




Leertoetsen voor seminarie

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



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

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

Salt Lake City, UT 84150-0008 USA
E-mail: si-research@ldschurch.org

Gelieve uw volledige naam, adres, wijk en ring te vermelden. Vermeld ook de titel van de leertoets of studiegids.
Vermeld daarna uw opmerkingen.

© 2016 Intellectual Reserve, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in the United States of America
Versie 1, 12/16

Engels origineel vrijgegeven: 8/16
Ter vertaling vrijgegeven: 8/16

Titel van het origineel: Seminary Learning Assessments
Dutch

PD60002566 120

mailto:si-research@ldschurch.org?bcc=si-publishing@ldschurch.org&subject=Seminary Learning Assessments PD60002566


Inhoud
Inleiding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . V

Overzicht van leertoetsen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . VII
Voorzieningen voor cursisten met een beperking  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . IX

Studiegidsen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Leer en Verbonden 1–75 en Geschiedenis van Joseph Smith  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Leer en Verbonden 76–Officiële Verklaring 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Oude Testament: Genesis–Ruth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Oude Testament: 1 Samuel–Maleachi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Nieuwe Testament: Mattheüs–Johannes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Nieuwe Testament: Handelingen-Openbaring  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Boek van Mormon: 1 Nephi 1–Alma 16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Boek van Mormon: Alma 17–Moroni 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18



http://lds.org/go/48J


Inleiding





Overzicht van leertoetsen
Leertoetsen bieden de cursisten de kans belangrijke leerstellingen en beginselen te
begrijpen, uit te leggen, toe te passen en ervan te getuigen. De cursusgebonden
leertoets moet met goed gevolg worden afgerond om studiepunten te halen.

U kunt er als leerkracht of bestuurder veel aan doen om de cursisten voor de
leertoetsen te laten slagen. Bekijk daartoe de video ‘Best Practices for

Learning Assessments’ (8:30). Lees en voltooi de gedeelten in het document ‘Best
Practices for Learning Assessments’ als de video u daarop wijst.

U kunt de cursisten ook voor de leertoetsen helpen slagen als u de belangrijkste
leerstellingen en beginselen de hele cursus door blijft uitleggen, beklemtonen en
herhalen. Er zijn studiegidsen met belangrijke cursusgerelateerde leerstellingen en
beginselen voor leerkrachten en cursisten beschikbaar.

Met de leertoetssoftware kunt u een leertoets afnemen en de resultaten snel in
kaart brengen. U kunt een toets op twee manieren afnemen.

• Online. Met deze optie kunnen de cursisten de leertoets met behulp van een
computer of mobiel apparaat maken. De toets krijgt automatisch een score. De
cursisten krijgen hun score en de fout beantwoorde vragen te zien.

• Op papier. Met deze optie kunnen de cursisten de leertoets op papier maken.
Elk antwoordblad heeft een unieke code voor iedere cursist. U scant de
antwoordbladen en krijgt dan automatisch een score.

Softwaretraining is in de volgende talen beschikbaar:

Chinees

Engels

Frans

Duits

Italiaans

Japans

Koreaans

Portugees

Russisch

Spaans
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Voorzieningen voor
cursisten met een beperking
Het doel van de voorzieningen is cursisten met bijzondere behoeften, handicaps of
gezondheidsproblemen de kans te bieden om op gelijke voet met de andere
cursisten aan de toets deel te nemen. Leerkrachten treffen voorzieningen om
tegemoet te komen aan de bijzondere behoeften, beperkingen of
gezondheidsproblemen van hun cursisten. Hieronder staan enkele richtlijnen die u
kunt overwegen als u voorzieningen voor uw cursisten treft:

1. Stel vast welke cursisten bijzondere behoeften of een beperking hebben. Praat
onder vier ogen met elke cursist om zijn of haar specifieke behoeften vast te
stellen. Luister aandachtig en wees positief. U kunt overwegen om met de
ouders of kerkleiders van deze cursisten te praten om meer inzicht in hun
specifieke behoeften te krijgen.

2. Aan de hand van die gesprekken maakt u een plan dat is toegespitst op de
bijzondere behoeften van de cursist.

3. Tref de voorzieningen. De voorzieningen moeten vertrouwelijk blijven. Het is
onmogelijk om alle mogelijke voorzieningen te vermelden, maar hieronder
staan enkele voorbeelden:

Presentatie: Geef de cursist een audioversie van de toets, geef de instructies en
de toets mondeling, of geef de cursist de toets in groot letterformaat (zie de
Learning Assessments-website voor de momenteel beschikbare formaten van
de toets).

Omgeving: Bied de cursist een goede zitplaats in het lokaal aan, zorg voor een
plek met weinig afleidingen, of laat de cursist de toets in een kleine groep of in
een ander lokaal maken.

Planning van de toets: Verspreid de toets over meerdere dagen, laat de cursist
de verschillende onderdelen in een andere volgorde doen, laat de cursist de
toets op een specifieke tijd van de dag doen, of geef extra tijd om alle vragen te
beantwoorden.

Antwoorden: Laat de cursist de vragen mondeling beantwoorden, de
antwoorden door iemand anders opschrijven of opnemen, of laat de cursist de
antwoorden in het vragenboekje aanstrepen in plaats van op het antwoordblad.

4. Tref geen voorzieningen die de cursist het idee geven dat de leerverwachtingen
zijn gewijzigd of verlaagd.

5. Heb christelijke liefde voor elke cursist en volg de influisteringen van de Geest
als u voorzieningen treft om aan de behoeften van de cursisten tegemoet
te komen.

6. Ga naar de volgende website van de kerk voor meer algemene informatie over
het helpen van mensen met een handicap: lds.org/topics/disability.

IX





Studiegidsen





Leer en Verbonden 1–75 en
Geschiedenis van
Joseph Smith
Kerntekstvragen: de leerstellingen in de kernteksten begrijpen.

• Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–20

• Leer en Verbonden 1:37–38

• Leer en Verbonden 6:36

• Leer en Verbonden 8:2–3

• Leer en Verbonden 10:5

• Leer en Verbonden 13:1

• Leer en Verbonden 18:10–11

• Leer en Verbonden 18:15–16

• Leer en Verbonden 19:16–19

• Leer en Verbonden 19:23

• Leer en Verbonden 25:13

• Leer en Verbonden 46:33

• Leer en Verbonden 58:27

• Leer en Verbonden 58:42–43

• Leer en Verbonden 64:9–11

Vragen over context: een aantal belangrijke gebeurtenissen of verhalen rondom of
met achtergrondinformatie over een bepaalde tekst begrijpen.

• Oliver Cowdery’s getuigenis dat het werk van Joseph Smith van God was (zie
LV 6:22–23)

• Het verlies van de 116 manuscriptbladzijden en de beginselen die Joseph Smith
leerde (zie LV 3; 10)

• Leringen uit het eerste visioen (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:11–20)

• De algemene tijdlijn van belangrijke gebeurtenissen: het eerste visioen, Joseph
ontvangt de gouden platen, de herstelling van het priesterschap, de oprichting
van de kerk en de verhuizing naar Kirtland (Ohio)

• De boodschappers die het Aäronisch en Melchizedeks priesterschap herstelden
(zie LV 13; Geschiedenis van Joseph Smith 1:72)

• De centrale plaats van Zion en de betekenissen van het woord Zion (zie LV 57;
Trouw aan het geloof: evangeliewijzer [2004], 197–198)
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Leerstellingen en beginselen: de belangrijkste leerstellingen en beginselen in de
Leer en Verbonden begrijpen.

• Beginselen inzake openbaring: voorbereiding op openbaring (zie LV 9:7–9),
openbaring herkennen (zie LV 8:1–5), ware openbaring van valse ideeën
onderscheiden (zie LV 50:10–36), en begrijpen dat de profeet openbaring voor
de kerk ontvangt en dat mensen met een roeping openbaring voor hun taken
ontvangen (zie LV 28:1–7)

• Redenen waarom De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen de enige ware en levende kerk is (zie LV 1:30; 18:1–5; 27:5–14; 33:1–6)

• Wat de Leer en Verbonden over de verzoening van Jezus Christus zegt (zie LV
29:30–45), de doop (zie LV 20:72–74; 22:1–4), het avondmaal (zie LV 20:77, 79;
27:1–2), gaven van de Geest (zie LV 46:8–26), het huwelijk (zie LV 49:15–17),
zendingswerk (zie LV 15:6; 33:7–10; 65:1–6), voorbereiding op de wederkomst
(zie LV 45:32, 39, 57), Schriftuur (zie LV 68:2–4), de wet van toewijding (zie LV
42:30–42) en het Boek van Mormon (zie LV 20:8–12)

• De rol van de profeet Joseph Smith in de laatste bedeling (zie LV 27:5–14; 65:2)

• De rol van de profeet bij het ontvangen van openbaring voor de kerk (zie LV
21:1, 4–6; 28:2, 6–7; 43:1–7)

Belangrijke termen: de betekenis van belangrijke termen begrijpen.

• Eeuwig leven (zie LV 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66:4–13)

• Onsterfelijkheid (zie Trouw aan het geloof, 34)

• Nieuw en eeuwigdurend verbond (zie LV 66:2)

• De grote afval en individuele afvalligheid (zie Trouw aan het geloof, 7–8)

• Geestelijke dood (zie LV 29:40–41)

LEER EN VERBONDEN 1–75 EN GESCHIEDENIS  VAN JOSEPH SMITH
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Leer en Verbonden
76–Officiële Verklaring 2
Kerntekstvragen: de leerstellingen in de kernteksten begrijpen.

• Leer en Verbonden 76:22–24

• Leer en Verbonden 76:40–41

• Leer en Verbonden 78:19

• Leer en Verbonden 82:10

• Leer en Verbonden 88:124

• Leer en Verbonden 89:18–21

• Leer en Verbonden 107:8

• Leer en Verbonden 121:36, 41–42

• Leer en Verbonden 130:22–23

• Leer en Verbonden 131:1–4

Vragen over context: een aantal belangrijke gebeurtenissen of verhalen rondom of
met achtergrondinformatie over een bepaalde tekst begrijpen.

• De boodschappers die bepaalde priesterschapssleutels overdroegen aan de
profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery in de Kirtlandtempel (zie LV
110:11–16)

• Beginselen die de profeet Joseph Smith in de gevangenis te Liberty over
beproevingen leerde (zie LV 122:7)

• De belangrijkste vergaderplaatsen van de eerste heiligen (zie LV 124, inleiding
tot afdeling; LV 136, inleiding tot afdeling, 1–18; Leer en Verbonden en
kerkgeschiedenis: leergids voor thuisseminariecursisten [2013], 339–349)

• De oprichting van de zustershulpvereniging (zie Dochters in mijn koninkrijk: de
geschiedenis en het werk van de zustershulpvereniging [2011], 11–28)

• De publicatie van de Parel van grote waarde (zie Leergids Leer en Verbonden en
kerkgeschiedenis, 354–358)

Leerstellingen en beginselen: de belangrijkste leerstellingen en beginselen in de
Leer en Verbonden begrijpen.

• De eed en het verbond van het priesterschap (zie LV 84:33–44), opstanding en
koninkrijken van heerlijkheid (zie LV 88:14–24), het woord van wijsheid (zie
LV 89), het licht van Christus (zie LV 88:1–13), wachters op de toren (zie LV
101:43–62), kerkelijke disciplinaire raden (zie LV 102; Trouw aan het geloof:
evangeliewijzer [2004], 97), wanneer het meervoudig huwelijk gerechtvaardigd is
(zie LV 132:45, 48), gehoorzaamheid (zie LV 130:21) en tiende (zie LV 119)
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• Tempelwerk (zie LV 109; 110), verordeningen voor onze voorouders verrichten
(zie LV 128:15) en het evangelie in de geestenwereld prediken (zie LV
138:29–32)

• Een koninkrijk van heerlijkheid ontvangen en verhoging in het celestiale
koninkrijk ontvangen (zie LV 76:30–70; 131:1–4; 137:10)

• Beginselen in ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ (zie Leergids Leer en
Verbonden en kerkgeschiedenis, 373–376)

• De rol van de profeet Joseph Smith bij de herstelling van waarheid,
verordeningen en het priesterschap (zie LV 135:3)

• Openbaring in Officiële verklaring 2

• Opvolging in het Eerste Presidium wanneer een profeet overlijdt (zie Leergids
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis, 334–339)

• Het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond (zie LV 132:19–21)

Belangrijke termen: de betekenis van belangrijke termen begrijpen.

• Begiftiging in de tempel (zie LV 95:8; 109:22–23)

LEER EN VERBONDEN 76 –OFFICIËLE VERKLARING 2
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Oude Testament:
Genesis–Ruth
Kerntekstvragen: de leerstellingen in de kernteksten begrijpen.

• Mozes 1:39

• Mozes 7:18

• Abraham 3:22–23

• Genesis 1:26–27

• Genesis 2:24

• Genesis 39:9

• Exodus 19:5–6

• Exodus 20:3–17

• Jozua 24:15

Vragen over context: een aantal belangrijke verhalen, mensen, perioden en
symbolen begrijpen.

• De belangrijkste boodschap van het Oude Testament en wat de meeste
symbolen, wetten, beeldspraak, profetieën en gebeurtenissen in het Oude
Testament voorstellen of waarnaar ze verwijzen (zie Mozes 5:7–8; Mosiah
3:13–15)

• Symboliek van het bloed op de deurposten (zie Exodus 12:21–23), de koperen
slang (zie Numeri 21:8–9; Alma 33:19–22) en Abraham die gevraagd wordt Izak
te offeren (zie Genesis 22:10–12; Johannes 3:16)

• Wat Mozes wist zodat hij Satan kon weerstaan (zie Mozes 1:4–7, 13)

• Geboden aan Adam en Eva in de hof van Eden (zie Mozes 2:26–30; 3:16–17)

• Noach en de zondvloed: hoe de zondvloed een zegen is voor geesten die nog
niet geboren waren en goddelozen die ten tijde van de zondvloed leefden (zie
Mozes 8:22–30; 2 Nephi 26:24; Old Testament Study Guide for Home-Study
Seminary Students [2015], 38)

• Jakob en Ezau: de keuzes van Ezau die aantoonden dat hij zijn geboorterecht
verachtte (zie Genesis 25:29–34; 26:34–35; Old Testament Study Guide, 65–66)

• Jozef die naar Egypte verkocht werd: lessen over beproevingen (zie Genesis
45:7–8; 50:20–21)

• De roeping van Mozes om Israël te bevrijden: wat God tegen Mozes zei om zijn
twijfel weg te nemen (zie Exodus 3:12, 17)

• Belangrijke lessen uit het verhaal van Israël in de woestijn: wat de Heer
dagelijks aan Israël gaf zodat ze Hem indachtig waren (zie Exodus 16:4–5),
zegeningen van de tabernakel (zie Exodus 25:8, 22; 29:43–46), hoe de offers in
het boek Leviticus Israël op Christus richtten (zie Leviticus 1:3–9; 4:20–31;
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16:21–22), en de reactie van Kaleb en Jozua op het ‘kwaad gerucht’ (zie Numeri
14:7–9)

• Lessen uit de intocht in het beloofde land en de inname van Jericho (zie
Jozua 6)

• De algemene tijdlijn van belangrijke profeten: Adam, Henoch, Noach, Abraham
en Mozes (zie ‘Chronologisch overzicht’ in de Gids bij de Schriften; zie ook
LDS.org)

• Belangrijke personen in het eerste deel van het Oude Testament: Adam, Eva,
Mozes, Henoch, Noach, Abraham, Lot, Sara, Izak, Rebekka, Jakob, Rachel,
Ezau, Jozef, Aäron, Kaleb, Jozua, Bileam, Simson, Gideon en Ruth

Leerstellingen en beginselen: de belangrijkste leerstellingen en beginselen in het
Oude Testament begrijpen.

• De rol van Jezus Christus bij de schepping (zie Mozes 1:32–33)

• Beginselen betreffende de val: wat in het voorsterfelijke leven werd gedaan om
de val te overwinnen (zie Mozes 4:2), de omstandigheden na de val (zie Mozes
3:17; 4:11; 5:2; 6:48; 2 Nephi 2:22–23), en wat Adam en Eva na de val over de val
te weten kwamen (zie Mozes 5:9–11)

• De leer van de wedergeboorte (zie Mozes 6:59), het verbond van Abraham (zie
Abraham 1:19; 2:6–11; Genesis 17:1–7) en oprechte bekering (zie Trouw aan het
geloof: evangeliewijzer [2004], 17–21)

• Wat Henoch over de aard van God en Satan te weten kwam (zie Mozes
7:26–30)

• Lessen over het gezin en het huwelijk uit het Oude Testament: redenen
waarom het huwelijk tussen man en vrouw door God ingesteld is (zie Mozes
3:18–25), zegeningen voor mensen die hun tempelverbonden naleven (zie
Genesis 28:1–22; Old Testament Study Guide, 67–69), de relatie tussen man en
vrouw (zie Mozes 3:18–25; Genesis 2:24), geboden die God aan echtparen
gegeven heeft (zie Mozes 2:26–28) en geboden die God aan ouders gegeven
heeft (zie Mozes 6:1, 5–6, 23)

Belangrijke termen: de betekenis van belangrijke termen begrijpen.

• Uitgelezen ziener (zie Bijbelvertaling van Joseph Smith, Genesis 50:26–27 [in de
Gids bij de Schriften]; 2 Nephi 3:6–7)

OUDE TESTAMENT:  GENESIS–RUTH
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Oude Testament:
1 Samuel–Maleachi
Kerntekstvragen: de leerstellingen in de kernteksten begrijpen.

• 1 Samuel 16:7

• Psalmen 24:3–4

• Psalmen 119:105

• Psalmen 127:3

• Spreuken 3:5–6

• Jesaja 1:18

• Jesaja 5:20

• Jesaja 29:13–14

• Jesaja 53:3–5

• Jesaja 58:6–7

• Jesaja 58:13–14

• Jeremia 1:4–5

• Ezechiël 37:15–17

• Amos 3:7

• Maleachi 3:8–10

• Maleachi 4:5–6

Vragen over context en inhoud: een aantal belangrijke verhalen en bijbehorende
beginselen begrijpen.

• Samuel en Eli: wat we uit de belevenis van Samuel over de stem van de Heer
herkennen kunnen leren (zie 1 Samuel 3:4–10)

• Redenen waarom Israël een koning wilde (zie 1 Samuel 8:6–7, 19–20)

• David en Goliath: waar David op vertrouwde om Goliath te verslaan (zie
1 Samuel 17:37, 45–47)

• Uzza grijpt de ark des verbonds vast: lessen over onbevoegd leiden of bijsturen
van Gods werk (zie 2 Samuel 6:3–7)

• David en Bathseba: lessen over verleiding vermijden en lustgevoelens
beheersen (zie 2 Samuel 11:1–5)

• Salomo’s huwelijken met niet-Israëlitische vrouwen: de gevolgen van huwen
buiten het verbond (zie 1 Koningen 11:3–6)

• Elia en de weduwe in Sarefat: hoe de weduwe in geloof handelde (zie
1 Koningen 17:9–16)
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• Elia en zijn wedstrijd met de profeten van Baäl: lessen over Gods macht (zie
1 Koningen 18:26–29, 36–39)

• Naäman: lessen over het volgen van een profeet (zie 2 Koningen 5:9–10, 13–14)

• Herbouw van de tempel in Jeruzalem: lessen over tegenspoed (zie Ezra 4:4–5;
5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14)

• Esther: lessen over moed (zie Esther 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1–2; 7:3–6)

• Job: lessen over beproevingen (zie Job 13:13–16)

• Daniël: lessen uit zijn ervaring aan het hof van de koning (zie Daniël 1:3–20)

• Droom van koning Nebukadnezar: leringen over het koninkrijk van God (zie
Daniël 2:34–35, 44–45; LV 65:2)

• Sadrach, Mesach en Abed-Nego: lessen over geloof (zie Daniël 3:14–18)

Leerstellingen en beginselen: de belangrijkste leerstellingen en beginselen in het
Oude Testament begrijpen.

• De zegeningen van aanbidding in de tempel (zie 1 Koningen 8:37–40; zie ook
Gids bij de Schriften, ‘Tempel, huis des Heren’) en heilanden op de berg Sion
worden (zie Obadja 1:17, 21; zie ook Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith
[2007], 503)

• Omstandigheden in het millennium (zie Jesaja 65:21–25)

• De verzoening van Jezus Christus: hoe het Oude Testament met symboliek,
verhalen, profeten en kernteksten van Jezus Christus getuigt (zie Mozes 6:63;
zie ook Mosiah 3:15)

Belangrijke zinsneden in de Schriften: de betekenis van belangrijke zinsneden
in de Schriften begrijpen.

• ‘Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd’ (Jesaja 49:16)

• ‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees’ (Joël
2:28)

OUDE TESTAMENT:  1  SAMUEL–MALEACHI
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Nieuwe Testament:
Mattheüs–Johannes
Vragen over kerkleerbeheersing: de leerstellingen in de Schriftteksten
kerkleerbeheersing begrijpen.

• Mattheüs 5:14–16

• Mattheüs 11:28–30

• Mattheüs 16:15–19

• Mattheüs 22:36–39

• Lukas 24:36–39

• Johannes 3:5

• Johannes 7:17

• Johannes 14:15

• Johannes 15:16

• Johannes 17:3

Vragen over context en inhoud: een aantal belangrijke verhalen en bijbehorende
beginselen begrijpen.

• Jezus laat Zich dopen: leringen over de Godheid (zie Mattheüs 3:16–17)

• Jezus wordt verleid: lessen over verleiding weerstaan (zie Mattheüs 4:3–11)

• Jezus roept zijn twaalf apostelen: wat de apostelen ontvingen toen ze geroepen
werden (zie Mattheüs 10:1–4)

• Petrus loopt op het water: lessen over angst en twijfel overwinnen (zie Mattheüs
14:28–31)

• Het gebruik van wassen van de handen: lessen waarin Jezus onderwees in wat
ons verontreinigt (zie Mattheüs 15:10–20)

• Het getuigenis van Petrus: lessen over een getuigenis ontvangen (zie Mattheüs
16:13–19)

• De leringen van de Heer over het huwelijk: lessen over het huwelijk (zie
Mattheüs 19:3–9)

• De instructies die de Heiland na zijn opstanding aan zijn apostelen gaf (zie
Mattheüs 28:19–20)

• Jezus geeft een rijke jongeling raad: leringen waardoor we het eeuwige leven
kunnen beërven (zie Markus 10:17–22)

• Weten wie de boodschapper was die de weg voor Jezus Christus moest
bereiden (zie Lukas 7:27–28).

• De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan: een beginsel begrijpen waardoor
we het eeuwige leven kunnen beërven (zie Lukas 10:25–37)
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• De gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren
zoon: lessen over mensen helpen die afgedwaald zijn (zie Lukas 15)

• De Heiland leert Nicodemus wat nodig is om geestelijk wedergeboren te
worden (zie Johannes 3:3–5).

• Weten wie Jehova, de God van het Oude Testament, is (zie Johannes 8:56–58).

• De symboliek van Jezus Christus als herder (zie Johannes 10:11–15)

• Jezus wast de voeten van de apostelen: lessen over dienen (zie Johannes
13:12–17)

• Hoe we onze liefde voor de Heiland kunnen tonen (zie Johannes 14:15)

• De rol van de Heilige Geest (zie Johannes 16:13; zie ook Johannes 14:26)

• Iets wat volgens de Heiland van essentieel belang is om het eeuwige leven te
beërven (zie Johannes 17:3)

• Wat de Heiland gedaan heeft om de dood te overwinnen (zie Johannes
20:17–20; zie ook Johannes 5:26)

Leerstellingen en beginselen: de belangrijkste leerstellingen en beginselen in het
Nieuwe Testament begrijpen.

• Als we naar de leringen en geboden van Jezus Christus leven, kunnen we zoals
onze Vader in de hemel worden (zie Mattheüs 5:48).

• Onze voorbereiding op de wederkomst van de Heer (zie Mattheüs naar Joseph
Smith 1:38–54)

• Redenen om aan het avondmaal deel te nemen (zie Mattheüs 26:26–28;
Bijbelvertaling van Joseph Smith, Mattheüs 26:22, 24–25 [in de Gids bij de
Schriften, scriptures.lds.org])

• Het doel van de sabbatdag (zie Markus 2:23–3:6)

• Hoe we een getuigenis van de leer van Jezus Christus kunnen krijgen (zie
Johannes 7:16–18)

• Zorg dat je kunt uitleggen wat de rol van Jezus Christus in het heilsplan is en
waarom Hij het zoenoffer moest brengen.

• Zorg dat je de behoefte aan en gevolgen van de verzoening van Jezus Christus
kunt uitleggen.

• Zorg dat je beginselen kunt uitleggen die je geholpen hebben om dichter tot
Jezus Christus te komen.

• Zorg dat je een voorbeeld kunt geven van iets wat je dit schooljaar gedaan hebt
om dichter tot Christus te komen.

Belangrijke zinsneden in de Schriften: de betekenis van belangrijke zinsneden
in de Schriften begrijpen.

• Enkele belangrijke zinsneden in de Schriften begrijpen die het lijden van de
Heiland in Gethsémané beschrijven (zie Mattheüs 26:38–39; Markus 14:32–34).

NIEUWE TESTAMENT:  MATTHEÜS–JOHANNES
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Nieuwe Testament:
Handelingen-Openbaring
Vragen over kerkleerbeheersing: de leerstellingen in de Schriftteksten
kerkleerbeheersing begrijpen.

• Handelingen 3:19–21

• 1 Korinthe 2:5, 9–11

• 1 Korinthe 6:19–20

• 1 Korinthe 11:11

• 1 Korinthe 15:20–22

• 1 Korinthe 15:40–42

• Efeze 2:19–20

• Efeze 4:11–14

• 2 Thessalonicenzen 2:1–3

• 2 Timotheüs 3:15–17

• Hebreeën 12:9

• Jakobus 1:5–6

• Jakobus 2:17–18

• 1 Petrus 4:6

• Openbaring 20:12

Vragen over context en inhoud: een aantal belangrijke verhalen en bijbehorende
beginselen begrijpen.

• De apostel Petrus onderwijst Cornelius in het evangelie: lessen over van God
ontvangen waarheid (zie Handelingen 10:28–35, 44–48)

• De apostel Paulus onderwijst koning Agrippa: wat er nodig is om je tot Christus
te bekeren (zie Handelingen 26:26–29)

• Waar de doop symbool voor staat (zie Romeinen 6:3–6)

• Wat de apostel Paulus ons geleerd heeft over ons lichaam (zie 1 Korinthe
6:19–20), de relatie tussen man en vrouw (zie 1 Korinthe 11:11), waarmee we de
gevaren van onze tijd kunnen overwinnen (zie 2 Timotheüs 3:15–17) en
beproevingen overwinnen (Hebreeën 12:2–4)

• Voorbeelden van de vruchten van de Geest (zie Galaten 5:22–23)

• Leringen over genade en werken (zie Efeze 2:7–10; Jakobus 2:17–18)

• De rol van profeten en apostelen (zie Efeze 4:11–14)

• De zegeningen van de hele wapenrusting van God aandoen (zie Efeze 6:11–13)
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• Hoe de profeten in het Oude Testament wonderen verrichtten (zie
Hebreeën 11)

• Leringen over de manier waarop de rechtschapenen Satan in het voorsterfelijk
bestaan overwonnen (zie Openbaring 12:11)

Leerstellingen en beginselen: de belangrijkste leerstellingen en beginselen in het
Nieuwe Testament begrijpen.

• Wanneer profeten begonnen te profeteren aangaande de herstelling van het
evangelie (zie Handelingen 3:21)

• De zegeningen van het inzicht dat we Gods nakomelingen zijn (zie
Handelingen 17:28)

• Wat er nodig is om de verordening van de doop volledig te maken (zie
Handelingen 19:2–6)

• Wat er nodig is om rechtvaardiging van zonde te ontvangen (zie Romeinen
3:24–26; zie ook Moroni 10:32–33)

• De zegeningen van een geestkind van onze hemelse Vader zijn (zie Romeinen
8:16–18)

• Hoe de dingen van God te begrijpen (zie 1 Korinthe 2:10–11, 14)

• Wat er mogelijk is dankzij de verzoening van Jezus Christus (zie 1 Korinthe
15:20–22)

• Begrip van de bedeling van de volheid der tijden: wat ermee wordt bedoeld en
wat deze omvat (zie Efeze 1:10)

• Wie het eerstgeboren Geestkind van onze hemelse Vader, de Schepper van alle
dingen, het Hoofd van de kerk en de eerste die herrees, is (zie Kolossenzen
1:12–19)

• Leringen over onze voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus
(1 Thessalonicenzen 5:1–6)

• Leringen over Jezus Christus: zijn taken en eigenschappen (zie Hebreeën 1:1–3)

• Leringen over personen die het priesterschap ontvangen (zie Hebreeën 5:4)

• Wat we kunnen doen als het ons aan wijsheid ontbreekt (zie Jakobus 1:5–6)

• De leer van de verlossing van de doden: waarom het evangelie aan de doden
verkondigd wordt (zie 1 Petrus 4:6)

Belangrijke zinsneden in de Schriften: de betekenis van belangrijke zinsneden
in de Schriften begrijpen.

• ‘Droefheid die overeenkomstig de wil van God is’ (2 Korinthe 7:10; zie ook
Trouw aan het geloof: evangeliewijzer [2004], 19)

• ‘De tijden waarin alle dingen worden hersteld’ (Handelingen 3:21; zie ook
Handelingen 3:19–21)

• ‘De bedeling van de volheid van de tijden’ (Efeze 1:10; zie ook LV 128:18; Gids
bij de Schriften, ‘Bedelingen’)

NIEUWE TESTAMENT:  HANDELINGEN-OPENBARING
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Boek van Mormon:
1 Nephi 1–Alma 16
Vragen over kerkleerbeheersing: de leerstellingen in de Schriftteksten
kerkleerbeheersing begrijpen.

• 1 Nephi 3:7

• 2 Nephi 2:22–25

• 2 Nephi 2:27

• 2 Nephi 26:33

• 2 Nephi 28:30

• 2 Nephi 32:3

• 2 Nephi 32:8–9

• Mosiah 2:17

• Mosiah 2:41

• Mosiah 3:19

• Mosiah 4:9

• Mosiah 18:8–10

• Alma 7:11–13

Vragen over context en inhoud: een aantal belangrijke verhalen en bijbehorende
beginselen begrijpen.

• Welke kennis iemand door een getuigenis aangaande het Boek van Mormon
opdoet (zie inleiding tot het Boek van Mormon, alinea’s 8–9)

• Het hoofddoel van de schrijvers van het Boek van Mormon (zie 1 Nephi 6:4–6;
2 Nephi 25:23)

• Nephi verkrijgt de platen van koper: lessen over gehoorzaamheid (zie 1 Nephi
3:7)

• Lehi’s zoons keren terug met het gezin van Ismaël: lessen over het huwelijk (zie
1 Nephi 7:1–5)

• Nephi maakt de kleine platen: lessen over de geboden onderhouden (zie
1 Nephi 9:3, 5–6; LV 10:38–45)

• Wat het Boek van Mormon alle mensen ter beschikking stelt (zie 1 Nephi
13:26–29, 39–42)

• De Liahona: lessen over leiding van God ontvangen (zie 1 Nephi 16:27–29)

• Wat het Boek van Mormon over de profeet Joseph Smith vertelt (zie 2 Nephi
3:6–8, 15, 24)
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• Profetieën over hoe sommigen op profeten in de laatste dagen zullen reageren
(zie 2 Nephi 27:1–5)

• Profetie over hoe het Boek van Mormon door Joseph Smith vertaald zal worden
(zie 2 Nephi 27:6–23)

• Wat de Heer van kuisheid vindt (zie Jakob 2:22–35)

• Koning Benjamins leringen over de zegeningen van de geboden onderhouden
(zie Mosiah 2:41)

• De gevolgen van de natuurlijke mens afleggen (zie Mosiah 3:19)

• Wat zieners weten (zie Mosiah 8:13–17)

• De haat van de Lamanieten jegens de Nephieten: lessen over vergeving (zie
Mosiah 10:12–18)

• Het knechtschap van Alma en zijn volk: lessen over beproevingen (zie Mosiah
23:20–24; 24:16–21)

• De voornaamste taak van Melchizedeks-priesterschapsdragers (zie Alma
13:1–12)

Leerstellingen en beginselen: de belangrijkste leerstellingen en beginselen in het
Boek van Mormon begrijpen.

• Wat morele keuzevrijheid is en hoe die in het heilsplan past (zie 2 Nephi 2:5,
14–16, 27–29)

• De rol van Jezus Christus in het heilsplan (zie 2 Nephi 25:19–20)

• Het karakter van onze hemelse Vader (zie 2 Nephi 26:33)

• Beginselen met betrekking tot antwoorden op vragen en gebeden ontvangen
(zie 2 Nephi 28:30)

• Reden voor de doop (zie 2 Nephi 31:5–7)

• Wat te doen om waarheid te vinden (zie 2 Nephi 32:3, 8–9)

• Wat de Heer van kuisheid (zie Jakob 2:22–35) en het huwelijk (zie Jakob
2:27, 30) vindt

• De bron van alle waarheid (zie Mosiah 4:9)

• Het doopverbond (zie Mosiah 18:9)

• Wat Jezus Christus als onderdeel van de verzoening onderging (zie Alma
7:11–13)

• Wat de opstanding betekent (zie Alma 11:42–43)

• Zorg dat je de drie beginselen van geestelijke kennis verkrijgen in het
Basisdocument kerkleerbeheersing kunt uitleggen.

• Zorg dat je de val van Adam en Eva en de verzoening van Jezus Christus kunt
uitleggen.

• Zorg dat je kunt schrijven over een persoon of verhaal uit het Boek van
Mormon waardoor je beïnvloed bent.

BOEK VAN MORMON: 1  NEPHI  1–ALMA 16
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• Zorg dat je het visioen van de boom des levens kunt samenvatten, plus de
symbolen van het visioen en wat je van een van de symbolen opgestoken hebt,
kunt uitleggen.

BOEK VAN MORMON: 1  NEPHI  1–ALMA 16
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Boek van Mormon:
Alma 17–Moroni 10
Vragen over kerkleerbeheersing: de leerstellingen in de Schriftteksten
kerkleerbeheersing begrijpen.

• Alma 34:9–10

• Alma 39:9

• Alma 41:10

• Helaman 5:12

• 3 Nephi 11:10–11

• 3 Nephi 12:48

• 3 Nephi 18:15, 20–21

• 3 Nephi 27:20

• Ether 12:6

• Ether 12:27

• Moroni 7:45, 47–48

• Moroni 10:4–5

Vragen over context en inhoud: een aantal belangrijke verhalen en bijbehorende
beginselen begrijpen.

• Anti-Nephi-Lehieten: lessen over bekeerd tot de Heer raken (zie Alma 23:5–13)

• Alma’s vergelijking van het woord met een zaadje: lessen en stappen om ons
geloof te versterken (zie Alma 32)

• De aard van de verzoening van Jezus Christus (zie Alma 34:9–10)

• De beste tijd om de geboden van God te leren onderhouden (zie Alma 37:35)

• Wat er nodig is om de eisen van de gerechtigheid te bevredigen (zie Alma
42:15–31)

• Jonge soldaten: lessen over gehoorzaamheid (zie Alma 57:21)

• De oplossing om de cirkelgang van hoogmoed en vernietiging teniet te doen
(zie Helaman 11)

• Lessen uit de vervulling van profetieën aangaande Christus’ geboorte (zie
3 Nephi 1:1–26)

• Hoe vaak Jezus Christus de wil van onze hemelse Vader volgt (zie 3 Nephi
11:10–11)

• Wat ons wordt opgedragen te zijn (zie 3 Nephi 12:48)

• De weg naar het eeuwige leven (zie 3 Nephi 27:16)
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• De uitnodiging van de Heer om geheiligd te worden (zie 3 Nephi 27:20)

• De beloften van de Heer aangaande onze zwakheden (zie Ether 12:27)

• Onze verantwoordelijkheid jegens andere leden van de kerk (zie Moroni 6:4)

• De gave van naastenliefde (zie Moroni 7:45, 47–48)

• Het patroon om een getuigenis van het Boek van Mormon te krijgen (zie
Moroni 10:3–5)

• Een van de tekenen dat de Heer zijn belofte vervult om Israël in de laatste
dagen te vergaderen (zie 3 Nephi 21:1–11).

Leerstellingen en beginselen: de belangrijkste leerstellingen en beginselen in het
Boek van Mormon begrijpen.

• De heiligheid van het voortplantingsvermogen (zie Alma 39:9)

• Wat de opstanding betekent (zie Alma 40:21–26)

• Je fundament op Jezus Christus bouwen (zie Helaman 5:12)

• Waarom alle gebeden, zegens en priesterschapsverordeningen in de naam van
Jezus Christus gedaan dienen te worden (zie de derde alinea van het gedeelte
‘Jezus Christus’ in leerstellig onderwerp 1, ‘De Godheid’, in het Basisdocument
kerkleerbeheersing; zie ook 3 Nephi 18:15, 20–21; Moroni 7:28; LV 45:3–5)

• Onze taak als verbondsvolk van de Heer (zie 1 Nephi 22:9; 3 Nephi 20:27; Gids
bij de Schriften, ‘Abraham, verbond van’; Abraham 2:9–11)

• Wat er nodig is om wonderen te laten gebeuren (zie Mormon 9:20)

• Wat geloof is (zie Ether 12:6)

• Welk priesterschap nodig is om de gave van de Heilige Geest te verlenen (zie
Moroni 2:2, voetnoot b; Trouw aan het geloof: evangeliewijzer [2004], 73-74)

• Wat er nodig is om een priesterschapsambt te ontvangen (zie Moroni 3)

• De beloofde zegeningen in de avondmaalsgebeden (zie Moroni 4–5)

• De beloften en zegeningen van bekering (zie Moroni 6:5–9)

• Zorg dat je een voorbeeld kunt geven van hoe je met een van de drie beginselen
van geestelijke kennis verkrijgen in het Basisdocument kerkleerbeheersing een
vraag of moeilijkheid opgelost hebt.

• Zorg dat je kunt vertellen wat je van het bezoek van de Heiland aan de
Nephieten geleerd hebt (zie 3 Nephi 11–26).

• Zorg dat je het heilsplan kunt uitleggen.

• Zorg dat je kunt schrijven over een persoon of verhaal uit het Boek van
Mormon waardoor je beïnvloed bent.

BOEK VAN MORMON: ALMA 17–MORONI  10
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