volgende activiteit tijdens een afzonderlijke les gebruiken om met de
cursisten de Schriftteksten kerkleerbeheersing over het verkrijgen van geestelijke
kennis door te nemen die in deel 1 en 2 van deze leerervaring genoemd worden.

Zet vóór de les de volgende Schriftteksten kerkleerbeheersing op het bord: Johannes
7:17; 1 Korinthe 2:5, 9–11; 2 Timotheüs 3:15–17; Jakobus 1:5–6.

Laat de cursisten in groepjes van twee of drie samenwerken. Wijs elk groepje een
van de Schriftteksten kerkleerbeheersing op het bord toe. Geef ze de opdracht om
hun Schriftteksten als groep door te lezen en op te zoeken welke leer erin
besproken wordt.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen. (U kunt ze verwijzen naar materiaal dat
ze eerder in de leerervaring of in de bijbehorende lessen in het Nieuwe Testament —
boek voor de seminarieleerkracht hebben gevonden om voorbeelden te vinden van
hoe waarheden met betrekking tot deze teksten gedefinieerd kunnen worden.)

Laat de cursisten vervolgens in hun groepjes samenwerken en woorden opzoeken
die gebruikt kunnen worden om de leer te definiëren. De cursisten kunnen
bijvoorbeeld in Jakobus 1:5–6 de woorden wijsheid, tekortschiet, vragen en God
selecteren.

Begin met de groep die Johannes 7:17 heeft gekregen. Laat een cursist uit dat
groepje de woorden opschrijven die ze geselecteerd hebben onder de
tekstverwijzing op het bord zetten en uitleggen waarom ze die woorden
geselecteerd hebben. (Als meer dan één groep dezelfde tekst heeft ontvangen, laat
u een cursist uit elke groep hun woorden op het bord zetten. Als de woorden
afwijken, bespreek dan met de klas welke woorden het best gebruikt kunnen
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worden.) Bespreek klassikaal de tekstverwijzing en de woorden op het bord.
Herhaal dat voor de drie resterende tekstverwijzingen.

U kunt deze Schriftteksten kerkleerbeheersing en de woorden die de cursisten
hebben uitgekozen aan het begin van de volgende lessen doornemen.

GEESTELI JKE KENNIS  VERKRIJGEN
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De Godheid
Noot: De volgende activiteiten kerkleerbeheersing kunnen gedurende verscheidene
lessen gedaan worden of in een enkele les.

De leer begrijpen (35 minuten)
Deel 1 (10 minuten)
Leg uit dat wij als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen gezegend zijn met een duidelijk begrip van de rol van onze hemelse
Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.

Deel de klas op in groepjes van drie of vier cursisten. Geef elk groepje een kopie
van de volgende instructies zodat ze de activiteit volgens de aanwijzingen
kunnen doen:

Zoek het eerste leerstellige onderwerp, ‘De Godheid’, op in het Basisdocument kerkleerbeheersing.
Lees om de beurt de alinea’s onder dit onderwerp voor en zoek informatie over de Godheid op.

Na het lezen laat u elk groepslid een van de volgende vragen beantwoorden:

• Wat voor nieuwe informatie heb je gevonden over de Godheid of een van de leden daarvan?

• Welke leer over de Godheid of een van de leden daarvan moeten we vooral goed
begrijpen? Waarom?

Vraag verscheidene cursisten na verloop van tijd te vertellen wat ze in hun groepje
besproken hebben.

Deel 2 (5 minuten)
Laat de cursisten het eerste leerstellige onderwerp, ‘De Godheid’, in het
Basisdocument kerkleerbeheersing opzoeken. Vraag dan:

• Welk vers wordt gebruikt om duidelijk te maken dat God de Vader van onze
geest is? (Hebreeën 12:9.)

Laat de cursisten Hebreeën 12:9 opslaan. Leg uit dat er in dit vers instructies van de
apostel Paulus aan de kerkleden in zijn tijd staan, die Joods waren. Paulus
probeerde de kerkleden duidelijk te maken hoe ze moesten reageren op de
kastijding, correctie en instructie van God (zie Hebreeën 12:7).

Laat een cursist Hebreeën 12:9 voorlezen. Laat de klas meelezen en opzoeken
welke titel Paulus gebruikte om naar God te verwijzen.

• Welke titel gebruikte Paulus om naar God te verwijzen?

Moedig de cursisten aan om de volgende waarheid naast Hebreeën 12:9 in hun
Schriften te zetten: God is de Vader van onze geest. Omdat het een Schrifttekst
kerkleerbeheersing is, kunt u ze aanmoedigen om Hebreeën 12:9 zodanig te
markeren dat ze die tekst gemakkelijk kunnen terugvinden.
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Deel 3 (10 minuten)
Zeg Hebreeën 12:9 klassikaal op. Vraag de cursisten wat we uit dit vers over God
kunnen leren.

Om de cursisten meer begrip bij te brengen over de leer dat God de Vader van onze
geest is, laat u enkele cursisten om de beurt een alinea voorlezen uit het volgende
citaat in het gedeelte Gospel Topics op LDS.org. (Zo mogelijk laat u de cursisten
zien hoe ze in Gospel topics (evangelieonderwerpen) kunnen zoeken zodat ze deze
uitspraak zelf kunnen vinden,)

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zegt dat alle mensen, mannen en
vrouwen, dierbare geestkinderen van hemelse Ouders zijn, een hemelse Vader en een hemelse
Moeder. […]

‘Heiligen der laatste dagen bidden tot onze hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus, en
niet tot een hemelse Moeder. Daarbij volgen ze het voorbeeld dat Jezus Christus heeft gegeven,
die tegen zijn discipelen zei: ‘Daarom moet gij altijd tot de Vader bidden in mijn naam’ [3 Nephi
18:19–21]. Heiligen der laatste dagen bidden tot onze hemelse Vader. Maar president Gordon B.
Hinckley heeft gezegd: ‘Hoewel we niet tot onze Moeder in de hemel bidden, kleineren of
denigreren we haar op geen enkele wijze.’ [‘Daughters of God’, Ensign, november 1991, 100.]

‘Net als veel andere waarheden van het evangelie, is onze kennis van een moeder in de hemel
beperkt. Toch hebben we voldoende kennis om deze heilige leer te waarderen en het goddelijke
patroon te begrijpen dat voor ons, kinderen van hemelse Ouders, is gevestigd.’ (Gospel Topics,
‘Mother in Heaven’, lds.org/topics).

• Waarom is het nuttig om te weten dat we zowel een hemelse Vader als een
hemelse Moeder hebben?

Deel 4 (10 minuten)
Voor de bespreking van Hebreeën 12:9 en het beginsel dat God de Vader van onze
geest is, geeft u iedere cursist een kopie van de volgende instructies en laat u ze de
volgende activiteit doen:

Lees en overweeg de volgende uitspraak van president Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

‘Jij bent een kind van God. Hij is de Vader van je geest. Geestelijk zijn jullie van edele geboorte,
kinderen van de Koning des hemels. Sla die waarheid op in je verstand en houd je eraan vast. Hoeveel
generaties er ook in je aardse stamboom zijn, wat voor ras of volk je ook vertegenwoordigt, de
stamboom van je geest kan op een enkele regel worden gezet. Je bent een kind van God!’ (‘To Young
Women and Men’, Ensign, mei 1989, 54.)

Beantwoord de volgende vragen in je studieverslag of notitieblok:

• Hoe weet je dat je een kind van God bent?

• Hoe beïnvloedt de kennis dat God de Vader van je geest is je gevoelens over jezelf en de keuzes
die je doet?

• Hoe moet de kennis dat God de Vader van onze geest is de manier beïnvloeden waarop je
anderen beschouwt en behandelt?

DE GODHEID
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Na voldoende tijd laat u een of twee cursisten die daartoe in staat zijn, vertellen
wat ze hebben opgeschreven.

U kunt enkele minuten aan het begin van de volgende lessen gebruiken, misschien
als onderdeel van de devotional, om meerdere cursisten te laten vertellen wat ze
hebben opgeschreven. Als u dat doet, laat u de eerste cursist die dat doet,
Hebreeën 12:9 voorlezen en de leer herhalen dat God de Vader van onze geest is.
Als u die tekst en de leer herhaalt, worden de cursisten aan die waarheid herinnerd.

Oefening (12–15 minuten)
Laat de cursisten het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ in het Basisdocument
kerkleerbeheersing opzoeken. Herhaal de betekenis van de drie beginselen: in geloof
handelen, ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken, en streven
naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen.

Deel de klas op in groepjes van twee of drie cursisten. Geef elk groepje een kopie
van de volgende instructies, en laat ze de activiteit doen:

1. Lees het volgende scenario voor en vraag je af of je ooit soortgelijke gevoelens als die jonge
vrouw hebt gehad:

Lea heeft verscheidene problemen thuis en met enkele van haar vriendinnen. Op een avond knielt
ze neer om te bidden, maar ze bidt niet. Gefrustreerd zegt ze tegen zichzelf: ‘Waarom geeft God
niet om mij?’ Ze zit op haar bed en denkt aan haar moeilijkheden. Ze beschouwt ze als het bewijs
dat God niet om haar geeft.

Enkele dagen later vraagt een jongevrouwenleidster aan Lea hoe het met haar gaat. Lea
antwoordt: ‘Niet zo goed. Mijn leven is momenteel niet makkelijk.’ De leidster blijft vragen
stellen, en Lea zegt uiteindelijk dat ze denkt dat God niet echt om haar geeft.

2. Bespreek de volgende vraag als groep:

• Als jij de leidster was, hoe zou je Lea dan kunnen motiveren om in geloof te handelen, haar
problemen in een eeuwig perspectief te zien of meer te leren door goddelijke bronnen te
raadplegen?

3. Lees de rest van het scenario voor:

Lea’s leidster leeft met haar mee en vraagt: ‘Is er ooit een tijd geweest dat je voelde dat God wel
om je gaf?’

Lea denkt even na en herinnert zich verscheidene momenten waarop God haar gebeden
beantwoordde. Ze vertelt haar leidster over die ervaringen. De leidster zegt: ‘Fijn dat je me over
die ervaringen vertelt. Ik weet dat God onze Vader is en ons liefheeft. En ik weet dat Hij jou
liefheeft en om je geeft. Maar soms is het moeilijk om zijn liefde te voelen als we niet actief bezig
zijn om dichter bij Hem te komen. Wat heb je onlangs gedaan om dichter bij je hemelse Vader
te komen?’

‘Nou, ik bid meestal ’s avonds. Maar ik heb niet echt mijn huidige problemen aan onze hemelse
Vader voorgelegd’, zegt Lea.

‘Omdat je zijn dochter bent, wil Hij graag iets van je horen. Wil je in gebed gaan en je vragen en
problemen aan Hem voorleggen?’ vraagt Lea’s leidster.

‘Ja’, zegt Lea. Ze zegt verder: ‘Dank u wel. Ik had die aanmoediging echt nodig.’

4. Bespreek de volgende vragen als groep:

DE GODHEID
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• In welk opzicht zal de beslissing om in geloof te handelen Lea ten goede komen?

• Wat weet je over God, waar je iets aan kunt hebben als je het gevoel hebt dat Hij ver weg is
of als je je afvraagt of Hij echt om je problemen geeft?

Vraag verscheidene cursisten na verloop van tijd te vertellen wat ze in hun groep
besproken hebben.

U kunt tot slot uw getuigenis geven dat God de Vader van onze geest is en dat Hij
ons als zijn kinderen liefheeft en om ons geeft. Moedig de cursisten aan om nooit
te vergeten dat ze kinderen van God zijn.

Overzicht kerkleerbeheersing
Zet op het bord alle Schriftteksten kerkleerbeheersing uit het Nieuwe Testament
die de cursisten tot nu toe hebben geleerd. Geef iedere cursist een andere
Schrifttekst. Laat de cursisten een scenario of beschrijving van een situatie op een
vel papier zetten waarin de beginselen en waarheden van hun Schrifttekst
kerkleerbeheersing toegepast kunnen worden.

Als de cursisten daarmee klaar zijn, verzamelt u hun scenario’s. Lees een scenario
voor en laat de cursisten een Schrifttekst kerkleerbeheersing noemen die in dat
scenario nuttig kan zijn. Laat ze uitleggen hoe de waarheden in de Schriftteksten
kerkleerbeheersing toegepast kunnen worden. Herhaal de activiteit door een ander
scenario voor te lezen. U kunt gedurende de komende week ook aan het begin van
de les enkele scenario’s voorlezen.

DE GODHEID
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Het heilsplan
Noot: de volgende activiteiten kerkleerbeheersing kunnen gedurende verscheidene
lessen of in een enkele les gedaan worden.

De leer begrijpen (60–70 minuten)
Deel 1 (10 minuten)
Leg uit dat veel mensen geen correct of degelijk begrip van het heilsplan van onze
hemelse Vader hebben. Maar als lid van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen zijn wij gezegend met kennis van de Schriften en
leringen van profeten die ons meer inzicht in het plan van onze hemelse
Vader geven.

Laat de cursisten een tekening van het heilsplan maken die het voorsterfelijk,
sterfelijk en nasterfelijk leven bevat. Als de cursisten klaar zijn, deelt u ze in
groepjes van twee op en laat u ze leerstellig onderwerp 2, ‘Het heilsplan’, in het
Basisdocument kerkleerbeheersing lezen. Vraag ze te letten op aanvullende zaken die
ze op hun tekening kunnen zetten. Laat ze aan elkaar uitleggen welke zaken ze
gevonden hebben en hoe die ons meer begrip van Gods plan geven.

Deel 2 (10 minuten)
Laat de cursisten leerstellig onderwerp 2, ‘Het heilsplan’, in het Basisdocument
kerkleerbeheersing doornemen en die formuleringen van leerstellingen markeren die
door tekstverwijzingen uit het Nieuwe Testament gestaafd worden. Dat zijn
onder meer:

• Om dit plan te laten slagen en meer te worden zoals onze Vader in de
hemel is, moeten we Hem en zijn Zoon, Jezus Christus, leren kennen en
een correct begrip hebben van hun karakter en eigenschappen (zie
Johannes 17:3).

• Ons lichaam is heilig en moet als een gave van onze hemelse Vader
gerespecteerd worden (zie 1 Korinthe 6:19–20).

• Iedereen zal uiteindelijk de kans krijgen om de beginselen van het
evangelie te leren en de verordeningen en verbonden ervan te ontvangen.
Vele getrouwen zullen het evangelie prediken aan wie zich in de
gevangenis in de geestenwereld bevinden. Zij die ervoor kiezen het
evangelie aan te nemen, zich bekeren, en de heilsverordeningen
aanvaarden die in de tempels voor hen worden verricht, zullen tot de
opstanding in het paradijs zijn (zie 1 Petrus 4:6).

• Iedereen die geboren wordt, zal herrijzen omdat Jezus Christus de dood
heeft overwonnen (zie 1 Korinthe 15:20–22).

• Het laatste oordeel vindt na de opstanding plaats. Jezus Christus zal
eenieder oordelen om de eeuwige heerlijkheid vast te stellen die hij of zij
ontvangt. Hij zal Zich bij dit oordeel baseren op zijn of haar verlangens
en gehoorzaamheid aan Gods geboden (zie Openbaring 20:12).
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• Er zijn drie koninkrijken van heerlijkheid: het celestiale koninkrijk, het
terrestriale koninkrijk en het telestiale koninkrijk (zie 1 Korinthe
15:40–42).

Deel 3 (20–25 minuten)
Gebruik een paar van de bovenstaande formuleringen van leerstellingen en
Schriftteksten kerkleerbeheersing voor de volgende activiteit. U kunt ze ook
allemaal gebruiken. Als u er slechts enkele gebruikt, herhaalt u de activiteit de
komende dagen voor de overige formuleringen van leerstellingen en Schriftteksten
kerkleerbeheersing.

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze de vragen van een vriend over het
heilsplan gaan beantwoorden. Laat de cursisten de door u gekozen Schriftteksten
kerkleerbeheersing met twee cursisten of in kleine groepjes bestuderen. Zet de
volgende vragen op het bord, die de cursisten bij het bestuderen van de teksten
dienen te bespreken:

• Hoe zou je deze Schrifttekst kerkleerbeheersing gebruiken om de bijbehorende
formulering van een leerstelling in het Basisdocument kerkleerbeheersing te
verduidelijken?

• Op welke manieren zouden de Schrifttekst en leerstelling nuttig kunnen zijn
voor iemand die weinig van het heilsplan van onze hemelse Vader afweet?

• Welke invloed kunnen de leerstellingen in de Schrifttekst kerkleerbeheersing op
je levenswijze hebben?

Geef voldoende tijd voor de bespreking. Vraag daarna enkele cursisten hun
antwoorden aan de klas te vertellen. Om de discussie en hun begrip te bevorderen,
kunt u aanvullende vragen stellen, zoals:

• Waarom is het belangrijk dat wij en anderen deze leerstellingen begrijpen?

• Op welke vragen over het plan van onze hemelse Vader zijn deze leerstellingen
een antwoord?

Deel 4 (20–25 minuten)
Zet elk van de volgende vragen op een kaartje of blaadje papier en leg die met de
beschreven kant naar onder op een tafel:

• We moeten het evangelie van Jezus Christus aanvaarden om gered te worden. Wat
gebeurt er dan met mensen die gestorven zijn zonder kennis van het evangelie?

• Wie zullen er opstaan?

• Waarom moet ik dankbaar zijn voor mijn lichaam, hoewel het niet volmaakt is?

• Ik heb gehoord dat iedereen uiteindelijk in de hemel of de hel belandt. Is dat waar?

• Wat is de belangrijkste kennis die ik kan verkrijgen?

HET HEILSPLAN

17



• Wat voor invloed hebben mijn keuzes in dit leven op mijn toestand in het
hiernamaals?

Zo nodig kunt u de Schriftteksten kerkleerbeheersing uit het Nieuwe Testament
over leerstellig onderwerp 2, ‘Het heilsplan’, nogmaals doornemen. U kunt die
tekstverwijzingen op het bord zetten: Johannes 17:3; 1 Korinthe 6:19–20; 1 Korinthe
15:20–22; 1 Korinthe 15:40–42; 1 Petrus 4:6; Openbaring 20:12.

Deel de cursisten in groepjes van twee op. Laat een groepje naar voren komen. Leg
uit dat de rest van de klas vrienden zijn die vragen over de leer van de kerk hebben.
De kaartjes op de tafel zijn de vragen van die vrienden over het heilsplan. Laat de
twee cursisten bedenken hoe ze de vragen kunnen beantwoorden aan de hand van
de Schriftteksten kerkleerbeheersing en formuleringen van leerstellingen die ze
over het heilsplan geleerd hebben. Laat het tweetal een kaartje kiezen. Vraag een
andere cursist de vraag voor te lezen en laat vervolgens de twee cursisten vooraan
de vraag aan de hand van Schriftteksten kerkleerbeheersing beantwoorden.
Herhaal de activiteit met een ander groepje van twee. (Noot: u kunt de activiteit ook
opsplitsen en een of meer vragen op andere dagen laten beantwoorden.)

Vraag de cursisten tot slot hoe hun begrip en getuigenis door de activiteit
versterkt zijn.

Oefeningen (30–40 minuten)
Laat de cursisten aan de hand van het onderdeel ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ in
het Basisdocument kerkleerbeheersing de volgende drie beginselen oefenen: in geloof
handelen, ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken, en streven
naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen. Laat ze de
beginselen toepassen op de formuleringen van leerstellingen die ze over het
heilsplan geleerd hebben. De volgende activiteiten kunnen u daarbij helpen. U
kunt de activiteiten naargelang uw schema en de behoeften van uw cursisten op
een of meerdere dagen doen.

Oefening 1 (20–25 minuten)
Lees de volgende uitspraak voor en laat de cursisten zich inbeelden dat die op
sociale media staat:

‘Ik begrijp die mormonen niet. Waarom hebben ze zoveel regels: geen tatoeages of
alcohol, geen seks voor het huwelijk, alleen fatsoenlijke kleding? Het is toch jouw
lichaam en leven? Als je er niemand mee schaadt, mag je doen wat je wilt.
Mormonen moeten wat minder strikt zijn.’

Laat de cursisten een antwoord op dit bericht op sociale media noteren. Vraag ze
1 Korinthe 6:19–20 en de drie beginselen van Geestelijke kennis verkrijgen te
gebruiken. Zet de beginselen op het bord:

• In geloof handelen.

• Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken.

HET HEILSPLAN
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• Streven naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen.

Om de cursisten te laten streven naar dieper inzicht met behulp van door God
aangewezen bronnen kunt u ze vragen om in de Gids bij de Schriften aanvullende
Schriftteksten te zoeken. Ze kunnen ook uitspraken van kerkleiders over de
heiligheid van ons lichaam zoeken. Ze kunnen die bijvoorbeeld met hun
elektronische apparaten op LDS.org of in kerkelijke tijdschriften zoeken. U kunt als
voorbeeld de volgende uitspraak van ouderling D. Todd Christofferson van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Wie van mening zijn dat ons lichaam niets meer is dan een evolutionaire
toevalstreffer, zullen niet het gevoel hebben dat zij verantwoording verschuldigd
zijn aan God of wie dan ook voor wat zij met hun lichaam doen. Wij, die een
bredere kennis hebben van de voorsterfelijke, sterfelijke en nasterfelijke
eeuwigheid, kunnen niet anders dan erkennen dat we het aan God verplicht zijn
dit opperste meesterwerk van zijn schepping te respecteren. Met de woorden

van Paulus:

‘“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God
hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

‘“U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van
God zijn” (1 Korinthe 6:19–20).

‘Als we deze waarheden accepteren, […] dan takelen we ons lichaam niet toe met bijvoorbeeld
tatoeages, noch ondermijnen we het met verdovende middelen of ontheiligen we het met
ontucht, overspel of onfatsoen. Daar ons lichaam het instrument van onze geest is, is het van
groot belang dat we het zo goed mogelijk verzorgen. We moeten het toewijden aan het werk van
Christus.’ (‘Bespiegelingen over een toegewijd leven’, Liahona, november 2010, 17.)

Wanneer de cursisten klaar zijn, laat u ze hun antwoord aan een andere cursist
voorlezen. Vraag ze te bespreken hoe ze de drie beginselen gebruikt hebben. Vraag
ze hun antwoorden aan de klas te vertellen en te bespreken hoe die antwoorden de
beginselen van Geestelijke kennis verkrijgen illustreren.

Laat ze tot slot nadenken over hoe ze de leer die ze vandaag besproken hebben
beter kunnen naleven.

Oefening 2 (10–15 minuten)
Neem kort met de cursisten de Schriftteksten kerkleerbeheersing uit het Nieuwe
Testament door die de leer van het heilsplan verduidelijken. Laat vervolgens een
cursist het volgende scenario voorlezen. Laat de anderen bedenken hoe de leer van
het plan Jan met zijn keuzes tot hulp kan zijn:

‘Sneller!’ riep de trainer naar Jan, die net een doelkans had laten liggen. Sylvia, een
van Jans vrienden, zag hem gefrustreerd naar de bank lopen. Ze wist hoe graag hij
wilde uitblinken. Hij had gezwoegd om de selectie te halen. Hij was niet de snelste
of sterkste speler, maar had unieke vaardigheden waarvan de trainer onder de
indruk was.

HET HEILSPLAN
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Jan en Sylvia sloten vriendschap toen hij enkele jaren geleden naar haar wijk
verhuisde. Niet alleen zijn vriendelijkheid, maar ook zijn toewijding aan zijn
priesterschapsplichten maakten een grote indruk op haar. Ze was dankbaar dat ze
een vriend had met dezelfde geloofsovertuiging.

Sylvia zag hoe Jan een flesje water uit zijn tas haalde en een van de groene pillen
nam die onderaan in de tas zaten. Ze keek afkeurend toen ze zag dat hij de pil met
een paar slokken water doorspoelde. Een paar van zijn teamgenoten hadden hem
de doping enkele dagen daarvoor gegeven. Jan zei dat hij zich door de doping
sterker voelde.

Sylvia had hem er die morgen al een zien nemen en besloot dat ze nu iets moest
zeggen. ‘Je weet dat die pillen illegaal zijn’, zei ze, ‘en als de trainer het te weten
komt, word je zeker geschorst.’

‘Je maakt van een mug een olifant’, antwoordde hij. ‘Het is mijn lichaam en ik stop
ermee zodra ik even snel en sterk als de anderen ben. Laten we het over iets anders
hebben.’

• Welke moeilijkheden vind je in dit scenario?

• Wat is er mis met Jans denkwijze en gedrag?

• Hoe ziet Sylvia de situatie?

Laat de cursisten antwoorden en herhaal vervolgens de drie beginselen van
Geestelijke kennis verkrijgen: in geloof handelen, ideeën en vragen vanuit een
eeuwig perspectief onderzoeken, en streven naar dieper inzicht met behulp van
door God aangewezen bronnen.

U kunt twee cursisten het vervolg van het scenario laten uitbeelden. De ene speelt
Sylvia en de andere Jan. Laat de cursist die Sylvia speelt, tonen hoe je een of
meerdere beginselen van Geestelijke kennis verkrijgen kunt gebruiken om Jan zijn
keuzes te laten heroverwegen. Laat de cursist die Jan speelt op een attente,
oprechte manier reageren.

Vraag de klas na het rollenspel welke beginselen gedemonstreerd werden. U kunt
de cursisten ook vragen hoe ze de beginselen nog meer kunnen gebruiken.

Moedig ze aan hun getuigenis van de leer en beginselen gedemonstreerd in deze
activiteit te geven.

Herhaling kerkleerbeheersing
De Schriftteksten kerkleerbeheersing dienen op opeenvolgende dagen herhaald te
worden, zodat de cursisten ze onthouden en kunnen gebruiken. Zoek
gelegenheden om de teksten doorheen het schooljaar te herhalen.

De volgende activiteit dient om de cursisten te helpen bij het onthouden van de zes
nieuwe Schriftteksten kerkleerbeheersing uit het Nieuwe Testament in leerstellig
onderwerp 2, ‘Het heilsplan’, in het Basisdocument kerkleerbeheersing. U kunt ook
andere Schriftteksten kerkleerbeheersing die de cursisten dit jaar geleerd hebben
aan de activiteit toevoegen.

Geef iedere cursist een kopie van de volgende test over de Schriftteksten
kerkleerbeheersing uit het Nieuwe Testament die de leer van het heilsplan
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verduidelijken. Misschien moet u af en toe de Schriftteksten vóór de activiteit
herhalen zodat de cursisten vertrouwd zijn met de verwijzingen en belangrijke
zinsneden in de tekst. Laat de cursisten hun Schriften en leerstellig onderwerp 2,
‘Het heilsplan’, in het Basisdocument kerkleerbeheersing gebruiken om zich
gedurende enkele minuten vóór de test in groepjes van twee voor te bereiden. Geef
vervolgens de test en laat de cursisten de juiste tekstverwijzing naast elk
nummer zetten.

Verbeter de test klassikaal, zodat u vragen kunt beantwoorden of meer uitleg over
de teksten kunt geven.

1. ____________________‘Weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest?’

2. ____________________‘En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken
geschreven stond, naar hun werken.’

3. ____________________‘De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is
verschillend, en de glans van de sterren is verschillend. […] Zo zal ook de opstanding van de
doden zijn.’

4. ____________________‘Daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd.’

5. ____________________‘Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen
levend gemaakt worden.’

6. ____________________‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God,
en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.’

Moedig de cursisten aan om deze tekstverwijzingen en belangrijke zinsneden uit
het hoofd te leren. U kunt de komende weken de cursisten op andere manieren
over deze teksten ondervragen.

Antwoorden: (1) 1 Korinthe 6:19–20; (2) Openbaring 20:12; (3) 1 Korinthe
15:40–42; (4) 1 Petrus 4:6; (5) 1 Korinthe 15:20–22; (6) Johannes 17:3.

HET HEILSPLAN
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De verzoening van Jezus
Christus
Noot: de volgende activiteiten kerkleerbeheersing kunnen gedurende verscheidene
lessen of in een enkele les gedaan worden.

De leer begrijpen (65 minuten)
Deel 1 (10 minuten)
Zet de volgende uitspraak op het bord: Jezus Christus kan door zijn verzoening meer
voor ons doen dan alleen onze zonden vergeven.

Laat de cursisten andere zegeningen opnoemen die we dankzij de verzoening van
de Heiland krijgen. Zet de antwoorden van de cursisten op het bord.

Laat de cursisten leerstellig onderwerp 3, ‘De verzoening van Jezus Christus’, in het
Basisdocument kerkleerbeheersing opzoeken. Vraag enkele cursisten beurtelings de
eerste vijf alinea’s voor te lezen. Laat de klas meelezen en letten op zegeningen die
we krijgen dankzij de verzoening van Jezus Christus.

Laat de cursisten vertellen wat ze gevonden hebben en voeg aanvullende
zegeningen die ze nog niet vermeld hadden toe aan de lijst op het bord.

Wijs de cursisten op de vierde alinea en vraag ze deze waarheid te markeren: Als
wij in geloof tot Hem komen, zal de Heiland ons de kracht geven om onze
lasten te dragen en taken te verrichten die we op eigen kracht niet zouden
kunnen volbrengen.

• Wat voor lasten en moeilijkheden hebben we in dit leven die geen gevolg van
onze zonden zijn?

Laat de cursisten nadenken over moeilijkheden die ze hebben. Spoor ze aan om bij
het bestuderen van de verzoening van Jezus Christus te bedenken hoe ze kracht
van de Heiland kunnen krijgen om hun moeilijkheden het hoofd te bieden.

Deel 2 (5 minuten)
Deel de cursisten op in groepjes van twee en laat ze samen de Schrifttekst
kerkleerbeheersing Mattheüs 11:28–30 lezen en markeren. Laat ze de volgende
vragen bespreken:

• Hoe illustreert deze tekst de leerstelling die we eerder vonden: Als wij in geloof
tot Hem komen, zal de Heiland ons de kracht geven om onze lasten te dragen
en taken te verrichten die we op eigen kracht niet zouden kunnen volbrengen?

• Wat staat er in deze tekst over onze verantwoordelijkheid?

• Wat zal de Heiland volgens deze tekst voor ons doen als we tot Hem komen?

Deel 3 (5 minuten)
Toon de volgende citaten van ouderlingen David A. Bednar en Dallin H. Oaks van
het Quorum der Twaalf Apostelen, of geef de cursisten een kopie van de

22



uitspraken. Leg uit dat de citaten van deze apostelen de verzoening van Jezus
Christus verduidelijken, en vooral de leer dat als wij in geloof tot Hem komen, de
Heiland ons de kracht geeft om onze lasten te dragen en taken te verrichten die we
op eigen kracht niet zouden kunnen volbrengen. Laat twee cursisten de citaten
voorlezen. Vraag de klas mee te lezen en te letten op hoe de Heiland ons kan
sterken zodat we onze lasten kunnen dragen.

‘Er is geen lichamelijke pijn, geen geestelijke wond, geen zielenpijn of hartzeer,
geen ziekte of zwakte waar u of ik ooit mee te maken krijgt die de Heiland niet al
heeft doorgemaakt. In een moment van zwakte roepen we misschien uit:
“Niemand weet wat ik doormaak. Niemand begrijpt me.” Maar de Zoon van God
begrijpt ons volkomen, want Hij heeft onze persoonlijke lasten gevoeld en
gedragen. En vanwege zijn oneindige en eeuwige offer (zie Alma 34:14) heeft Hij

een volmaakt invoelingsvermogen en kan Hij zijn arm van barmhartigheid naar ons uitstrekken.
Hij kan zijn hand uitstrekken, ons aanraken, te hulp komen, genezen en sterken zodat we meer
kunnen zijn dan we ooit zelf kunnen bewerkstelligen. Hij kan ons helpen om datgene te doen
wat we nooit op eigen kracht kunnen doen.’ (David A. Bednar, ‘Hun lasten met gemak dragen’,
Liahona, mei 2014, 90.)

‘De verzoening geeft ons ook de kracht om “pijnen en benauwingen en allerlei
verzoekingen [te] doorstaan”, want onze Heiland heeft ook “de pijnen en ziekten
van zijn volk op Zich” genomen (Alma 7:11). Broeders en zusters, als uw geloof
en uw gebeden en de kracht van het priesterschap u niet genezen van een
kwelling, dan zal de kracht van de verzoening u vast en zeker de kracht geven om
de last te dragen.’ (Dallin H. Oaks, ‘Hij geneest de belasten’, Liahona, november

2006, 9.)

Laat enkele cursisten vertellen wat ze is opgevallen en hoe dat hun begrip vergroot
van de zegeningen die we dankzij de verzoening van Jezus Christus krijgen.

• Bent u, of iemand die u kent, wel eens met die soort hulp van de Heiland
gezegend geweest?

U kunt tot slot uw getuigenis geven van de kracht van de Heiland die ons sterkt als
wij in geloof tot Hem komen.

Deel 4 (5 minuten)
Leg uit dat veel mensen, inclusief christenen, vandaag de dag niet weten dat Jezus
Christus een herrezen lichaam van vlees en beenderen heeft. Laat de cursisten
nadenken over waarom het belangrijk is dat Jezus Christus met een onsterfelijk
lichaam opgestaan is.

Vraag een cursist Lukas 24:36–39 voor te lezen. Vraag de klas mee te lezen en te
letten op wat er staat over het herrezen lichaam van Jezus Christus. Wijs ze erop
dat Lukas 24:36–39 een Schrifttekst kerkleerbeheersing is. Spoor ze aan de tekst te
markeren zodat ze die gemakkelijk kunnen terugvinden.

• Wat deed de Heiland volgens deze tekst om aan zijn discipelen te tonen dat Hij
met een verheerlijkt lichaam opgestaan was?

DE VERZOENING VAN JEZUS CHRISTUS
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Spoor de cursisten aan om de leerstelling Jezus Christus is met een verheerlijkt,
onsterfelijk lichaam van vlees en beenderen uit het graf herrezen in hun
Schriften naast Lukas 24:36–39 te noteren.

Deel 5 (5 minuten)
Zet de volgende leerstelling en vragen op het bord:

Jezus Christus is met een verheerlijkt, onsterfelijk lichaam van vlees en beenderen
uit het graf herrezen.

1. Waarom was Jezus Christus de eerste die uit de dood opstond?

2. Welk gevolg heeft de opstanding van Jezus Christus met een verheerlijkt,
onsterfelijk lichaam van vlees en beenderen voor de hele mensheid?

Laat de cursisten leerstellig onderwerp 3, ‘De verzoening van Jezus Christus’, in het
Basisdocument kerkleerbeheersing opzoeken. Deel de klas op in twee groepen. Laat
één groep de tweede alinea in stilte lezen en antwoorden op de eerste vraag op het
bord zoeken. Laat de andere groep de derde alinea in stilte lezen en antwoorden op
de tweede vraag op het bord zoeken.

Vraag de cursisten die de eerste vraag bestudeerd hebben na verloop van tijd naar
hun bevindingen. Vraag vervolgens de cursisten die de tweede vraag bestudeerd
hebben naar hun bevindingen.

Deel 6 (5 minuten)
Toon het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste Presidium,
of geef de cursisten er een kopie van, om hun begrip van de leerstelling dat Jezus
Christus met een verheerlijkt, onsterfelijk lichaam van vlees en beenderen uit het
graf herrezen is te bevorderen. Vraag een cursist het voor te lezen. Laat de anderen
meelezen en letten op wat president Uchtdorf gezegd heeft over de reactie van de
apostelen toen ze de herrezen Jezus Christus zagen.

‘In de uren na zijn kruisiging werden [de apostelen van de Heiland] verteerd door
wanhoop en rouw, want zij konden niet begrijpen wat er net was gebeurd. Maar
één voorval veranderde dat helemaal. Hun Heer verscheen aan hen en zei: “Zie
Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf” [Lukas 24:39].

“Toen de apostelen de herrezen Christus herkenden — toen zij de heerlijke
opstanding van hun geliefde Heiland hadden vastgesteld — werden zij een ander

mens. Niets kon verhinderen dat zij hun zending vervulden. […] Zij veranderden het leven van
mensen overal. Zij veranderden de wereld.’ (Zie ‘Dankbaar in alle omstandigheden’, Liahona, mei
2014, 76.)

• Wat was de reactie van de apostelen toen ze de herrezen Jezus Christus zagen?
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• Op welke manier kan jouw getuigenis dat Jezus Christus met een verheerlijkt,
onsterfelijk lichaam van vlees en beenderen herrezen is een vergelijkbare
uitwerking hebben?

Deel 7 (10 minuten)
Zet deze waarheid op het bord: Toen Jezus de prijs voor onze zonden betaalde,
nam Hij daarmee niet onze verantwoordelijkheid weg. Laat de cursisten in hun
eigen woorden uitleggen wat dat betekent.

Laat de cursisten leerstellig onderwerp 3, ‘De verzoening van Jezus Christus’, in het
Basisdocument kerkleerbeheersing opzoeken en in stilte de vijfde alinea lezen die met
de zin op het bord begint. Moedig de cursisten aan om op belangrijke inzichten te
letten over wat we moeten doen om de kracht van de verzoening van Jezus
Christus te gebruiken.

• Wat moeten we doen om alle zegeningen van de verzoening van de Heiland te
genieten? (We moeten in Hem geloven, ons bekeren, ons laten dopen, de
Heilige Geest ontvangen en tot het einde toe volharden.)

Leg uit dat in leerstellig onderwerp 3, ‘De verzoening van Jezus Christus’, de delen
‘Geloof in Jezus Christus’ en ‘Bekering’ ons meer inzicht geven in wat we moeten
doen om de zegeningen van de verzoening van Jezus Christus te ontvangen. Laat
een cursist het onderdeel ‘Geloof in Jezus Christus’ en een andere het onderdeel
‘Bekering’ voorlezen. Vraag de andere cursisten mee te lezen en belangrijke
inzichten te noteren over wat wij moeten doen om het offer van de Heiland te
aanvaarden. (Noot: u kunt zeggen dat de verordeningen van de doop en het
ontvangen van de Heilige Geest en het nakomen van verbonden in leerstellig
onderwerp 7, ‘Verordeningen en verbonden’ behandeld worden.)

Nadat de cursisten de onderdelen over geloof in Jezus Christus en bekering gelezen
hebben, vraagt u ze om over leerstellingen en inzichten te vertellen die ze
belangrijk vinden.

Deel 8 (5 minuten)
Zet de volgende onvolledige zin op het bord: Waar geloof in Jezus Christus leidt tot …

Laat een cursist het onderdeel ‘Geloof in Jezus Christus’ in leerstellig onderwerp 3,
‘De verzoening van Jezus Christus’, in het Basisdocument kerkleerbeheersing
voorlezen. Vraag de cursisten mee te volgen en te letten op hoe ze de zin op het
bord kunnen aanvullen.

• Hoe zou je de zin op het bord aanvullen? (Laat de cursisten antwoorden en vul
de zin op het bord aan, zodat de volgende leerstelling bekomen wordt: Waar
geloof in Jezus Christus leidt tot actie en komt tot uitdrukking in onze
leefwijze.)

• Waarom moet waar geloof op de Heer Jezus Christus gebaseerd zijn?

• Noem enkele voorbeelden uit de Schriften waarin waar geloof in Jezus Christus
iemand tot het goede aanzette.

DE VERZOENING VAN JEZUS CHRISTUS
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Deel 9 (5 minuten)
Zet Jakobus 2:17–18 op het bord. Zeg dat die tekst een Schrifttekst
kerkleerbeheersing is. Vraag de cursisten om die in hun Schriften op te zoeken, in
stilte te lezen en te markeren. (U kunt de cursisten vragen de volgende leerstelling
in hun Schriften naast deze verzen te noteren: Waar geloof in Jezus Christus leidt tot
actie en komt tot uitdrukking in onze leefwijze.)

Deel 10 (10 minuten)
Deel de klas op in groepjes van drie à vier cursisten. Laat elk groepje samen
Jakobus 2:17–18 doornemen en zich voorbereiden om hun antwoorden op de
volgende vragen aan de klas te vertellen. (U kunt de vragen tonen of als uitreikblad
uitdelen.) Voor ze beginnen, kunt u uitleggen dat het woord werken hier naar
rechtschapen daden verwijst.

• Waarom denk je dat geloof zonder werken (of rechtschapen daden) ‘dood’ is?

• Noem enkele voorbeelden van daden die met waar geloof in Jezus Christus
gepaard gaan.

• Hoe kun je het verband tussen geloof en rechtschapen daden aan een vijfjarige
uitleggen zodat die het begrijpt?

Vraag een of twee groepjes na verloop van tijd naar hun antwoorden op de eerste
vraag. Vraag vervolgens een of twee andere groepjes naar hun bevindingen over de
tweede vraag. Laat vervolgens ten minste één groepje doen alsof ze het verband
tussen geloof en werken aan een jong kind uitleggen.

Na de bespreking kunt u uw getuigenis geven over de macht van geloof oefenen in
de Heiland door rechtschapen daden.

Oefening (20 minuten)
Leg de volgende situatie aan de cursisten voor:

Een mormoonse jongevrouw begint gedrag te vertonen en keuzes te maken die
niet in overeenstemming met de normen van de kerk zijn, waaronder de wet van
kuisheid. Ze rechtvaardigt haar daden door te zeggen dat iedereen fouten maakt en
dat ze nog naar de kerk en het seminarie gaat en in Jezus Christus blijft geloven.

Zet de volgende vragen op het bord of deel ze als uitreikblad uit. Vraag de
cursisten ze in groepjes te bespreken:

In geloof handelen:

• Beeld je in dat deze jongevrouw een van je vrienden is. Wat zou je doen om haar aan te
moedigen om geloof in Jezus Christus en zijn evangelie te oefenen?

Bezorgdheden en vragen met een eeuwig perspectief onderzoeken:

• Met welke waarheden over het heilsplan en geloof in Jezus Christus kan deze jongevrouw haar
keuzes en daden beter evalueren?

Met behulp van door God aangewezen bronnen naar dieper inzicht streven:
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• Welke Schriftteksten of profetische leringen kun je gebruiken om deze jongevrouw te laten inzien
wat het betekent om haar geloof in Jezus Christus door haar werken te tonen?

Getuig van de leerstelling dat waar geloof in Jezus Christus tot actie leidt en in onze
leefwijze tot uitdrukking komt.

Herhaling kerkleerbeheersing
De cursisten krijgen meer inzicht in Schriftteksten kerkleerbeheersing als ze hun
eigen hints over de teksten opstellen. Hints kunnen vragen, sleutelwoorden,
scenario’s of toepassingen zijn. Laat de cursisten als klas of in groepjes
samenwerken om hints op te schrijven die naar bepaalde Schriftteksten
kerkleerbeheersing verwijzen. (U kunt een reeks teksten uitkiezen die u de
cursisten wilt laten leren of doornemen.) Vraag de cursisten vervolgens beurtelings
een hint voor te lezen. Wie de Schrifttekst kerkleerbeheersing raadt, u of de klas,
krijgt één punt.

DE VERZOENING VAN JEZUS CHRISTUS
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De herstelling
Noot: de volgende activiteiten kerkleerbeheersing kunnen gedurende verscheidene
lessen of in een enkele les gedaan worden.

De leer begrijpen (40 minuten)
Deel 1 (6 minuten)
Zet de volgende vraag op het bord: Waarom moest het evangelie hersteld worden? Laat
de cursisten de vraag bespreken en vervolgens leerstellig onderwerp 4, ‘De
herstelling’, in het Basisdocument kerkleerbeheersing opzoeken. Laat een cursist het
onderdeel over de afval voorlezen. Laat de anderen volgen en letten op wat er na
de kruisiging van Jezus Christus en de dood van zijn apostelen gebeurde.

• Wat gebeurde er na de kruisiging van Jezus Christus en de dood van zijn
apostelen? (Help de cursisten om deze leerstellige waarheid te vinden: De
grote afval vond plaats toen de mensen zich van de evangeliewaarheden
afkeerden en de Heer het gezag en de sleutels van het priesterschap van
de aarde wegnam.)

• Noem enkele problemen op die onderdeel van de grote afval uitmaakten en in
dit onderdeel beschreven worden.

Deel 2 (8 minuten)
Laat de cursisten leerstellig onderwerp 4, ‘De herstelling’, in het Basisdocument
kerkleerbeheersing opzoeken. Laat ze het onderdeel ‘Afval’ vluchtig doornemen en
denken aan de leerstelling die ze eerder over de grote afval geleerd hebben. Vraag
ze vervolgens welke Schrifttekst kerkleerbeheersing deze leerstelling steunt.

Laat de cursisten 2 Thessalonicenzen 2:1–3 opslaan. U kunt ze aansporen deze
tekst te markeren zodat ze die gemakkelijk kunnen terugvinden.

Leg uit dat de apostel Paulus deze tekst schreef om de kerkleden gerust te stellen
die bezorgd waren dat de wederkomst al had plaatsgevonden of nabij was. Laat
een cursist de tekst voorlezen. Vraag de anderen te volgen en te letten op wat er
volgens Paulus vóór de wederkomst van Jezus Christus moest gebeuren.

• Wat zou er volgens Paulus vóór de wederkomst gebeuren?

• Wat bedoelde Paulus met ‘de afval’ (2 Thessalonicenzen 2:3)?

Leg indien nodig uit dat ‘de afval’ de grote afval was die na de dood van Jezus
Christus en de apostelen zou plaatsvinden.

• Hoe zou die uitleg de kerkleden in de tijd van Paulus geholpen hebben?

• Waarom is het belangrijk dat wij nu begrijpen dat ‘de afval’ die de apostel
Paulus voorspelde al plaatsgevonden heeft?

Deel 3 (6 minuten)
Laat een cursist het volgende citaat van president Russell M. Nelson van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen om de waarheid te verduidelijken dat de
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grote afval plaatsvond toen de mensen zich van de evangeliewaarheden afkeerden
en de Heer het gezag en de sleutels van het priesterschap van de aarde wegnam:

‘De werkelijke naam van de kerk is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen. Ze is de herstelde oorspronkelijke kerk van Jezus Christus. Toen Hij
op aarde was, vestigde Hij zijn kerk. Hij riep apostelen, zeventigen en andere
leiders aan wie Hij priesterschapsbevoegdheid verleende om in zijn naam te
handelen [zie Mattheüs 10:1; Lukas 6:13; 10:1; Efeze 4:11–12]. In de tijd na
Christus, nadat zijn apostelen overleden waren, veranderden de mensen de

verordeningen en leer. De oorspronkelijke kerk en het priesterschap waren verloren gegaan. Na
de middeleeuwen heeft Jezus Christus op aanwijzing van zijn hemelse Vader zijn kerk weer
gevestigd. Nu bestaat die kerk weer. Zij is hersteld en functioneert onder zijn goddelijke leiding
[zie LV 1:30].’ (‘Vraag dat maar aan de zendelingen! Zij kunnen u helpen!’ Liahona, november
2012, 18.)

• Waarom was de herstelling volgens president Nelson noodzakelijk?

• Hoe helpt onze kennis van de grote afval ons om het belang van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te waarderen?

Deel 4 (8 minuten)
Laat enkele cursisten beurtelings de eerste drie alinea’s van leerstellig onderwerp 4,
‘De herstelling’, in het Basisdocument kerkleerbeheersing voorlezen. Vraag de klas te
volgen en te letten op gebeurtenissen die de herstelling van het evangelie in de
laatste dagen teweegbrachten. Vraag de cursisten naar de belangrijke
gebeurtenissen die ze vinden.

Wijs ze op deze leerstelling in de eerste alinea: Profeten van weleer hebben de
herstelling van het evangelie in de laatste dagen voorzegd. Moedig de
cursisten aan om die waarheid naast de Schrifttekst kerkleerbeheersing
Handelingen 3:19–21 in hun Schriften te zetten.

• Waarom zou de Heer de herstelling in de laatste dagen aan de profeten van
weleer geopenbaard hebben en ze geboden hebben erover te profeteren?

Deel 5 (12 minuten)
Laat de cursisten Handelingen 3:19–21 als Schrifttekst kerkleerbeheersing
markeren. Leg uit dat de apostelen Petrus en Johannes nabij de tempel in
Jeruzalem een lamme genezen hadden. Het nieuws over het wonder verspreidde
zich als een lopend vuurtje en velen kwamen bijeen, onder wie enkele mensen die
Jezus Christus verworpen hadden. Laat een cursist de tekst voorlezen. Laat de klas
volgen en letten op wat de apostel Petrus de mensen die daar bijeen waren,
opdroeg.

• Welke boodschap verkondigde Petrus?

U kunt misschien uitleggen dat de zinsnede ‘en er tijden van verkwikking zullen
komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden’ in de
verzen 19–20 verwijst naar de wederkomst van Jezus Christus, wanneer ‘de aarde
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zal worden vernieuwd en haar paradijselijke heerlijkheid zal ontvangen
(Geloofsartikelen 1:10).

Leg uit dat Petrus volgens Handelingen 3:21 profeteerde dat Jezus Christus in de
hemel zou blijven ‘tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld’. De zinsnede
‘de tijden waarin alle dingen worden hersteld’ verwijst naar de herstelling van het
evangelie in de laatste dagen.

• Wie hebben volgens Petrus in vers 21 geprofeteerd dat er een herstelling van
het evangelie in de laatste dagen zou plaatsvinden?

• Wanneer begon de profetie van Petrus vervuld te worden? (Toen God de Vader
en Jezus Christus in het bos aan Joseph Smith verschenen.)

Getuig dat de profeten van de Heer in verschillende tijden van onze tijd
geprofeteerd hebben en naar de herstelling van het evangelie en de wederkomst
van de Heer uitgekeken hebben.

Oefening (25 minuten)
Laat de cursisten de drie beginselen van Geestelijke kennis verkrijgen (in geloof
handelen, ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken, en streven
naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen) op de
herstelling toepassen.

U kunt deze activiteit naargelang uw schema en de behoeften van uw cursisten op
een of meerdere dagen doen.

Deel de klas op in groepjes van twee en geef elk tweetal een kopie van de
volgende instructies. Om de cursisten te helpen bij het voorbereiden van

antwoorden op de vragen over door God aangewezen bronnen, kunt u ze tonen
hoe ze in de Gids bij de Schriften Schriftteksten en andere informatie over de afval
en de herstelling zoeken. U kunt ze ook tonen hoe ze op LDS.org toespraken van
kerkleiders over die onderwerpen kunnen zoeken.

Lees samen het volgende scenario en bespreek vervolgens de vragen na elk beginsel. Bereid je voor
om de vriend in het scenario uit te leggen hoe in geloof te handelen, ideeën en vragen vanuit een
eeuwig perspectief te onderzoeken en te streven naar dieper inzicht met behulp van door God
aangewezen bronnen. (Je zult de kans krijgen om dit scenario met twee andere cursisten uit te
beelden.)

Een aantal van je vrienden zijn geen lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen. Op een dag vertel je ze over Joseph Smith en de herstelling van het evangelie. Een van je
vrienden, een oprecht christen van een andere kerk, vraagt: ‘Waarom moest God aan Joseph Smith
verschijnen? Het christendom bestond immers al en velen geloofden in de Bijbel.’

Met behulp van door God aangewezen bronnen naar dieper inzicht streven:

• Hoe kun je met behulp van de leerstellingen en Schriftteksten kerkleerbeheersing die we
bestudeerd hebben deze kwestie aan die vriend uitleggen?

• Welke andere door God aangewezen bronnen kun je die vriend aanreiken om zijn of haar kennis
te bevorderen?

De vraag vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken:
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• Je vriend gelooft in God en Jezus Christus. Hoe kun je hem of haar de vraag laten onderzoeken
vanuit het perspectief van wat hij of zij weet over hoe Gods kinderen zich in het verleden van de
waarheid afgekeerd hebben? (Je kunt bijvoorbeeld uitleggen dat de mensen de leringen van
profeten zoals Noach en Mozes verwierpen.)

• Hoe kun je je vriend aanmoedigen om bij het onderzoeken van de vraag na te denken over wat hij
of zij weet en gelooft over God en zijn verlangen om zijn kinderen te onderwijzen.

In geloof handelen:

• Hoe kan je vriend geloof in God oefenen om de waarheid te weten te komen?

• Wat kun jij die vriend aansporen te doen wat zijn of haar geloof zou versterken?

Geef de cursisten voldoende tijd. Organiseer daarna de klas zo dat elk groepje van
twee cursisten samenwerkt met een ander groepje van twee. Laat telkens één
tweetal de vriend met de vraag spelen en het andere tweetal reageren en daarbij
gebruikmaken van wat ze aan de hand van de drie beginselen besproken hebben.
Als het éne tweetal gereageerd heeft, laat u de groepjes onderling van rol wisselen.

U kunt enkele cursisten vragen te vertellen wat ze tijdens het rollenspel geleerd of
gevoeld hebben. Geef de cursisten tot slot de gelegenheid om te getuigen van de
herstelling van het evangelie in de laatste dagen door de profeet Joseph Smith.

Herhaling kerkleerbeheersing
Herhaal de Schriftteksten kerkleerbeheersing op opeenvolgende dagen, zodat de
cursisten ze onthouden en kunnen gebruiken. Zoek gelegenheden om de teksten
doorheen het schooljaar te herhalen. U kunt bijvoorbeeld de volgende
activiteit doen:

Geef de cursisten lege kaartjes of blaadjes papier. Laat ze een aantal Schriftteksten
kerkleerbeheersing kiezen die ze tot nu toe bestudeerd hebben. Vraag ze de
verwijzing van de tekst op de ene kant te zetten. Laat ze op de andere kant een
belangrijke zinsnede of hint zetten, zodat ze de tekst kunnen vinden. (Op de
boekenlegger kerkleerbeheersing staan belangrijke zinsneden van Schriftteksten
kerkleerbeheersing.

Deel de klas op in groepjes van twee of drie cursisten. Laat de cursisten met behulp
van de kaartjes die ze net gemaakt hebben de andere cursisten in hun groepje
ondervragen. Ze kunnen bijvoorbeeld de kant met de verwijzing tonen en de
andere cursisten vragen welke Schrifttekst dat is. Of ze kunnen de belangrijke
zinsnede tonen en naar de tekstverwijzing vragen.

Na de activiteit kunt u een mondelinge of schriftelijke toets houden, waarbij u de
cursisten de tekstverwijzingen van de Schriftteksten kerkleerbeheersing aan hun
belangrijke zinsnede laat koppelen.
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Profeten en openbaring
Noot: de volgende activiteiten kerkleerbeheersing kunnen gedurende verscheidene
lessen of in een enkele les gedaan worden.

De leer begrijpen (35 minuten)
Deel 1 (10 minuten)
Zet deze vraag op het bord: Wat maakt onze kerk uniek? Laat de cursisten
antwoorden. Zet hun antwoorden op het bord. Leg uit dat onze kerk onder meer
verschilt van andere kerken omdat wij in hedendaagse profeten en voortdurende
openbaring geloven.

Wijs de cursisten erop dat het Nieuwe Testament drie Schriftteksten
kerkleerbeheersing bevat die ons meer inzicht in profeten en openbaring geven.
Zet de volgende verwijzingen op het bord en geef de cursisten de tijd om ze te
lezen en als Schrifttekst kerkleerbeheersing te markeren: Johannes 15:16; Efeze
2:19–20; Efeze 4:11–14.

Laat de cursisten leerstellig onderwerp 5, ‘Profeten en openbaring’, in het
Basisdocument kerkleerbeheersing opzoeken. Vraag enkele cursisten de vijf alinea’s
beurtelings voor te lezen. Laat de anderen daarbij letten op leerstellingen die de
drie Schriftteksten kerkleerbeheersing op het bord bevestigen.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen. U kunt ze in overweging geven om de
volgende leerstellingen te markeren:

• Een profeet is iemand die door God is geroepen om in zijn naam te
spreken.

• Profeten getuigen van Jezus Christus en verkondigen zijn evangelie. Zij
maken Gods wil en ware karakter bekend. Ze spreken zich uit tegen
zonde, waarschuwen tegen de gevolgen ervan, en helpen ons om niet
misleid te worden.

• Tijdens zijn aardse bediening en ook in deze tijd heeft de Heer zijn kerk
gesticht op het fundament van profeten en apostelen.

Deel 2 (5 minuten)
Zet deze leerstelling op het bord: Een profeet is iemand die door God is geroepen om in
zijn naam te spreken. Laat de cursisten Johannes 15:16 in stilte lezen en op woorden
of zinsneden letten die deze leerstelling onderstrepen.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen. U kunt ze aansporen de zinsnede ‘Niet u
hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd’ te
markeren.

• Wat lezen we in deze tekst over hoe iemand profeet wordt?

• Waarom is het belangrijk te begrijpen dat profeten door God gekozen en
geroepen worden en niet door de mens?
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Leg uit dat bestemd hier als geordend gebruikt wordt, namelijk iemand officieel
door oplegging van handen met priesterschapsgezag van God bekleden.

• Waarom is het belangrijk dat iemand correct geordend is vóór hij in Gods naam
spreekt?

Deel 3 (10 minuten)
Zet de volgende leerstellingen op het bord: Profeten getuigen van Jezus Christus en
verkondigen zijn evangelie. Zij maken Gods wil en ware karakter bekend. Ze spreken zich
uit tegen zonde, waarschuwen tegen de gevolgen ervan, en helpen ons om niet misleid
te worden.

Laat een cursist Efeze 4:11–14 voorlezen. Laat de klas daarbij letten op woorden of
zinsneden die de leerstellingen op het bord verduidelijken.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen.

Wijs ze erop dat in vers 12 drie belangrijke redenen staan waarom God profeten
roept. U kunt de cursisten die drie redenen laten markeren.

Deel de cursisten op in drie groepen, en laat iedere groep een van de volgende
vragen bespreken. (Moedig de cursisten aan om naar de leerstellingen voor Efeze
4:11–14 op het bord te verwijzen. Wijs ze erop dat we de leden van het Eerste
Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen als profeet steunen.)

1. Op welke manieren helpen profeten de heiligen toe te rusten?

2. Noem enkele voorbeelden van ‘het werk van dienstbetoon’ (vers 12) dat
profeten verrichten.

3. Hoe bouwen profeten het lichaam van Christus (de kerk) op?

Laat de cursisten Efeze 4:13–14 doornemen en letten op zegeningen die we
ontvangen omdat we hedendaagse profeten hebben.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen.

• Hoe helpen profeten de leden van de kerk om ‘tot de eenheid van het geloof’
(vers 13) te komen? Waarom is dat belangrijk?

• Hoe zorgen profeten ervoor dat we niet ‘heen en weer geslingerd [worden]
door de golven en meegesleurd door elke wind van [valse] leer’ (vers 14)?

• Noem enkele voorbeelden van valse leerstellingen waartegen onze profeten ons
beschermd hebben?

Laat de cursisten de volgende vragen beantwoorden in hun Schriftendagboek of
aantekenschrift:

• Hoe heeft een recente toespraak, leerstelling of het getuigenis van een profeet
je kennis van Jezus Christus en zijn evangelie bevordert of je tegen misleiding
beschermd?

Geef ze voldoende tijd. Laat daarna enkele cursisten die dat willen, vertellen wat ze
genoteerd hebben.
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Deel 4 (10 minuten)
Zet de volgende leerstelling die in Efeze 2:19–20 staat op het bord: Tijdens zijn
aardse bediening en ook in deze tijd heeft de Heer zijn kerk gesticht op het fundament van
profeten en apostelen.

Leg uit dat de apostel Paulus zijn brief aan de Efeziërs schreef met het doel om de
plaatselijke leden, onder wie enkelen die afdwaalden, geestelijk te sterken,
beschermen en verenigen.

Laat een cursist Efeze 2:19–20 voorlezen. Laat de klas daarbij letten op woorden of
zinsneden die de leerstelling op het bord bevestigen.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen.

• Hoe zou de kennis dat Christus zijn kerk op het fundament van de apostelen en
profeten gebouwd heeft de heiligen in Efeze gesterkt hebben?

• Waarom is het belangrijk dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen ook op het fundament van de apostelen en profeten
gebouwd is?

Deel de cursisten op in groepjes van twee of kleine groepjes en laat ze deze vraag
bespreken:

• Veel mensen geloven dat georganiseerde godsdienst niet nodig en een
menselijke uitvinding is. Hoe kun je aan de hand van de waarheid in Efeze
2:19–20 iemand het belang laten inzien van lidmaatschap van en actieve
deelname aan De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen?

Geeft de cursisten voldoende tijd. Vraag de cursisten daarna aan de klas te vertellen
wat ze besproken hebben.

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen. Vraag de klas te letten op wat ouderling
Christofferson over het doel van de kerk zegt. (U kunt iedere cursist eventueel een
uitreikblad met het citaat geven.)

‘Ik besef dat er mensen zijn die zichzelf als religieus of spiritueel beschouwen
maar deelname in een kerk of zelfs de noodzaak voor een dergelijk genootschap
afwijzen. Godsdienst is voor hen iets puur persoonlijks. Toch is de kerk in het
leven geroepen door Hem in wie onze spiritualiteit geworteld is, namelijk Jezus
Christus. […]

‘Jezus [organiseerde] zijn werk in het midden des tijds zodanig dat het evangelie
tegelijkertijd in meerdere landen en onder diverse volken gevestigd kon worden. Die organisatie,
de Kerk van Jezus Christus, werd gebouwd op het fundament van “apostelen en profeten,
waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is” [Efeze 2:20]. Er waren nog meer functionarissen,
zoals zeventigers, ouderlingen, bisschoppen, priesters, leraren en diakenen. […]

‘Na de afval en de teloorgang van de kerk die Hij gevestigd had toen Hij op aarde was, vestigde
de Heer de Kerk van Jezus Christus opnieuw door toedoen van de profeet Joseph Smith. Het
oorspronkelijke doel blijft, namelijk de prediking van het goede nieuws van het evangelie van
Jezus Christus en de bediening van de heilsverordeningen — met andere woorden: mensen tot
Christus brengen.’ (‘Waarom de kerk er is’, Liahona, november 2015, 108.)
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• Wat was en is volgens ouderling Christofferson het doel van de oorspronkelijke
en de hedendaagse kerk?

Oefeningen (30–40 minuten)
Laat de cursisten de drie beginselen van Geestelijke kennis verkrijgen (in geloof
handelen, ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken, en streven
naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen) op het
leerstellig onderwerp ‘Profeten en openbaring’ toepassen.

U kunt de activiteiten naargelang uw schema en de behoeften van uw cursisten op
een of meerdere dagen doen.

Oefening 1 (20–25 minuten)
Zet de volgende drie beginselen op het bord:

• In geloof handelen.

• Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken.

• Streven naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen.

Geef iedere cursist een exemplaar van Voor de kracht van de jeugd (boekje, 2011).
Laat ze het doornemen en een aantal zaken zoeken die hedendaagse profeten ons
afraden.

Laat de cursisten vertellen wat ze gevonden hebben en zet hun antwoorden op
het bord.

Laat de cursisten zich inbeelden dat ze een andersgelovige vriend hebben die zegt:
‘Ik vind het raar dat mormonen niet/geen …’ Laat de cursisten de zin aanvullen
met iets uit de lijst op het bord.

Vraag de cursisten te bedenken hoe ze met behulp van de drie beginselen
op het bord vol vertrouwen op de opmerking van hun vriend kunnen

reageren. Zeg dat ze de gelegenheid krijgen om dit uit te beelden. U kunt de
cursisten aan de hand van de volgende vragen helpen om hun gedachten te
organiseren. (U kunt ze eventueel op een uitreikblad zetten.)

In geloof handelen:

• Hoe helpt je gehoorzaamheid aan de leringen van profeten je om op de opmerking van je vriend
te reageren?

• Hoe kun je die vriend uitnodigen betreffende zijn vraag in geloof te handelen?

Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken:

• Wat weet je over de rol van profeten in het heilsplan van onze hemelse Vader?

• Welke foute ideeën of veronderstellingen zou die vriend over profeten kunnen hebben?
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• Hoe hebben profeten je getuigenis gesterkt en je meer over Jezus Christus en onze hemelse Vader
geleerd?

Met behulp van door God aangewezen bronnen naar dieper inzicht streven:

• Door welke bronnen kun je beter begrijpen waarom profeten ons afraden om de zaken te doen
die je vriend in zijn opmerking noemt? (Geef de cursisten eventueel de tijd om leringen
[bijvoorbeeld in Voor de kracht van de jeugd], toespraken en getuigenissen van hedendaagse
profeten te zoeken, waardoor ze de leiding en leringen van profeten beter kunnen begrijpen en
uitleggen.)

Geef de cursisten voldoende tijd. Deel ze daarna op in groepjes van twee en laat ze
elkaar beurtelings vertellen hoe ze op de opmerking van hun vriend zouden
reageren. Als ze allen aan de beurt geweest zijn, kunt u enkele cursisten tot slot
hun getuigenis van hedendaagse profeten laten geven.

Oefening 2 (10–15 minuten)
Zet de volgende drie beginselen op het bord:

• In geloof handelen.

• Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken.

• Streven naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen.

Lees de volgende situatie aan de klas voor:

Een van je vrienden in je quorum of klas gaat niet meer naar de wekelijkse
activiteiten en kerkbijeenkomsten. Je besluit hem of haar erover aan te spreken. Je
vriend zegt: ‘Weet je, ik vraag me af of het wel belangrijk is om naar een kerk te
gaan. Er zijn zoveel goede mensen die niet naar onze of eender welke kerk gaan. Ik
denk dat zij ook in de hemel terechtkomen zolang ze een goed leven leiden en
andere mensen goed behandelen.’

• Door welke leerstellingen over profeten en openbaring kan je vriend het belang
van trouw naar de kerk gaan begrijpen?

• Wat kun je doen om je vriend ertoe aan te zetten om in geloof te handelen,
ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief te onderzoeken, en te streven
naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen om het
belang van naar de kerk gaan te begrijpen?

Herhaling kerkleerbeheersing
Geef de cursisten een paar minuten de tijd om de Schriftteksten kerkleerbeheersing
door te nemen die ze dit schooljaar tot nu toe hebben geleerd. Laat een cursist naar
voren komen met zijn of haar Schriften. Vraag de cursist een van de Schriftteksten
kerkleerbeheersing op te zoeken zonder die aan de anderen te laten zien. Laat de
cursist één woord uit de Schrifttekst op het bord zetten. (Moedig de cursist aan om
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sleutelwoorden uit de passage te kiezen in plaats van algemene woorden zoals en
of de.)

Laat de andere cursisten de Schrifttekst kerkleerbeheersing in hun Schriften
opzoeken waaruit het woord volgens hen afkomstig is. Als niemand de juiste tekst
op basis van één woord kan vinden, laat u de cursist nog een woord uit de
Schrifttekst op het bord zetten. Herhaal deze procedure totdat minstens één cursist
de juiste passage heeft gevonden. Vraag de overige cursisten de passage open te
slaan en laat de cursisten de tekst samen opzeggen. Herhaal de activiteit met een
andere cursist en een andere Schrifttekst kerkleerbeheersing.
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Priesterschap en
priesterschapssleutels
Noot: de volgende activiteiten kerkleerbeheersing kunnen gedurende verscheidene
lessen of in een enkele les gedaan worden.

De leer begrijpen (20 minuten)
Deel 1 (7 minuten)
Toon een sleutel of teken er een op het bord en laat de cursisten vertellen waarvoor
een sleutel dient. Leg uit dat de Heer de gelijkenis van sleutels gebruikt om ons
beter te laten begrijpen hoe Hij zijn priesterschap en werk op aarde leidt en
bestuurt.

Laat de cursisten beurtelings leerstellig onderwerp 6, ‘Priesterschap en
priesterschapssleutels’, in het Basisdocument kerkleerbeheersing voorlezen. Laat de
anderen volgen en leerstellingen onderstrepen die hun meer inzicht geven over
priesterschapssleutels en over wat die met priesterschapsmacht te maken hebben.

• Hoe wordt het priesterschap gedefinieerd?

• Welke leerstellingen heb je gevonden die verduidelijken wat
priesterschapssleutels zijn? (Misschien willen de cursisten de leerstellingen die
ze gevonden hebben bespreken. Als ze geantwoord hebben, laat u ze de
volgende leerstelling in de derde alinea markeren: De sleutels van het
priesterschap zijn de rechten van presidentschap, ofwel de macht die God
aan de mens geeft om zijn koninkrijk op aarde te besturen en te leiden.)

Om de cursisten te helpen die leerstelling beter te begrijpen, laat u ze wat ze
gemarkeerd hebben, gebruiken bij het bespreken van de volgende vragen:

• Welk verband zie je tussen priesterschapssleutels en -verordeningen?

• Welke priesterschapsverordeningen mogen alleen met de toestemming van hen
die de juiste priesterschapssleutels dragen, verricht worden?

Verduidelijk dat heilsverordeningen (waaronder de doop, bevestiging, ordening tot
het Melchizedekse priesterschap [voor mannen], tempelbegiftiging en
tempelverzegeling) alleen verricht mogen worden met de toestemming van een
priesterschapsleider die de juiste priesterschapssleutels bezit of die handelt op
aanwijzing van iemand die die sleutels draagt. (Zie ook leerstellig onderwerp 7,
‘Verordeningen en verbonden’, in het Basisdocument kerkleerbeheersing.) Die
toestemming is ook vereist voor het geven van een naam en zegen aan een kind,
de wijding van een graf, het geven van een patriarchale zegen en de bediening van
het avondmaal. Melchizedeks-priesterschapsdragers mogen echter wel olie wijden,
zieken zalven, en vaderlijke zegens en andere zegens tot troost en raad geven
zonder daartoe eerst om toestemming van een priesterschapsleider te vragen.

• Wat is het verband tussen kerkroepingen, voor zowel mannen als vrouwen, en
de rol van priesterschapssleutels?
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Deel 2 (7 minuten)
Herhaal deze leerstelling met de cursisten: De sleutels van het priesterschap zijn de
rechten van presidentschap, ofwel de macht die God aan de mens geeft om zijn
koninkrijk op aarde te besturen en te leiden. Om die waarheid te verduidelijken
laat u ze zich inbeelden dat ze een auto hebben, maar geen sleutel.

• Waarom heb je een sleutel nodig als je een auto hebt? (Je hebt misschien wel
een auto, maar je hebt een sleutel nodig om de motor te starten en te kunnen
rijden.)

• Wat is het verband tussen die gelijkenis en de behoefte aan
priesterschapssleutels om het werk van de priesterschap en Gods koninkrijk op
aarde te leiden?

Toon de volgende uitleg van priesterschapssleutels van president Russell M. Nelson
van het Quorum der Twaalf Apostelen, of geef de cursisten er een kopie van. Laat
een cursist de uitleg van president Nelson voorlezen. Vraag de klas daarbij te letten
op de beschrijving van priesterschapssleutels van president Nelson.

‘Sleutels zijn belangrijk en waardevol. De meesten van ons hebben sleutels in
onze zak of tas. Andere sleutels zijn niet alleen belangrijk en waardevol; ze zijn
kostbaar, machtig en onzichtbaar! Zij hebben eeuwige waarde. Dat zijn de
sleutels van het priesterschap. […]

‘Het priesterschap is het gezag van God dat aan de mens wordt gedelegeerd om
aan het eeuwig heil van de mens bij te dragen. “De macht om dat werk te leiden,

zijn de sleutels van het priesterschap.” [Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith
(1998), 141.] We maken onderscheid tussen het dragen van het priesterschap en het bezitten van
de sleutels van het priesterschap. Als iemand bepaalde sleutels krijgt, krijgt hij niet meer
priesterschap. Hij krijgt het recht om het werk van de priesterschap te leiden.’ (‘Keys of the
Priesthood’, Ensign, oktober 2005, 40.)

• Wat heb je van president Nelsons uitleg geleerd, waardoor je
priesterschapssleutels beter begrijpt?

Laat de cursisten de vierde alinea van leerstellig onderwerp 6, ‘Priesterschap en
priesterschapssleutels’, in het Basisdocument kerkleerbeheersing in stilte doornemen.
Laat ze zoeken naar voorbeelden van mensen die priesterschapssleutels dragen.
Vraag de cursisten naar hun bevindingen.

• Hoe is iemand die priesterschapssleutels gebruikte je tot zegen geweest?

Deel 3 (6 minuten)
Zet Mattheüs 16:15–19 op het bord en leg uit dat deze Schrifttekst
kerkleerbeheersing ons meer inzicht over priesterschapssleutels geeft. Laat de
cursisten deze tekst als Schrifttekst kerkleerbeheersing markeren. Spoor ze aan om
in de marge van hun Schriften sleutelwoorden te noteren, waardoor ze de leer over
priesterschapssleutels in deze Schrifttekst beter onthouden.

Leg uit dat de Heiland zijn apostelen vroeg wie ze dachten dat Hij was. Petrus
antwoordde en getuigde dat Jezus de Zoon van God was. Vervolgens zei Jezus dat
Hij Petrus de sleutels van zijn koninkrijk zou geven. Vraag enkele cursisten
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beurtelings een vers uit Mattheüs 16:15–19 voor te lezen. Vraag de klas daarbij te
letten op wat Jezus over priesterschapssleutels tegen Petrus zei.

• Wat zou Petrus volgens de Heiland in vers 19 kunnen doen als hij de sleutels
van het koninkrijk, oftewel priesterschapssleutels, bezat? (Op aarde en in de
hemel binden en ontbinden. Dat betekent dat handelingen zoals verordeningen
die met die priesterschapssleutels verricht worden, zowel in het sterfelijk leven
als in de eeuwigheid gelden, inclusief het binden of verzegelen van gezinnen in
de tempel.)

• Hoe kun je aan de hand van deze Schrifttekst kerkleerbeheersing iemand het
belang laten inzien van het gezag dat de profeet en apostelen in deze tijd
dragen om Gods werk te leiden?

Noot: herhaal de Schriftteksten kerkleerbeheersing op opeenvolgende dagen, zodat
de cursisten ze onthouden en kunnen gebruiken. Zoek gelegenheden om de
teksten doorheen het schooljaar te herhalen.

Oefening (25–30 minuten)
Laat de cursisten de drie beginselen van Geestelijke kennis verkrijgen op leerstellig
onderwerp 6, ‘Priesterschap en priesterschapssleutels’, in het Basisdocument
kerkleerbeheersing toepassen. Zet deze beginselen eventueel op het bord voor u aan
de oefeningen begint:

• In geloof handelen.

• Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken.

• Streven naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen.

Deel de klas op in drie groepen en geef iedere groep een kopie van het
uitreikblad dat met hun groepsnummer overeenkomt. Geef de groepen

acht à tien minuten de tijd om het scenario en de vragen op hun uitreikblad te
bespreken. Leg uit dat alle cursisten na de groepsbespreking de kans krijgen om
het beantwoorden van de hun toegewezen vraag met cursisten uit de andere twee
groepen te oefenen.

Groep 1
Lees het volgende scenario als groep:

Je bent op zending. Samen met je collega onderwijs je een onderzoekster over het belang van de
doop. Je nodigt haar uit zich te laten dopen en ze vraagt: ‘Waarom moet ik me nog eens laten
dopen? Ik heb me al in mijn kerk laten dopen.’

Bespreek hoe je je onderzoekster met behulp van de onderstaande beginselen en vragen kunt helpen:

In geloof handelen:

PRIESTERSCHAP EN PRIESTERSCHAPSSLEUTELS
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• Wat kan je onderzoekster doen om in geloof te handelen terwijl ze probeert te begrijpen waarom
ze zich met het gezag van het priesterschap en op aanwijzing van iemand met
priesterschapssleutels moet laten dopen?

Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken:

• Hoe plaatst begrip van het priesterschap en priesterschapssleutels de vraag van je onderzoekster
in een nieuw licht?

Met behulp van door God aangewezen bronnen naar dieper inzicht streven:

• Hoe kan je onderzoekster met behulp van de leer in Mattheüs 16:15–19 een antwoord op haar
vraag vinden?

• Welke andere Schriftteksten kunnen nuttig zijn om de onderzoekster te laten begrijpen waarom
ze zich met het juiste gezag moet laten dopen?

Groep 2
Lees het volgende scenario als groep:

Een vriend vertrouwt je toe dat hij een ernstige zonde tegen de wet van kuisheid begaan heeft en zich
probeert te bekeren. In je Schriftstudie heb je geleerd dat de bisschop of gemeentepresident in elke
wijk of gemeente van de kerk de sleutels van het Aäronisch priesterschap, waaronder de sleutels van
‘het evangelie van bekering’, draagt (LV 13:1).

Je moedigt je vriend aan met zijn bisschop te spreken, maar hij zegt: ‘Ik snap niet waarom ik met mijn
bisschop moet spreken. Ik weet dat ik mijn zonde moet belijden, maar dat heb ik al aan de Heer
gedaan. Ik heb om vergeving gebeden en mijn gedrag veranderd. Ik heb aan het avondmaal
deelgenomen. Waarom moet ik met de bisschop spreken om vergiffenis van de Heer te ontvangen?
Dit is toch tussen mij en de Heer?’

Bespreek hoe je met behulp van de onderstaande beginselen en vragen kunt reageren:

In geloof handelen:

• Wat kan je vriend doen om zijn geloof in de Heiland en in de priesterschapssleutels die Hij aan
zijn dienstknechten verleend heeft te oefenen en te sterken?

Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken:

• Hoe kan begrip van de priesterschapssleutels die de bisschop draagt de vraag van je vriend
verduidelijken?

Met behulp van door God aangewezen bronnen naar dieper inzicht streven:

• Hoe kunnen de woorden van de Heiland in Mattheüs 16:19 je vriend helpen om te begrijpen wat
het verband is tussen de priesterschapssleutels van de bisschop en de eeuwige zegeningen die hij
kan ontvangen, waaronder vergeving van zonden?

• Welke andere door God aangewezen bronnen kun je je vriend aanreiken om zijn begrip te
verruimen?

Groep 3
Lees het volgende scenario als groep:

PRIESTERSCHAP EN PRIESTERSCHAPSSLEUTELS
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Je bent met je familie op vakantie. Je familieleden bespreken waar ze op zondag naar de kerk zullen
gaan. Je neef, een priester in het Aäronisch priesterschap, spreekt je aan en zegt: ‘We kunnen toch
gewoon onze eigen avondmaalsdienst houden? Ik ben priester en kan het avondmaal zegenen en
ronddienen. Jij en enkele andere familieleden kunnen de toespraken houden en de gebeden
uitspreken.’

Bespreek hoe je met behulp van de onderstaande beginselen en vragen op de suggestie van je neef
kunt reageren:

In geloof handelen:

• Hoe kunnen je familieleden bij het bespreken van hun plannen om aan het avondmaal deel te
nemen hun geloof tonen in het gezag van mannen die de priesterschapssleutels dragen om
leiding aan het priesterschapswerk te geven?

Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken:

• Hoe verschaft een juist begrip van de leer van priesterschapssleutels duidelijkheid over wanneer
een priesterschapsdrager een verordening, zoals het avondmaal bedienen, mag verrichten?

Met behulp van door God aangewezen bronnen naar dieper inzicht streven:

• Welke door God aangewezen bronnen kun je raadplegen voor meer inzicht over wanneer een
priesterschapsdrager een priesterschapsverordening mag verrichten?

Als de cursisten hulp nodig hebben bij het vinden van door God aangewezen
bronnen betreffende de vragen in hun scenario, kunt u ze in de volgende bronnen
laten zoeken:

Groep 1: Leer en Verbonden 22:2–4.

Groep 2: Mosiah 26:12–15, 29–31; ouderling C. Scott Grow, ’Waarom en wat moet ik
aan mijn bisschop belijden?’ Liahona, oktober 2013, 58–60.

Groep 3: ‘Priesterschapsverordeningen en -zegens’, Handboek 2: de kerk besturen
(2010), 20.1, LDS.org; ouderling Dallin H. Oaks, ‘De sleutels en het gezag van het
priesterschap’, Liahona, mei 2014, 49–52.

Als de groepen hun scenario en reactie besproken hebben, deelt u de cursisten op
in groepjes van drie: één cursist uit groep 1, één cursist uit groep 2 en één cursist uit
groep 3. Laat de cursisten hun scenario aan de andere cursisten in de groep
voorlezen en vervolgens tonen hoe ze op de vraag zouden reageren.

Geef ze voldoende tijd en laat vervolgens enkele cursisten vertellen en getuigen
over de zegeningen van de leiding van sleuteldragers.

Herhaling kerkleerbeheersing
Om de cursisten de locatie van de Schriftteksten kerkleerbeheersing die ze tot nu
toe in de cursus geleerd hebben te helpen onthouden, vraagt u ze om op een blad
een tabel met vier rijen en vier kolommen te tekenen. Laat ze de rijen van boven
naar beneden nummeren en boven de kolommen de letters A, B, C en D zetten.

A B C D

1

PRIESTERSCHAP EN PRIESTERSCHAPSSLEUTELS
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2

3

4

Neem de Schriftteksten kerkleerbeheersing door die ze tot nu toe in de cursus
hebben geleerd. Laat ze vervolgens zestien verwijzingen van Schriftteksten
kerkleerbeheersing willekeurig in de tabel zetten. (Als de cursisten minder dan
zestien Schriftteksten uit het hoofd geleerd hebben, kunnen ze enkele verwijzingen
twee keer in de tabel zetten. Als ze er meer dan zestien kennen, kunt u ze
eventueel rijen of kolommen aan de tabel laten toevoegen.)

Lees een stuk van de Schriftteksten kerkleerbeheersing voor. De cursisten plaatsen
hun vinger op de verwijzing in hun tabel die volgens hen met de Schrifttekst
overeenstemt. Als u klaar bent met lezen, vermeldt u de verwijzing, zodat de
cursisten kunnen nagaan of ze het juist hebben. Als ze de juiste verwijzing
aanwijzen, laat u ze die met een X markeren.

Als een cursist vier vakjes op een rij heeft in eender welke richting, roept hij of zij
‘Kerkleerbeheersing’. U kunt doorgaan tot iedereen vier op een rij heeft of totdat de
cursisten al hun vakjes gemarkeerd hebben.
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Verordeningen en
verbonden
Noot: de volgende activiteiten kerkleerbeheersing kunnen gedurende verscheidene
lessen of in een enkele les gedaan worden.

De leer begrijpen (20 minuten)
Deel 1 (10 minuten)
Zet de woorden Verordeningen en Verbonden op het bord. Laat de cursisten vertellen
hoe ze die woorden zouden uitleggen aan iemand die ze niet kent.

Laat enkele cursisten beurtelings de alinea’s onder leerstellig onderwerp 7,
‘Verordeningen en verbonden’, in het Basisdocument kerkleerbeheersing voorlezen.
Laat de cursisten tegelijk woorden of zinsneden markeren waardoor ze beter
begrijpen wat verordeningen en verbonden zijn.

Vraag na verloop van tijd enkele cursisten te vertellen wat ze hebben gemarkeerd.
Overweeg de volgende vragen te stellen:

• Wat is een heilsverordening?

• Welke heilsverordeningen van het evangelie heb je ontvangen?

• Wat staat er in dit leerstellig onderwerp over de noodzaak van de doop? (Vraag
de cursisten deze waarheid in hun exemplaar van het Basisdocument
kerkleerbeheersing te markeren: De doop is noodzakelijk om lid van de kerk
te worden en om het celestiale koninkrijk in te gaan.)

• Waarom denk je dat de doop noodzakelijk is om lid van de kerk van Jezus
Christus te worden en om het celestiale koninkrijk in te gaan?

Laat de cursisten even nadenken over de dag waarop ze zich lieten dopen en als lid
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bevestigen.
Vraag enkele cursisten waar en door wie ze zich lieten dopen en of ze nog iets over
die ervaring willen vertellen.

Deel 2 (10 minuten)
Herhaal deze leerstelling in het leerstellig onderwerp ‘Verordeningen en
verbonden’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing: De doop is noodzakelijk om lid
van de kerk te worden en om het celestiale koninkrijk in te gaan.

• Welke Schrifttekst in het Nieuwe Testament bevestigt die leerstelling?

Laat de cursisten Johannes 3:5 opslaan. U kunt de cursisten in overweging geven
deze tekst te markeren zodat ze die makkelijk terugvinden. Leg uit dat Johannes 3
de leringen van de Heiland aan Nicodemus bevat, een Farizeeër die meer over het
evangelie te weten wilde komen.

Laat een cursist Johannes 3:5 voorlezen. Vraag de klas te letten op wat volgens de
Heiland noodzakelijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan.
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• Wat is volgens de Heiland noodzakelijk om het koninkrijk van God binnen
te gaan?

• Naar welke heilsverordening verwijst ‘geboren […] uit water’?

• Naar welke heilsverordening verwijst ‘geboren […] uit Geest’?

• Hoe heeft het feit dat je gedoopt bent je geholpen om ernaar te streven in
aanmerking te komen om het celestiale koninkrijk binnen te gaan en naar je
Vader in de hemel terug te keren?

Oefening (10 minuten)
Herinner de cursisten aan de drie beginselen in het gedeelte ‘Geestelijke kennis
verkrijgen’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing en zet ze op het bord.

• In geloof handelen.

• Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken.

• Streven naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen.

Om de cursisten die beginselen op de vragen over het onderwerp ‘Verordeningen
en verbonden’ te laten toepassen, leest u het volgende scenario voor:

Een van je vrienden wil meer over de kerk weten en volgt de zendelingenlessen. Ze
heeft wat in het Boek van Mormon gelezen, is een paar keer naar de kerk geweest
en gelooft in het herstelde evangelie. Op een dag gaan jullie na een zendelingenles
naar huis. Je vriendin zegt: ‘Ik geloof wat de zendelingen me leren, maar kan ik niet
gewoon een goed mens en christen zijn zonder me in een kerk te laten dopen?’

• Hoe kun je die vriendin uitnodigen om in geloof te handelen terwijl ze
overweegt om zich te laten dopen?

• Hoe kun je je vriendin aansporen haar vraag over de doop vanuit een eeuwig
perspectief te bekijken? Over welke waarheden van het heilsplan en het
evangelie van Jezus Christus kun je haar vertellen om haar het eeuwige belang
van de doop in te laten zien?

• Wat kun je doen om je vriendin te helpen met behulp van door God
aangewezen bronnen naar dieper inzicht te streven?

• Hoe kun je Johannes 3:5 gebruiken om je vriendin te helpen?

Geef de cursisten een paar minuten om de informatie onder ‘Doop’ in de Gids bij
de Schriften of op Gospel Topics (lds.org/topics) door te nemen. Laat ze zoeken
naar informatie of Schriftteksten die een antwoord op de vraag van deze vriendin
kunnen zijn. Deel de cursisten na verloop van tijd op in groepjes van twee of drie
en laat ze elkaar over hun bevindingen vertellen. Ga bij elk groepje langs om te
luisteren en ze zo nodig te helpen.

VERORDENINGEN EN VERBONDEN
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U kunt tot slot enkele cursisten laten getuigen over het belang van verordeningen
en verbonden — vooral de verordening van de doop — in het plan van onze
hemelse Vader.

Herhaling kerkleerbeheersing
U kunt met behulp van toetsen uw cursisten de gelegenheid geven hun kennis van
Schriftteksten kerkleerbeheersing te testen. U kunt vragen stellen die hints
bevatten zoals trefwoorden of tekstverwijzingen, citaten uit passages, of scenario’s
die de waarheden in de passages illustreren. U kunt de toetsen mondeling, op het
bord of op papier afnemen. Na een toets kunt u cursisten met een hoge score
desgewenst koppelen aan cursisten met een lagere score. De cursist met een hoge
score kan de cursist met een lagere score dan helpen om doeltreffender te studeren
en de Schriftteksten kerkleerbeheersing uit het hoofd te leren. Daarbij kan ieder
tweetal zich ten doel stellen op de volgende toets een hogere gecombineerde score
te halen. Maak eventueel een scorebord met de doelen en prestaties van de
cursisten.

VERORDENINGEN EN VERBONDEN
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Huwelijk en gezin
Noot: de volgende activiteiten kerkleerbeheersing kunnen gedurende verscheidene
lessen of in een enkele les gedaan worden.

De leer begrijpen (25–30 minuten)
Deel 1 (10 minuten)
Zet 1 Korinthe 11:11 op het bord. Zeg dat die tekst een Schrifttekst
kerkleerbeheersing is. Vraag de cursisten om die in hun Schriften op te zoeken en
te markeren, zodat ze hem makkelijk kunnen terugvinden. Leg uit dat deze tekst
het leerstellig onderwerp Huwelijk en gezin verduidelijkt.

Leg uit dat Paulus in een brief aan de leden van de kerk in Korinthe (in het
hedendaagse Griekenland) over het huwelijk schreef. Laat een cursist 1 Korinthe
11:11 voorlezen. Laat de andere cursisten daarbij letten op wat Paulus zegt over de
relatie tussen man en vrouw.

Leg uit dat ‘in de Heere’ op het evangelieplan van onze hemelse Vader slaat dat ons
in staat stelt het eeuwige leven te beërven en zoals Hij te worden.

• Wat staat er in deze vers over de noodzaak voor het huwelijk tussen man
en vrouw?

Laat de cursisten leerstellig onderwerp 8, ‘Huwelijk en gezin’, in het Basisdocument
kerkleerbeheersing lezen en zoeken naar zaken die ons meer inzicht geven in de
noodzaak van het huwelijk tussen man en vrouw in Gods plan.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen. Wijs ze dan op deze waarheid in dat
onderwerp: Alleen door het verbond van het celestiale huwelijk te sluiten en
dit getrouw na te leven, kunnen man en vrouw hun goddelijke, eeuwige
potentieel verwezenlijken. Laat de cursisten deze leerstelling desgewenst naast
1 Korinthe 11:11 in hun Schriften noteren.

Deel 2 (5–10 minuten)
Zet deze leerstelling op het bord: Alleen door het verbond van het celestiale huwelijk te
sluiten en dit getrouw na te leven, kunnen man en vrouw hun goddelijke, eeuwige
potentieel verwezenlijken. Laat de cursisten in het Nieuwe Testament de Schrifttekst
kerkleerbeheersing zoeken die deze leerstelling bevestigt. Wanneer de cursisten
1 Korinthe 11:11 gevonden hebben, laat u een van hen deze voorlezen.

Laat een cursist naar voren komen. Vraag de cursist beide handen te tonen.

• Wat zijn de overeenkomsten tussen je handen?

• Op welke manier verschillen ze van elkaar?

Laat de cursist een hand achter zijn of haar rug plaatsen. Stel daarna de
volgende vragen:

• Noem enkele activiteiten die moeilijk met één hand te doen zijn.

• Noem enkele voorbeelden van hoe we sterker zijn als we beide handen
gebruiken.
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• Wat is het verband tussen dit voorbeeld van onze handen en de leerstellige
waarheid over het huwelijk tussen man en vrouw?

Leg uit dat sommige mensen in dit leven de gelegenheid niet krijgen om het
verbond van het celestiale huwelijk te sluiten. Laat een cursist de volgende
uitspraak van president Howard W. Hunter voorlezen:

‘Geen enkele zegening, inclusief de zegening van een eeuwig huwelijk en gezin,
zal de getrouwen ontzegd worden. Hoewel het wat langer kan duren —
misschien zelfs tot na dit sterfelijke leven — tot sommigen deze zegening
ontvangen, zal deze hun niet ontzegd worden.’ (‘The Church Is for All People’,
Ensign, juni 1989, 76.)

• Waarom is het belangrijk te begrijpen dat in het plan van onze hemelse Vader
alle getrouwe mensen uiteindelijk de gelegenheid krijgen om het verbond van
het celestiale huwelijk te sluiten en een eeuwig gezin te hebben?

Deel 3 (10 minuten)
Toon de cursisten het volgende citaat van ouderling David A. Bednar van het
Quorum der Twaalf Apostelen, of geef ze er een kopie van. Vraag een cursist het
voor te lezen. Laat de klas daarbij letten op inzichten in de leer over het huwelijk
tussen man en vrouw die ze aan het bestuderen zijn.

‘Na de schepping van de aarde werd Adam in de hof van Eden geplaatst. God zei
evenwel “dat het niet goed was dat de mens alleen zou zijn” (Mozes 3:18; zie
ook Genesis 2:18), en Eva werd Adams vrouw en hulp die bij hem paste. De
unieke combinatie van geestelijke, fysieke, mentale en emotionele capaciteiten
van zowel man als vrouw waren noodzakelijk om het plan van geluk te
verwezenlijken. […] Het is zo bedoeld dat man en vrouw van elkaar leren, elkaar

sterken en tot zegen zijn, en elkaar aanvullen.’ (‘Wij geloven kuis te moeten zijn’, Liahona, mei
2013, 41–42.)

• Wat heeft dit citaat van ouderling Bednar met de waarheid in 1 Korinthe 11:11
te maken?

Laat de cursisten een van de volgende vragen in hun studieschrift beantwoorden:

• Op welke manieren kunnen de karaktereigenschappen en taken van man en
vrouw elkaar in een huwelijk en een gezin aanvullen?

• Welke eigenschappen kunnen man en vrouw door hun verbondshuwelijk
ontwikkelen, waardoor ze meer zoals onze hemelse Vader worden?

Nodig enkele cursisten uit om hun antwoorden aan de klas over te brengen.

HUWELIJK EN GEZIN
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Oefeningen (45–55 minuten)
Door deze activiteiten kunnen de cursisten de beginselen toepassen die ze aan het
begin van het jaar in de leerervaring over geestelijke kennis verkrijgen geleerd
hebben. Het kan nuttig zijn die beginselen ter herinnering op het bord te zetten:

• In geloof handelen.

• Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken.

• Streven naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen.

U kunt de activiteiten naargelang uw schema en de behoeften van uw cursisten op
een of meerdere dagen doen.

Oefening 1 (20–25 minuten)
Noot: pas het volgende scenario indien nodig aan de levenservaring van uw
cursisten aan.

Vraag een cursist dit scenario voor te lezen:

Na je zending ga je naar de universiteit. Je ontmoet iemand die een sterk getuigenis
van Jezus Christus heeft, je met respect behandelt en het beste in je bovenhaalt.
Jullie krijgen verkering. Jullie liefde voor mekaar groeit en het huwelijk komt ter
sprake. Maar je begint je zorgen te maken over de stress en moeilijkheden van het
combineren van een huwelijk en gezin met je studie, werk en het starten van een
loopbaan. Je denkt: zou het niet makkelijker en beter zijn om te wachten en ons
huwelijk en gezin uit te stellen tot ik klaar ben met mijn studie, een goede baan
heb en genoeg gespaard heb?

• Waarom kan het in deze situatie verleidelijk zijn om het huwelijk uit te stellen
of gewoon niet te trouwen?

• Wat kun je doen om in geloof te handelen terwijl je met deze vraag zit en
toekomstplannen maakt?

• Hoe kan streven naar goddelijke hulp je helpen om verstandige keuzes inzake
je studie, loopbaan, huwelijk en gezin te maken?

Laat de cursisten nadenken over de rol van huwelijk en gezin in het heilsplan.

• Wat heeft de leer in 1 Korinthe 11:11 met deze situatie te maken?

• Hoe kun je je bezorgdheid herformuleren zodat je de kwestie vanuit een eeuwig
perspectief bekijkt? (Voorbeelden: wat geef ik op als ik wacht met trouwen?
Welke tijdelijke en eeuwige zegeningen en voordelen zijn verbonden aan het
prioriteren van huwelijk en gezin?)

Deel de klas op in groepjes van drie tot vijf cursisten. Geef ze vijf à tien minuten de
tijd om in de Schriften en indien beschikbaar de meest recente
conferentietoespraken en andere kerkelijke bronnen te zoeken naar leiding voor
hun acties en beslissingen betreffende huwelijk en gezin. U kunt als voorbeeld een
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cursist de volgende uitspraak van president Thomas S. Monson tot de mannen van
de kerk laten voorlezen:

‘Als je je bezorgd afvraagt of je een vrouw en kinderen wel financieel kunt
onderhouden, wil ik je zeggen dat het geen schande is als een echtpaar zuinig en
spaarzaam leeft. Het is doorgaans in deze moeilijke tijd dat je nader tot elkaar
komt door offers te leren brengen en moeilijke belissingen te nemen.’
(‘Priesterschapsmacht’, Liahona, mei 2011, 67.)

Laat de cursisten vertellen welke Schriftteksten of inzichten ze gevonden hebben.

• Waarom is het belangrijk om prioriteit te geven aan huwelijk en gezin?

• Wat kun je nu al doen om jezelf op een eeuwig huwelijk en gezin voor te
bereiden?

Oefening 2 (25–30 minuten)
Lees het volgende scenario voor:

Je bent op een avond met je broer aan het praten. Hij vertrouwt je toe dat hij
problemen heeft met het standpunt van de kerk over het homohuwelijk. Hij zegt:
‘Ik snap niet waarom de kerk blijft volhouden dat het homohuwelijk verkeerd is.
Waarom ontzeggen ze mensen de vreugde die uit toegewijde homoseksuele relaties
voortvloeit?’

Vraag de cursisten te bedenken hoe ze zouden reageren.

• Wat kun je doen om in geloof te handelen terwijl je de vragen van je broer
probeert te beantwoorden?

• Hoe kun je je broer aansporen om in geloof te handelen?

• Welke leerstelling hebben we in 1 Korinthe 11:11 gezien die ons kan laten
begrijpen hoe de Heer de kwestie van het homohuwelijk ziet?

• Door welke andere leerstellige waarheden kunnen we de kwestie van het
homohuwelijk vanuit een eeuwig perspectief bekijken?

Om de cursisten aan te moedigen zich voor meer begrip tot profetische
leringen te wenden, deelt u aan het eind van deze leerervaring het

uitreikblad ‘Het huwelijk is onmisbaar’ uit. Het bevat een citaat uit ‘Het huwelijk is
onmisbaar voor zijn eeuwige plan’ door ouderling David A. Bednar van het
Quorum der Twaalf Apostelen. Laat de cursisten het in groepjes van twee lezen en
zoeken naar waarheden over huwelijk en gezin waarmee ze op de kwestie over het
homohuwelijk kunnen reageren.

• Hoe kun je de leringen van ouderling Bednar gebruiken om je broer de kwestie
van het homohuwelijk vanuit het perspectief van het heilsplan en het evangelie
van Jezus Christus te laten bekijken?

Noot: u kunt ook een andere of meer recente toespraak van een kerkleider
gebruiken.

HUWELIJK EN GEZIN
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Herhaling kerkleerbeheersing
Om de cursisten te helpen de Schriftteksten kerkleerbeheersing en de bijbehorende
tekstverwijzingen die ze dit schooljaar geleerd hebben te onthouden, kunt u hints
gebruiken om ze te laten oefenen met het opzoeken van de teksten in hun
Schriften. Hints kunnen trefwoorden, context, leringen, beginselen en
toepassingsideeën zijn.

Tekstenjachtactiviteiten waarin cursisten Schriftteksten kerkleerbeheersing zo snel
mogelijk opzoeken, betrekken de cursisten actief bij het leren van de teksten. Let er
bij tekstenjachtactiviteiten op dat er geen vervelende gevoelens opgewekt worden
en u de Geest niet verdrijft. Voorkom dat de cursisten oneerbiedig met hun
Schriften omgaan of overmatig met elkaar gaan wedijveren. Overweeg om ze tegen
een vastgestelde norm te laten presteren in plaats van met elkaar te laten
wedijveren. Ze kunnen het bijvoorbeeld tegen de leerkracht opnemen of u kunt ze
het doel geven dat een bepaald percentage cursisten binnen een bepaalde tijd een
bepaalde passage moet vinden.

Om de cursisten op de tekstenjacht voor te bereiden, kunt u ze vooraf enkele
minuten de tijd geven om de tekstverwijzingen en sleutelwoorden van de
Schriftteksten kerkleerbeheersing te herhalen. Dat kunnen ze in groepjes van twee
of klassikaal doen.

Het huwelijk is onmisbaar
Ouderling David A. Bednar

van het Quorum der Twaalf Apostelen

Uit ‘Het huwelijk is onmisbaar voor zijn eeuwige plan’, Liahona, juni 2006, 50–55
In ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ verklaren het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf
Apostelen dat ‘het huwelijk tussen man en vrouw van Godswege is geboden en dat het gezin centraal
staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen.’ [‘Het gezin: een
proclamatie aan de wereld’, Liahona, november 2010, 129.] Deze sleutelzin uit de proclamatie geeft
aan dat het huwelijk leerstellig van groot belang is en legt nadruk op de voorname plaats van het
huwelijk en het gezin in het plan van de Vader. Het eerbare huwelijk is een gebod en een essentiële
stap in het ontstaan van een liefdevol gezin dat over het graf heen kan blijven bestaan.

Er zijn twee dwingende leerstellige redenen die duidelijk maken waarom het eeuwige huwelijk van
essentieel belang is voor het plan van onze hemelse Vader.

Reden 1: In wezen zijn de mannelijke en de vrouwelijke geest zodanig dat ze elkaar vervolledigen en
vervolmaken; daarom is het de bedoeling dat man en vrouw samen hun verhoging bewerkstelligen.

Het eeuwige karakter en belang van het huwelijk kan eigenlijk alleen maar volledig worden begrepen
binnen de context van het plan van de Vader voor zijn kinderen. ‘Ieder mens — man of vrouw — is
geschapen naar het beeld van God. Ieder is een geliefde geestzoon of -dochter van hemelse Ouders,
en […] heeft […] een goddelijke aard en bestemming.’ [‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’].
Het grote geluksplan biedt de geestzoons en -dochters van onze Vader in de hemel de kans om op
aarde een lichaam te krijgen, ervaring op te doen en hun weg naar volmaking te vervolgen.

‘Het geslacht is een essentieel kenmerk van iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit
en bestemming’ [‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’] en bepaalt in hoge mate wie we zijn,
waarom we op aarde zijn en wat we moeten doen en worden. Om goddelijke redenen zijn mannelijke
en vrouwelijke geesten verschillend, onderscheiden en elkaar aanvullend.
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Na de schepping van de aarde werd Adam in de hof van Eden geplaatst. God zei evenwel dat het niet
goed was dat de mens alleen zou zijn (zie Genesis 2:18; Mozes 3:18), en Eva werd Adams
metgezellin en hulp. De unieke combinatie van geestelijke, fysieke, mentale en emotionele
capaciteiten van zowel man als vrouw waren noodzakelijk om het geluksplan te verwezenlijken.
Alleen kan de man noch de vrouw aan de doeleinden van zijn of haar schepping voldoen.

In het goddelijke plan ligt besloten dat de man en de vrouw samen naar hun volmaakte en volle
heerlijkheid toewerken. Daar zij zowel in constitutie als in aanleg onderling verschillen, brengen man
en vrouw beide unieke gezichtspunten en ervaringen mee in de huwelijksrelatie. Hun unieke, maar
gelijkwaardige bijdragen creëren een verbondenheid en eenheid die op geen enkele andere wijze tot
stand kan komen. De man vervolledigt en vervolmaakt de vrouw, en de vrouw vervolledigt en
vervolmaakt de man, omdat zij van elkaar leren en elkaar sterken en tot zegen zijn. ‘Evenwel is de
man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere.’ (1 Korinthe 11:11;
cursivering toegevoegd.)

Reden 2: In het goddelijk plan zijn zowel de man als de vrouw nodig om kinderen op de wereld te
zetten en die te voorzien van de best mogelijke opvoeding.

Het gebod om zich te vermenigvuldigen en de aarde met kinderen te vervullen, vanouds door God
aan Adam en Eva gegeven, is nog steeds van kracht. ‘God heeft geboden dat het heilige
voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en een vrouw die wettig met
elkaar gehuwd zijn. […] De manier waarop het sterfelijk leven tot stand komt [is] door God
voorgeschreven’ [‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’]. Het huwelijk tussen man en vrouw is
dus het voorgeschreven instituut waardoor de voorsterfelijke geesten hun intrede in het sterfelijke
leven doen. Volledige seksuele onthouding vóór het huwelijk en volledige trouw binnen het huwelijk
beschermen de heiligheid van dit instituut.

Het gezin van een liefdevolle en loyale man en vrouw vormt de ideale plek om kinderen in liefde en
oprechtheid op te voeden en in hun geestelijke en stoffelijke noden voorzien. De unieke kenmerken
van man en vrouw liggen niet alleen ten grondslag aan een volwaardige huwelijksrelatie, ze zijn ook
onmisbaar bij de opvoeding en verzorging van kinderen. ‘Kinderen hebben er recht op om binnen het
huwelijk geboren te worden, en te worden opgevoed door een vader en een moeder die de
huwelijksgelofte met volledige trouw eren’ [‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’].
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Geboden
Noot: de volgende activiteiten kerkleerbeheersing kunnen gedurende verscheidene
lessen of in een enkele les gedaan worden.

De leer begrijpen (25 minuten)
Deel 1 (10 minuten)
Zet de volgende vragen op het bord:

• Waarom geeft God ons geboden?

• Waarom moeten we zijn geboden onderhouden?

Laat de cursisten de eerste alinea van leerstellig onderwerp 9, ‘Geboden’, in het
Basisdocument kerkleerbeheersing in stilte lezen en zoeken naar antwoorden op de
vragen op het bord.

• Waarom geeft God ons geboden? (Om ons te helpen vooruitgang te maken en
zoals Hij te worden. De geboden zijn een uiting van Gods liefde voor ons.)

• Waarom is het belangrijk om Gods geboden te onderhouden? (Als we zijn
geboden onderhouden, tonen we onze liefde voor de Heer en ontvangen we
geluk en zegeningen.)

Laat de cursisten Johannes 14:15 opslaan en als Schrifttekst kerkleerbeheersing
markeren. Leg uit dat Jezus na het laatste avondmaal met zijn apostelen hun een
belangrijk inzicht leerde over hoe we ons over de geboden moeten voelen. Geef de
cursisten een paar minuten de tijd om de tekstverwijzing en Schrifttekst uit het
hoofd te leren en vraag:

• Wat tonen we de Heiland volgens deze tekst als we de geboden onderhouden?
(Zet na de antwoorden van de cursisten desgewenst de volgende waarheid op
het bord: We tonen onze liefde voor de Heiland door zijn geboden te
onderhouden.)

• Waarom tonen we onze liefde voor de Heiland als we zijn geboden
onderhouden?

Deel 2 (5 minuten)
Laat de cursisten de kruisverwijzing Mattheüs 22:36–39 in de kantlijn naast
Johannes 14:15 zetten. Vraag ze vervolgens Mattheüs 22:36–39 op te slaan en als
Schrifttekst kerkleerbeheersing te markeren.

Om de context van deze tekst te verduidelijken, laat u ze Mattheüs 22:34–36 in
stilte lezen en letten op de vraag die men aan de Heiland stelde.

• Welke vraag stelde de wetgeleerde aan de Heiland?

Laat een cursist Mattheüs 22:37–39 voorlezen. Laat de klas letten op het antwoord
van de Heiland.
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• Wat zijn de twee grote geboden volgens de Heiland? (De cursisten dienen deze
leerstelling te vinden: De twee grote geboden zijn: u zult de Heere, uw God,
liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en
uw naaste als uzelf.)

Laat een cursist de tweede alinea van leerstellig onderwerp 9, ‘Geboden’, in het
Basisdocument kerkleerbeheersing voorlezen. Laat de andere cursisten daarbij letten
op het verband tussen God en anderen liefhebben.

• Wat is het verband tussen God en anderen liefhebben?

• Waarom zijn dit de twee grote geboden?

Laat de cursisten nadenken over wat ze doen om hun liefde voor God en hun
naaste te tonen.

Deel 3 (5 minuten)
Herinner de cursisten aan de twee grote geboden die Jezus Christus onderwees en
vraag ze welke Schrifttekst kerkleerbeheersing die waarheid bevat.

Om de cursisten Mattheüs 22:36–39 beter te laten begrijpen en dat de twee grote
geboden zijn dat we de Heer moeten liefhebben met heel ons hart, onze ziel en
ons verstand en onze naaste als onszelf, laat u een cursist Mattheüs 22:40
voorlezen. Vraag de klas te letten op wat Jezus Christus over de twee grote
geboden zegt.

• Wat zegt Jezus over deze geboden? (Alle geboden in de wet en de profeten —
twee hoofdafdelingen van de Schriften in die tijd — hangen aan, of zijn
gebaseerd op, die twee grote geboden.)

Toon het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste Presidium
of geef de cursisten er een kopie van. Laat een cursist de uitspraak voorlezen. Laat
de anderen letten op hoe alle andere geboden aan deze twee grote
geboden hangen.

‘De Heiland kon het niet duidelijker zeggen toen Hij zei dat elk ander gebod aan
het beginsel van liefde hangt. Als we de grote wetten niet veronachtzamen —
als we onze hemelse Vader en onze medemens met heel ons hart, onze ziel en
ons verstand leren liefhebben — zal al het andere op zijn plaats vallen.’ (‘De
liefde Gods’, Liahona, november 2009, 24.)

• Hoe hangt elk gebod aan de twee grote geboden?

Geef de cursisten genoeg tijd om te antwoorden en vraag ze vervolgens de laatste
drie alinea’s van leerstellig onderwerp 9, ‘Geboden’, in het Basisdocument
kerkleerbeheersing te lezen. Moedig ze aan om de andere geboden die vermeld
worden te markeren en na te denken over hoe onze gehoorzaamheid aan die
geboden onze liefde voor God en onze naaste toont.
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Deel 4 (5 minuten)
Laat de cursisten de kruisverwijzing Mattheüs 5:14–16 in de kantlijn naast
Mattheüs 22:36–39 zetten. Leg uit dat de Heiland ons in de Bergrede verteld heeft
hoe we onze liefde voor God en onze naasten kunnen tonen. Laat de cursisten
Mattheüs 5:14–16 opslaan en als Schrifttekst kerkleerbeheersing markeren. Leg uit
dat de Heiland zijn discipelen in deze verzen een gebod geeft dat een van de
belangrijkste manieren is waarop we onze liefde voor onze naasten en God
kunnen tonen.

Laat de cursisten Mattheüs 5:14–16 in stilte lezen en letten op wat de Heiland
tegen zijn discipelen zei.

• Wat betekent ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen’ (Mattheüs 5:16)?

• Hoe laat deze Schrifttekst kerkleerbeheersing ons een manier begrijpen waarop
we het evangelie kunnen verkondigen? (Als we de geboden onderhouden en
een goed voorbeeld zijn, zullen de mensen om ons heen onze keuzes en de
daaruit voortvloeiende zegeningen zien en zich meer openstellen voor het
evangelie.)

Laat de cursisten het beginsel We kunnen door ons voorbeeld het evangelie
verkondigen naast Mattheüs 5:14–16 schrijven.

Vraag de cursisten of ze al eens iets geleerd hebben of gesterkt werden door het
voorbeeld van een vriend of familielid die de geboden onderhield. Nodig enkele
cursisten uit om over hun ervaring te vertellen, als ze zich daar goed bij voelen.

Laat de cursisten de kruisverwijzing Johannes 14:15 in de kantlijn naast Mattheüs
5:14–16 zetten. Als u tijdens de les tijd hebt, help de cursisten dan de verzen die ze
in de kantlijn gezet hebben op te zoeken en geef ze de tijd om die uit het hoofd
te leren.

Geef tot slot uw getuigenis van de beginselen in leerstellig onderwerp 9,
‘Geboden’, in het Basisdocument kerkleerbeheersing.

Oefening (20 minuten)
Door deze activiteit kunnen de cursisten de drie beginselen in ‘Geestelijke kennis
verkrijgen’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing toepassen. Het kan nuttig zijn die
beginselen ter herinnering op het bord te zetten:

• In geloof handelen.

• Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken.

• Streven naar dieper inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen.

Laat de cursisten leerstellig onderwerp 9, ‘Geboden’, in het Basisdocument
kerkleerbeheersing lezen en vraag ze vervolgens welke geboden voor jongeren
moeilijk zijn als ze het doel van die geboden niet begrijpen. Zet hun antwoorden
op het bord.
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Laat de cursisten in groepjes van twee werken en een van de geboden op
het bord kiezen. Geef ieder groepje een kopie van het volgende

uitreikblad. Laat ze het lezen en de vragen bespreken.

In geloof handelen:

• Wat kun je doen om iemand aan te moedigen om in geloof te handelen als hij of zij het moeilijk
heeft om te begrijpen waarom God ons dit gebod geeft?

Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken:

Neem de leer in Johannes 14:15; Mattheüs 5:14–16; en Mattheüs 22:36–39 door.

• Hoe kan de leer in deze teksten iemand meer inzicht geven in het gebod dat je gekozen hebt?

• Welke andere waarheden kunnen je een eeuwig in plaats van een werelds perspectief geven op
het gebod dat je gekozen hebt?

Met behulp van door God aangewezen bronnen naar dieper inzicht streven:

• Wat hebben de profeten van de Heer onlangs gezegd waardoor iemand het belang beter gaat
inzien van gehoorzaamheid aan het gebod dat je gekozen hebt? (Je kunt verwijzen naar
toespraken van leden van het Eerste Presidium en Quorum der Twaalf Apostelen op LDS.org en in
kerkelijke tijdschriften.)

Als de cursisten genoeg tijd gehad hebben om de vragen te bespreken, nodigt u ze
uit om aan een rollenspel deel te nemen. Laat één cursist in ieder groepje van twee
de rol spelen van iemand die niet begrijpt waarom de Heer wil dat zijn kinderen
het gebod onderhouden dat het tweetal gekozen heeft. Laat de andere cursist hem
of haar helpen om in geloof te handelen, het gebod vanuit een eeuwig perspectief
te onderzoeken, en te streven naar dieper inzicht in het gebod met behulp van door
God aangewezen bronnen. Geef de cursisten tien minuten de tijd voor dit
rollenspel.

Vervolgens kunt u enkele van de onderstaande vragen klassikaal bespreken.

• Op welke manieren kunnen we in geloof handelen als we bepaalde geboden
niet begrijpen of moeilijk te onderhouden vinden?

• Hoe heb je je vriend geholpen om zijn of haar vraag of bezorgdheid over een
gebod vanuit een eeuwig perspectief te onderzoeken?

• Welke door God aangewezen bronnen heb je gebruikt om de vraag te
beantwoorden of je vriend aan te moedigen om naar meer inzicht te streven?

Laat de cursisten tot slot vertellen over inzichten die ze door deze activiteit
gekregen hebben.

Herhaling kerkleerbeheersing
Vraag de cursisten uit de Schriftteksten kerkleerbeheersing van het Nieuwe
Testament een tekst te kiezen met een leerstelling of beginsel waarvan ze kunnen
getuigen. Nodig ze uit van die leerstelling of dat beginsel te getuigen en te vertellen
hoe ze er een getuigenis van gekregen hebben. Als de cursisten hun getuigenis
geven, zal de Heilige Geest de waarheid bevestigen van de leerstelling of het
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beginsel waarvan ze getuigen. Hun getuigenis kan anderen ook inspireren om in
geloof te handelen.
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