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Inleiding tot Instituut:
Ervaring met groeiend leren
Het doel van Ervaring met groeiend leren (EGL) is de cursisten de kans te geven
zinvolle ervaringen met het woord van God te hebben. Die kans is het grootst als
de cursisten de leringen van Jezus Christus beter begrijpen, toepassen en uitdragen.
Een van de volgende drie EGL-opties is per cursus verplicht:

1. Vragen over ervaringen met groeiend leren: de cursisten denken na en
beantwoorden studievragen gedurende de cursus. Er zijn vragen beschikbaar
voor elk van de vier hoeksteencursussen en algemene vragen voor de overige
cursussen. Hieronder volgen de links naar de studievragen:

Het eeuwige gezin (Godsdienst 200)

Fundamenten van de herstelling (Godsdienst 225)

Jezus Christus en het eeuwige evangelie (Godsdienst 250)

De leringen in het Boek van Mormon (godsdienst 275)

Algemene instituutscursussen

2.          Cursusstudiedagboek: de cursisten noteren geregeld wat ze hebben
geleerd, hoe zij dit toepassen, en hoe dit hun geloof in Jezus Christus

heeft versterkt.

3.           Persoonlijk leerproject: de cursisten kiezen een persoonlijk leerproject, 
     leggen dit ter goedkeuring aan de leerkracht voor en voltooien het.

Het project biedt cursisten de kans hun begrip en toepassing van leerstellingen
en beginselen die in de cursus zijn behandeld te tonen en het vat samen hoe
het geloof in Jezus Christus van de cursist is versterkt.

Bekijk de video ‘De ervaring met groeiend leren gebruiken’ (op LDS.org)
voor instructie over het gebruik van de ervaring met groeiend leren.

Als de cursisten er vroeg mee beginnen, er geregeld aan werken, om
terugkoppeling vragen, en er met hun familie en vrienden over spreken, zowel op
sociale media of in persoon, hebben zij de beste ervaring. Tijdens de les kunnen
cursisten uitleggen en bespreken wat zij over Jezus Christus en zijn evangelie
hebben geleerd en daar hun getuigenis van geven. Na elke les kunnen de cursisten
naargelang hun begrip en toepassing van de besproken evangeliebeginselen hun
persoonlijk leerproject wijzigen of eraan toevoegen.

Aan het eind van de cursus laat u de cursisten hun voltooide ervaringen indienen
of er verslag over uitbrengen. Hoewel de feedback van de leerkracht belangrijk is, is
het hoofddoel van de ervaring het geloof van de cursisten in Jezus Christus te
bevorderen. Dat geloof neemt toe naarmate de cursisten hun eigen begrip van de
belangrijke leerstellingen en beginselen evalueren en die toepassen. Mogelijk
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moeten er voorzieningen worden getroffen voor cursisten met bijzondere
behoeften, beperkingen of gezondheidsproblemen zodat zij de EGL kunnen
voltooien.

Stuur uw feedback alstublieft naar si-research@ldschurch.org.
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Vragen hoeksteencursus
Instructies voor de leerkracht
Deze ervaring met groeiend leren is voor instituutscursisten die een
hoeksteencursus volgen. Deze leerervaring bestaat uit een aantal vragen die een
belangrijke aanvulling op de leesopdrachten en deelname aan de les zijn. De
cursisten hoeven geen lange antwoorden te formuleren, maar ze moeten wel hun
best doen. Met uw hulp dienen te cursisten in de loop van de cursus hun
antwoorden op de vragen te noteren, te evalueren, te herzien en in te dienen.
Hoewel we de cursisten aansporen om de vragen buiten de les te beantwoorden,
kunt u ervoor kiezen om er in de les wat tijd aan te besteden.

Hoewel elk lesprogramma een eigen aanpak vergt, kunnen de volgende stappen
ervoor zorgen dat u en uw cursisten een goede ervaring hebben.

1. Voorbereiding: plan vóór aanvang van de cursus een datum in waarop de leerstof
wordt toegelicht en een datum waarop de cursisten hun antwoorden op de
vragen inleveren. Sommige leerkrachten kiezen ervoor om de toelichting op of
de inlevering van alle antwoorden op één dag tegen het einde van het semester
te doen; andere leerkrachten kiezen ervoor om de toelichting en de inlevering
van de antwoorden telkens per vraag verspreid over de cursus te doen. Zorg
ervoor dat u de noodzakelijke leerstof behandeld hebt, vóór u de cursisten de
vragen over die leerstof laat beantwoorden.

2. Duidelijke verwachtingen: geef de cursisten aan het begin van de cursus een
kopie van de Ervaring met groeiend leren. Neem even de tijd om duidelijk het
doel en de verwachtingen van de ervaring uit te leggen, waaronder de datums
voor het toelichten van het cursusmateriaal en het inleveren van de
antwoorden.

3. Follow-up: moedig de cursisten in de loop van de cursus aan en help ze bij het
voltooien van de ervaring met groeiend leren vóór de inleverdatums.

4. Toelichting: vraag de cursisten om hun antwoorden op de dagen dat u een
toelichting hebt gepland mee te brengen. Het doel van de toelichting is de
cursisten de kans te bieden hun antwoorden na te kijken en te laten vertellen
wat ze geleerd hebben. Het kan nuttig zijn de cursisten elkaars werk per twee of
in groepjes te laten nakijken. U kunt de toelichting interessanter maken door
uw cursisten het geleerde te laten uitleggen, erover te vertellen en ervan te
getuigen. (Zie Het evangelie leren en erin onderwijzen: een handboek voor
leerkrachten en leiders in seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs [2012],
10.) U dient tijdens de toelichting tien tot vijftien minuten aan elke vraag te
wijden. De cursisten worden aangemoedigd hun antwoorden zo nodig te
herschrijven vóór ze hun definitieve antwoorden inleveren.

5. Inlevering: Aan het eind van de cursus leveren de cursisten hun antwoorden bij
u in. Een cursist heeft de Ervaring met groeiend leren voltooid als hij of zij zich
volgens de leerkracht heeft ingezet om alle vragen over de cursus te
beantwoorden, te herschrijven en in te leveren. Voer de cursisten die hun
antwoorden inleveren in het WISE Gradebook in.
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Noot: zorg ervoor dat cursisten met bijzondere behoeften, beperkingen of
gezondheidsproblemen de mogelijkheid krijgen om op gelijke voet met de andere
cursisten aan de ervaring deel te nemen. Eventuele aanpassingen kunnen zijn:
materiaal in grote druk of als geluidsbestanden verschaffen, cursisten de vragen
met de hulp van anderen laten beantwoorden, ze mondeling in plaats van
schriftelijk laten antwoorden, of ze hun antwoorden laten dicteren. Ga naar lds.org/
topics/disability voor meer algemene informatie over hulp voor mensen met een
beperking.

Instructies voor de cursist
Deze ervaring met groeiend leren bestaat uit een aantal vragen die een belangrijke
aanvulling op je deelname aan de les en de door jou uitgevoerde leesopdrachten
vormen. Door in de loop van de cursus deze vragen te beantwoorden, zul je het
evangelie beter begrijpen en toepassen doordat je nadenkt en vertelt over wat je
geleerd hebt. Voltooi voor elke vraag de volgende stappen:

1. Noteer voor elke vraag in je eigen woorden een gestructureerd antwoord.
Onderbouw je antwoorden met Schriftteksten en de woorden van de profeten.
Zorg ervoor dat je antwoorden gepast zijn.

2. Kijk je antwoorden na door ze op de datum(s) die je leerkracht je geeft mee naar
de les te nemen.

3. Herschrijf je antwoorden zo nodig op basis van de toelichting.

4. Lever je definitieve antwoorden in op de datum(s) die je leerkracht je geeft.

Je dient de vragen buiten de les te beantwoorden, tenzij je leerkracht je andere
instructies geeft. Als je een bijzondere behoefte, handicap of gezondheidsprobleem
hebt, praat je met de leerkracht zodat hij of zij maatregelen kan treffen waardoor je
deze ervaring kunt voltooien. Je leerkracht wil dat je deze ervaring tot een goed
einde brengt en is bereid je daarbij te helpen.

VRAGEN HOEKSTEENCURSUS
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Het eeuwige gezin
(Godsdienst 200)
Vragen
1. Waarom staat het gezin centraal in

het plan van geluk van onze
hemelse Vader?

Je antwoord dient het volgende te
omvatten:

• Een omschrijving van de
belangrijkste doelen van het
heilsplan.

• Hoe een rechtschapen gezin die doelen in de eeuwigheid kan bevorderen.

• Waarom de leer van het gezin voor jou en je eeuwige vooruitgang
belangrijk is.

• Hoe de kennis van de centrale rol van het gezin in het heilsplan je keuzes in
dit leven beïnvloedt.

2. Wat zijn de normen van de Heer aangaande het huwelijk?

Je antwoord moet een verklaring van het volgende omvatten:

• De goddelijke rollen en taken van huwelijkspartners en ouders.

• De rol van de Heiland in het huwelijk en het gezin.

• De wetten aangaande kuisheid en trouw in het huwelijk en de eeuwige aard
van die wetten.

• Manieren waarop je die beginselen kunt toepassen om je voor te bereiden
op je huwelijk en gezin of ze te verbeteren.

3. Hoe heeft ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ (Liahona, november 2010,
129) gedurende deze cursus een positieve invloed op je gehad?

Je kunt de ideeën uit je voorgaande antwoorden verder uitwerken of over iets
nieuws schrijven. Je antwoord dient het volgende te omvatten:

• Een beginsel of een leerstelling in de proclamatie over het gezin met een
uitleg die Schriftteksten of woorden van hedendaagse profeten bevat.

• Een voorbeeld van hoe je dat beginsel of die leerstelling beter bent gaan
begrijpen door de raad van de profeten op te volgen.

• Voorbeelden van zegeningen die jij hebt of anderen hebben ontvangen door
aan de raad in de proclamatie over het gezin gehoor te geven.

• Wat je gaat doen om dat beginsel of die leerstelling beter na te leven.
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Kernleerstellingen
Het volgende is een samenvatting van de kernleerstellingen in de lessen van deze
cursus. Het nummer tussen haakjes verwijst naar het nummer van de les in Het
eeuwige gezin — leerkrachtenboek (2015) waaruit het citaat komt. Vergelijk je
antwoord met de onderstaande informatie. Als je in deze toelichting een
kernleerstelling hoort die je niet in je antwoord vermeld hebt, kun je je antwoord
alsnog herschrijven vóór je het indient. Je hoeft die informatie niet letterlijk in je
antwoord te kopiëren; zorg er gewoon voor dat je de leerstellingen begrijpt en dat
in je antwoord laat blijken. Aangezien vraag 3 vrij persoonlijk is, zijn er geen
kernleerstellingen voor die vraag.

1. Waarom staat het gezin centraal in het plan van geluk van onze hemelse Vader?

De hoofddoelen van het heilsplan:

• ‘Het plan van onze hemelse Vader staat ons toe om als onze hemelse
Ouders te worden.’ (3)

• ‘De aarde is geschapen om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de
mens tot stand te brengen.’ (4)

Hoe een rechtschapen gezin die doelen in de eeuwigheid kan bevorderen:

• ‘Het gezin is een centraal onderdeel van Gods plan voor het voorsterfelijke,
sterfelijke en nasterfelijke leven.’ (6)

• ‘Dankzij de val konden Adam en Eva kinderen krijgen en konden hun
nakomelingen het eeuwige leven beërven.’ (4)

• ‘Met een stoffelijk lichaam ervaren we de omstandigheden van het
sterfelijke leven die ons op de eeuwigheid voorbereiden.’ (5)

• ‘Als we het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond aangaan, kunnen we
in de hoogste graad van het celestiale koninkrijk verhoogd worden.’ (15)

2. Wat zijn de normen van de Heer aangaande het huwelijk?

De goddelijke rollen en taken van huwelijkspartners en ouders:

• ‘Man en vrouw hebben de plechtige taak om van elkaar […] te houden, en
voor elkaar […] te zorgen.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de
wereld’, 129.)

• ‘Als een man en een vrouw een kind krijgen, vervullen ze een deel van het
plan van geluk van onze hemelse Vader.’ (17)

• ‘Ouders wordt geboden hun kinderen te leren dat ze elkaar moeten
liefhebben en helpen, de geboden van God moeten naleven, en
gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn.’ (22)

De rol van de Heiland in het huwelijk en het gezin:

• ‘De verzoening van Jezus Christus maakt het voor ons allemaal mogelijk om
uiteindelijk alle beloofde zegeningen van de Vader te ontvangen.’ (24)

• ‘Als gezinnen hun fundament op Jezus Christus bouwen, heeft Satan geen
macht om hen te vernietigen.’ (19)

HET EEUWIGE GEZIN
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De wetten aangaande kuisheid en trouw in het huwelijk en de eeuwige aard
van die wetten:

• ‘Het huwelijk tussen man en vrouw is van Godswege geboden.’ (‘Het gezin:
een proclamatie aan de wereld’, 129.)

• ‘God heeft geboden dat het heilige voortplantingsvermogen alleen gebruikt
mag worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd
zijn.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, 129.) (16)

• ‘Aanpassingen in de burgerwet zullen en kunnen de zedelijke wet van God
niet veranderen. God verlangt dat wij zijn geboden steunen en
onderhouden, ongeacht de afwijkende opinies en trends in de
maatschappij.’ (Geciteerd in Gospel Topics, ‘Same-Sex Marriage’, lds.org/
topics.) (7)

HET EEUWIGE GEZIN
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Fundamenten van de
herstelling (Godsdienst 225)
Vragen
1. Hoe kan ik waarheid van dwaling

onderscheiden?

Je antwoord dient het volgende te
omvatten:

• De rol van de Schriften, de
woorden van de profeten en de
Heilige Geest in het vestigen van
waarheid.

• Hoe studie, geloof en gebed ons helpen om de waarheid te weten te komen.

• Hoe we betrouwbare bronnen over de geschiedenis van de kerk en haar
geopenbaarde leer kunnen vinden, evalueren en gebruiken.

• Hoe je de beginselen die je geleerd hebt, kunt toepassen om waarheid van
dwaling te onderscheiden als jij of iemand die je kent met een beslissing,
beproeving of probleem worstelt.

2. Waarom is het belangrijk dat ik begrijp dat Joseph Smith ‘Jezus alleen
uitgezonderd, meer gedaan [heeft] voor het heil van de mensen in deze wereld
dan enig ander mens die hier ooit heeft geleefd’?(LV 135:3.)

Je antwoord dient het volgende te omvatten:

• De rol van het eerste visioen in de herstelling van het evangelie en de
ontvouwing van de bedeling van de volheid der tijden.

• Hoe een waarheid die door Joseph Smith hersteld is, jou tot zegen is.

• Hoe priesterschapssleutels of heilsverordeningen die door Joseph Smith
hersteld zijn jou tot zegen zijn.

• Hoe de rol van Joseph Smith in de herstelling jou dichter tot onze hemelse
Vader en Jezus Christus gebracht heeft.

3. Hoe is een van de volgende belangrijke gebeurtenissen of leerstellingen van de
herstelling jou tot zegen geweest?

a) Het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon, b) belangrijke afdelingen
en leerstellingen in de Leer en Verbonden, c) de geopenbaarde organisatie van
de kerk, d) de herstelling van het priesterschap, e) tempels en tempelwerk. Je
antwoord dient het volgende te omvatten:

• Wat je dankzij je deelname aan deze cursus over deze gebeurtenis of
leerstelling geleerd hebt.

• Hoe deze gebeurtenis of leerstelling aantoont dat de hemelen geopend zijn.
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• Hoe deze gebeurtenis of leerstelling je tot zegen is of waarom ze belangrijk
voor je is.

• Je getuigenis van wat je over het eeuwige evangelie geleerd hebt.

Kernleerstellingen
Het volgende is een samenvatting van de kernleerstellingen in de lessen van deze
cursus. Het nummer tussen haakjes verwijst naar het nummer van de lessen in
Fundamenten van de herstelling — leerkrachtenboek (2015) waaruit het citaat komt.
Vergelijk je antwoord met de onderstaande informatie. Als je in deze toelichting
een kernleerstelling hoort die je niet in je antwoord vermeld hebt, kun je je
antwoord alsnog herschrijven vóór je het indient. Je hoeft die informatie niet
letterlijk in je antwoord te kopiëren; zorg er gewoon voor dat je de leerstellingen
begrijpt en dat in je antwoord laat blijken. Aangezien vraag 3 vrij persoonlijk is, zijn
er geen kernleerstellingen voor die vraag.

1. Hoe kan ik waarheid van dwaling onderscheiden?

De rol van de Schriften, de woorden van de profeten en de Heilige Geest in het
vestigen van waarheid:

• ‘Het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden werden voor het heil van
de wereld voortgebracht’ (22) en gaan hand in hand met de Bijbel.

• ‘De Heilige Geest kan ons laten weten of hetgeen we lezen waar is.’ (10)

• ‘Als we gehoor aan de woorden van de profeet geven, worden we tegen de
tegenstander beschermd.’ (9)

• ‘Als de dienstknechten van de Heer door de macht van de Heilige Geest
spreken, zijn hun woorden de wil van de Heer.’ (12)

Hoe studie, geloof en gebed ons helpen om de waarheid te weten te komen:

• ‘Als we geloof bij het leerproces betrekken, [kunnen] we hulp van de Heer
ontvangen.’ (10)

• ‘We [kunnen] antwoorden vinden op de belangrijkste vragen als we de
geboden onderhouden, betrouwbare informatiebronnen bestuderen —
vooral de woorden van de hedendaagse profeten — om leiding bidden, en
geduld en geloof oefenen.’ (10)

• ‘Als we met vragen of twijfels te maken krijgen, moeten we vasthouden aan
wat we al weten en erop vertrouwen dat we ofwel door aanvullende studie
een antwoord zullen vinden of dat God ons het antwoord in de toekomst
bekend zal maken.’ (4)

Hoe we betrouwbare bronnen kunnen vinden, evalueren en gebruiken:

• ‘We kunnen de oprechte onderzoeker eraan herinneren dat het internet
geen “waarheidsfilter” heeft. Bepaalde informatie, hoe overtuigend die ook
mag zijn, is gewoon niet waar.’ (10; Neil L. Andersen, ‘Joseph Smith’,
Liahona, november 2014, 29.)

FUNDAMENTEN VAN DE HERSTELL ING
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• ‘Om misleiding door verkeerde informatie te vermijden, moeten mensen die
de waarheid zoeken geloofwaardige bronnen over de kerk en haar
geschiedenis raadplegen.’ (2)

• ‘Vergelijken we hedendaagse gebruiken en voorstellen met onze kennis van
Gods plan en de stellingen die in Gods woorden en de leringen van zijn
levende profeten voorkomen, […] dan weten we dat we voor eeuwig veilig
zijn.’ (10; Dallin H. Oaks, ‘Zoals iemand in zijn hart bedacht heeft’ [een
avond met ouderling Dallin H. Oaks, 8 februari 2013], lds.org/broadcasts.)

2. Waarom is het belangrijk dat ik begrijp dat Joseph Smith ‘Jezus alleen
uitgezonderd, meer gedaan [heeft] voor het heil van de mensen in deze wereld
dan enig ander mens die hier ooit heeft geleefd’?(LV 135:3.)

De rol van het eerste visioen in de herstelling van het evangelie en de
ontvouwing van de bedeling van de volheid der tijden:

• ‘Eeuwige waarheden [werden] op aarde hersteld toen onze hemelse Vader
en Jezus Christus aan Joseph Smith verschenen.’ (2)

• ‘Als we een getuigenis krijgen dat Joseph Smith God de Vader en zijn Zoon,
Jezus Christus, gezien heeft, kunnen we ook te weten komen dat het
evangelie hersteld is.’ (2)

• ‘Joseph Smith was door God geroepen om het evangelie in onze bedeling te
herstellen.’ (1)

Hoe een waarheid die door Joseph Smith hersteld is, jou tot zegen is:

• ‘Jezus Christus is een levende, verheerlijkte persoon. Jezus Christus is de
Eniggeborene van de Vader. Jezus Christus is de Schepper van deze en
andere werelden.’ (13)

• ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de enige
ware en levende kerk op aarde.’ (6)

• ‘Als kind van onze hemelse Vader hebben we de mogelijkheid om net als Hij
te worden.’ (17)

• ‘Bij monde van de profeet Joseph Smith heeft de Heer aanvullende
Schriftuur geopenbaard die onze kennis van de waarheid bevestigt,
verduidelijkt en verruimt.’ (12)

Priesterschapssleutels of heilsverordeningen die door Joseph Smith hersteld zijn
en hoe ze jou tot zegen zijn:

• Joseph Smith ontving ‘de sleutels van zendingswerk, eeuwige gezinnen en
tempelwerk’. (14)

• ‘Vóór iemand zich kan laten dopen, moet hij nederig en berouwvol zijn,
gewillig om de naam van Jezus Christus op zich te nemen en vastberaden
om Hem tot het einde te dienen.’ (6)

• ‘Willen we de hoogste graad van het celestiale koninkrijk verwerven, dan
moeten we het nieuw en eeuwig huwelijksverbond aangaan.’ (19)

FUNDAMENTEN VAN DE HERSTELL ING
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Jezus Christus en het
eeuwige evangelie
(Godsdienst 250)
Vragen
1. Wat kan ik van de Heiland leren

over de wil van onze hemelse Vader
gehoorzamen?

Je antwoord dient het volgende te
omvatten:

• Leringen of voorbeelden uit de
bediening van de Heiland die
zijn gehoorzaamheid aan onze
hemelse Vader illustreren.

• Wat de gehoorzaamheid van Jezus aan onze hemelse Vader met je eigen
discipelschap te maken heeft.

• Waarom het voorbeeld van gehoorzaamheid van de Heiland voor jou
belangrijk is en hoe Hij je kan helpen om de stappen te zetten om je eigen
discipelschap te versterken.

• Hoe het voorbeeld van gehoorzaamheid van de Heiland je motiveert om de
wil van onze hemelse Vader te gehoorzamen.

2. Waarom heb ik de Heiland nodig?

Je antwoord dient het volgende te omvatten:

• De belangrijkste obstakels die we vanwege onze gevallen staat moeten
overwinnen.

• Hoe de verschillende rollen van de Heiland in zijn eeuwige bediening de
kinderen van onze hemelse Vader in staat stellen die obstakels te
overwinnen.

• Wat we moeten doen om de hulp van de Heiland te aanvaarden en
te vragen.

• Minstens één voorbeeld van hoe jij de goddelijke hulp van de Heiland bij
het overwinnen van moeilijkheden en obstakels gevoeld hebt.

3. Wat heb ik in deze cursus over Jezus Christus en het eeuwige evangelie geleerd
dat me tot zegen is?

Je kunt de ideeën uit je voorgaande antwoorden verder uitwerken of over iets
nieuws schrijven.

• Definieer in één of twee zinnen de leerstelling die je geleerd hebt.
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• Leg die leerstelling uit aan de hand van voorbeelden uit de Schriften of
woorden van de profeten.

• Vertel hoe de leringen, het voorbeeld of de verzoening van de Heiland je tot
zegen zijn.

• Noteer je getuigenis van wat je over Jezus Christus en het eeuwige evangelie
geleerd hebt.

Kernleerstellingen
Het volgende is een samenvatting van de kernleerstellingen in de lessen van deze
cursus. Het nummer tussen haakjes verwijst naar het nummer van de lessen in
Jezus Christus en het eeuwige evangelie — leerkrachtenboek (2015) waaruit het citaat
komt. Vergelijk je antwoord met de onderstaande informatie. Als je in deze
toelichting een kernleerstelling hoort die je niet in je antwoord vermeld hebt, kun
je je antwoord alsnog herschrijven vóór je het indient. Je hoeft die informatie niet
letterlijk in je antwoord te kopiëren; zorg er gewoon voor dat je de leerstellingen
begrijpt en dat in je antwoord laat blijken. Aangezien vraag 3 vrij persoonlijk is, zijn
er geen kernleerstellingen voor die vraag.

1. Wat kan ik van de Heiland leren over de wil van onze hemelse Vader
gehoorzamen?

Leringen of voorbeelden uit de bediening van de Heiland die zijn
gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader illustreren:

• ‘Jehova werd al vanaf het begin gekozen. Eén reden waarom Jehova werd
gekozen, is dat Hij de wil van de Vader wilde doen en alle eer aan de Vader
wilde geven.’ (2)

• ‘Hoewel zondeloos, liet [Jezus Christus] Zich niettemin dopen om alle
gerechtigheid te vervullen.’ (8; ‘De levende Christus: het getuigenis van de
apostelen’, Liahona, april 2000, 2.)

• ‘Het heilsplan vereiste dat Jezus volmaakt gehoorzaam moest zijn om de
verzoening tot stand te brengen.’ (9)

• ‘Ik [doe] vanuit Mijzelf niets, maar […] zoals Mijn Vader Mij heeft
onderwezen […] omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is’ (Johannes
8:28–29).

Hoe de gehoorzaamheid van Jezus aan onze hemelse Vader verband houdt met
je eigen discipelschap:

• ‘Net zoals de Heiland vervullen we de gerechtigheid als we ons aan de
verordeningen en verbonden van het eeuwige evangelie onderwerpen.’ (8)

• ‘Discipelschap van Jezus Christus vereist gehoorzaamheid en opoffering.
[…] Het discipelschap vereist onze voortdurende bereidheid om alles achter
te laten en Jezus Christus te volgen.’ (10)

• ‘We [kunnen] kracht ontvangen om verleidingen te overwinnen en
gehoorzaam te zijn als we er volgens het voorbeeld van Jezus Christus naar
streven de wil van de Vader in plaats van onze eigen wil te doen.’ (9)

JEZUS CHRISTUS EN HET EEUWIGE EVANGELIE
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2. Waarom heb ik de Heiland nodig?

De belangrijkste obstakels die we vanwege onze gevallen staat moeten
overwinnen:

• ‘Iedereen ondergaat de geestelijke dood, met name uitgesloten te worden
van de tegenwoordigheid van God, en iedereen is onderhevig aan de
stoffelijke dood, de dood van het lichaam. (Zie Alma 42:6–9, LV 29:41–42.)’
(Trouw aan het geloof: evangeliewijzer [2004], 179.)

• ‘In onze gevallen staat zijn we onderhevig aan tegenstand en verleiding. Als
we aan verleiding toegeven, scheppen we afstand tussen God en onszelf en
moeten we het zonder zijn heerlijkheid stellen. (Zie Romeinen 3:23.)’
(Trouw aan het geloof: evangeliewijzer, 179.)

Hoe de verschillende rollen van de Heiland in zijn eeuwige bediening de
kinderen van onze hemelse Vader in staat stellen die obstakels te overwinnen:

• ‘Jehova [heeft] de aarde geschapen als plek waarop Gods kinderen kunnen
leven en vooruitgang maken naar het eeuwige leven.’ (4)

• ‘Als de eniggeboren Zoon van God in het vlees was Jezus Christus in staat
het zoenoffer te volbrengen, waarvoor Hij meer moest verdragen dan een
sterveling dat kon, en waardoor Hij zijn rol in het plan van onze hemelse
Vader vervulde.’ (7)

• ‘Dankzij de verzoening van Jezus Christus [kunnen we] troost en kracht van
de Heilige Geest ontvangen om “pijnen en benauwingen en allerlei
verzoekingen” te doorstaan (Alma 7:11).’ (16)

• ‘Dankzij de verzoening en opstanding van Jezus Christus zullen allen die
ooit geboren zijn uit de dood opstaan’ en in de tegenwoordigheid van God
worden teruggebracht om geoordeeld te worden. (19)

• ‘Jezus organiseerde in de geestenwereld het verlossingswerk voor de
doden.’ (18)

• ‘Jezus Christus [is] onze Voorspraak bij de Vader.’ (24)

• ‘De Heiland zal ons oordelen overeenkomstig onze woorden, gedachten,
daden en de verlangens van ons hart.’ (26)

Wat we moeten doen om de hulp van de Heiland te aanvaarden en te vragen:

• ‘We kunnen Satan verslaan door op Jezus Christus te vertrouwen, die de
verzoening tot stand heeft gebracht, en door ons getuigenis te geven en
trouw te zijn.’ (3)

• ‘Door onze keuze om de Heiland centraal te stellen in ons aardse leven
[zullen we] in de eeuwigheid grotere zegeningen ontvangen.’ (2)

• ‘Als we gebedsvol en met een bekeerlijke geest aan het avondmaal
deelnemen, [kunnen] we net zoals bij onze doop vergeving van zonden
ontvangen.’ (15)

JEZUS CHRISTUS EN HET EEUWIGE EVANGELIE
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• ‘Als we Jezus Christus aanvaarden en verbonden sluiten en nakomen om
Gods geboden te onderhouden, worden we gewonnen zonen en dochters
van Christus.’ (24)

JEZUS CHRISTUS EN HET EEUWIGE EVANGELIE
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De leringen in het Boek van
Mormon (godsdienst 275)
Vragen
1. Wat is de rol van het Boek van

Mormon in je leven?

Je antwoord dient het volgende te
omvatten:

• De hoofddoelen van het Boek
van Mormon en de rol van het
boek bij het vaststellen van
waarheid.

• De zegeningen beloofd aan hen die het Boek van Mormon bestuderen.

• Waarom het belangrijk is om de goddelijke oorsprong van het Boek van
Mormon te begrijpen.

• Zegeningen die je tijdens deze cursus door je studie van het Boek van
Mormon hebt ondervonden of gevoeld.

• Hoe je studie en toepassing van de inhoud van het Boek van Mormon door
je ervaring met deze cursus zal verbeteren.

2. Hoe heeft Christus jou volgens het Boek van Mormon in staat gesteld om de
verhoging te ontvangen?

Je antwoord dient het volgende te omvatten:

• Uitleg van de leer van Christus en de zegeningen beloofd aan hen die zich
eraan houden.

• Hoe Christus geestelijke en stoffelijke hindernissen voor ons heeft
overwonnen.

• Hoe je waardering voor, en toewijding aan, Jezus Christus tijdens deze
cursus zijn toegenomen.

• Wat je doet om te laten zien dat je Jezus Christus als je Heer en Heiland
aanvaardt.

3. Welke waarheden uit het Boek van Mormon hebben je geholpen?

Je kunt de ideeën uit je voorgaande antwoorden verder uitwerken of over iets
nieuws schrijven.

• Noem drie tot vijf beginselen of leerstellingen uit het Boek van Mormon die
je hebt geleerd of die zin voor je hebben gekregen door je deelname aan
deze cursus.

• Kies één beginsel of lering van je lijst en leg die uitgebreid uit, met gebruik
van voorbeelden uit de Schriften en de woorden van de profeten.
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• Leg uit waarom deze leerstelling of dit beginsel belangrijk voor je is, en wat
je ermee gaat doen.

• Schrijf je getuigenis op van wat je tijdens deze cursus door je studie van het
Boek van Mormon hebt geleerd.

Kernleerstellingen
Het volgende is een samenvatting van de kernleerstellingen in de lessen van deze
cursus. Het nummer tussen haakjes verwijst naar het nummer van de les in De
leringen in het Boek van Mormon — leerkrachtenboek (2015) waaruit het citaat komt.
Vergelijk je antwoord met de onderstaande informatie. Als je in deze toelichting
een kernleerstelling hoort die je niet in je antwoord vermeld hebt, kun je je
antwoord alsnog herschrijven vóór je het indient. Je hoeft die informatie niet
letterlijk in je antwoord te kopiëren; zorg er gewoon voor dat je de leerstellingen
begrijpt en dat in je antwoord laat blijken. Aangezien vraag 3 vrij persoonlijk is, zijn
er geen kernleerstellingen voor die vraag.

1. Wat is de rol van het Boek van Mormon in je leven?

De hoofddoelen van het Boek van Mormon en de rol van het boek bij het
vaststellen van waarheid:

• ‘God heeft in de laatste dagen het Boek van Mormon tevoorschijn gebracht
om alle mensen overtuigen dat Jezus de Christus is.’ (1)

• ‘Het Boek van Mormon bevat de volheid van het evangelie van Jezus
Christus.’ (6)

• ‘De Bijbel en het Boek van Mormon getuigen beide van Jezus Christus.’ (7)

De zegeningen beloofd aan hen die het Boek van Mormon bestuderen:

• ‘De leringen in het Boek van Mormon zijn van grote waarde voor ons in
deze tijd omdat de auteurs op de hoogte waren van de problemen waarmee
wij te maken zouden krijgen.’ (6)

• ‘Bestuderen we het Boek van Mormon en passen we de leringen uit het
boek toe, dan worden we gesterkt tegen de invloed van de duivel en de
valse leringen en denkbeelden in onze tijd.’ (11)

2. Hoe heeft Christus jou volgens het Boek van Mormon in staat gesteld om de
verhoging te ontvangen?

Uitleg van de leer van Christus en de zegeningen beloofd aan hen die zich
eraan houden.

• ‘Als wij tot Christus komen en zijn geboden onderhouden, zullen wij meer
op Hem en onze Vader in de hemel, die volmaakt zijn, gaan lijken, en
worden wij gered.’ (3)

• ‘Als wij volgens de leer van Christus leven, kunnen wij de zegeningen van
de verzoening en het eeuwige leven ontvangen.’ (8)

• ‘Om de barmhartige zegeningen van vergeving te ontvangen, moeten we
geloof tot bekering in Jezus Christus hebben.’ (16)

DE LERINGEN IN HET BOEK VAN MORMON

14



Hoe Christus geestelijke en stoffelijke hindernissen voor ieder van ons heeft
overwonnen:

• ‘Christus heeft met zijn verzoening de gevolgen van de geestelijke en de
stoffelijke dood overwonnen.’ (5)

• ‘De Heiland heeft onze pijnen, ziekten en zwakheden op Zich genomen
zodat Hij ons kon steunen in de beproevingen van het sterfelijk leven.’ (5)

• ‘Omdat Jezus Christus de banden van de dood heeft verbroken, kunnen wij
allen opstaan en een onsterfelijk lichaam ontvangen.’ (18)

DE LERINGEN IN HET BOEK VAN MORMON

15



Vragen algemene
instituutscursus
Instructies voor de
leerkracht
Deze ervaring met groeiend leren kan
gebruikt worden bij elke
instituutscursus die geen
hoeksteencursus is. Deze ervaring
bestaat uit vragen die een belangrijke
aanvulling op de leesopdrachten en
deelname aan de les zijn. U kunt het
getuigenis van de cursisten versterken en hun bekering bevorderen door ze
beginselen en leerstellingen te helpen bestuderen, toepassen, opschrijven en erover
te vertellen.

Op uw aanwijzing antwoorden de cursisten op drie van de zeven vragen op het
blad Instructies voor de cursist. De cursisten dienen vooral aan de hand van wat ze
in de cursus bestudeerd en toegepast hebben een antwoord te formuleren. Hoewel
u voor deze ervaring met groeiend leren afhankelijk van de klas of individuele
cursisten misschien enkele aanpassingen moet doorvoeren, kunnen de volgende
stappen ervoor zorgen dat u en uw cursisten een goede ervaring hebben:

1. Voorbereiding: neem voor aanvang van de cursus de vragen door en stel een plan
op om de ervaring met groeiend leren te houden. Uw voorbereiding kan
bestaan uit manieren waarop u de cursisten over de vragen vertelt en over uw
verwachtingen betreffende de ervaring met groeiend leren, zoals de datums
voor het bespreken en indienen van de antwoorden, en de lengte en opmaak
van de antwoorden. We raden u aan in de loop van de cursus de drie
antwoorden op drie verschillende datums naar keuze te bespreken.

2. Duidelijke verwachtingen: geef de cursisten aan het begin van de cursus het blad
Instructies voor de cursist met daarop de vragen. Daardoor hebben de cursisten
gedurende het semester voldoende tijd om de vragen te bestuderen, toe te
passen en hun antwoorden te noteren. Laat ze de bedoeling van de ervaring
met groeiend leren inzien. Maak ze uw verwachtingen betreffende hun
antwoorden duidelijk, inclusief de toelichtings- en inleverdatums.

3. Follow-up: moedig de cursisten in de loop van de cursus voortdurend aan en
help ze bij het voltooien van de vragen van de ervaring met groeiend leren.
Bedenk manieren om de vragen met het leerplan te verweven, of gebruik ze bij
klassikale activiteiten. U kunt de cursisten in de les en/of thuis aan hun
antwoorden laten werken.

4. Toelichting en wijzigingen: vraag de cursisten hun antwoorden op de vraag/
vragen mee te brengen op de dagen dat u een toelichting hebt ingepland. Vraag
ze om in hun antwoorden uit te leggen en te vertellen wat ze in de cursus
geleerd en toegepast hebben, en ervan te getuigen. Het kan nuttig zijn de
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cursisten elkaars werk per twee of in groepjes te laten nakijken. U kunt de
cursisten hun antwoorden zo nodig laten wijzigen voor ze die indienen.

5. Inlevering: cursisten die hun antwoorden op alle drie de vragen volgens uw
verwachtingen inleveren, hebben de ervaring met groeiend leren voltooid. Uw
feedback op hun antwoorden is welkom, maar niet verplicht. Registreer de
informatie in het WISE Gradebook voor de cursisten die hun antwoorden
indienen.

Noot: zorg ervoor dat cursisten met bijzondere behoeften, beperkingen of
gezondheidsproblemen de mogelijkheid krijgen om op gelijke voet met de andere
cursisten aan de ervaring deel te nemen. Eventuele aanpassingen kunnen zijn:
materiaal in grote druk of als geluidsbestanden verschaffen, cursisten de vragen
met de hulp van anderen laten beantwoorden, ze mondeling in plaats van
schriftelijk laten antwoorden, of ze hun antwoorden laten dicteren. Ga naar lds.org/
topics/disability voor meer algemene informatie over hulp voor mensen met een
beperking.

Instructies voor de cursist
De ervaring met groeiend leren bestaat uit vragen die een belangrijke aanvulling op
je deelname aan de les en de door jou uitgevoerde leesopdrachten vormen. Als je in
de loop van de cursus aan je antwoorden op deze vragen werkt terwijl je beginselen
en leerstellingen bestudeert, toepast, opschrijft en erover vertelt, zal je getuigenis
versterkt worden en je bekering tot het evangelie van Jezus Christus
bevorderd worden.

Beantwoord aan de hand van de leerstellingen, beginselen en informatie die je in
de cursus bestudeerd en toegepast hebt op DRIE van de volgende zeven vragen. (Je
leerkracht kan je specifieke vragen toewijzen.) Denk bij het formuleren van je
antwoorden na over de suggesties in het onderstaande deel ‘Antwoord’. Wees
voorbereid om te vertellen over wat je bestudeerd en toegepast hebt door je
antwoorden mee naar de les te nemen op de dagen die je leerkracht daarvoor
ingepland heeft.

Vragen
1. Hoe heb je je hemelse Vader beter leren kennen?

2. Wat heeft je geholpen om Jezus Christus en zijn verzoening beter te begrijpen
en erop te vertrouwen?

3. Hoe is je getuigenis van de herstelling van het evangelie sterker geworden?

4. Wat heeft je geholpen om meer voor de zegeningen van de tempel in
aanmerking te komen?

5. Welke waarheden in deze cursus zijn je tot zegen geweest?

6. Hoe heb je je getuigenis versterkt van __________? (Je leerkracht geeft je het
beginsel of de leerstelling voor deze vraag.)

7. Wat is er in je leven verbeterd door een beter begrip van __________? (Kies
ÉÉN van de volgende leerstellige onderwerpen.)

VRAGEN ALGEMENE INSTITUUTSCURSUS
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• De Godheid

• Het heilsplan

• De verzoening van Jezus Christus

• De herstelling

• Profeten en openbaring

• Priesterschap en priesterschapssleutels

• Verordeningen en verbonden

• Huwelijk en gezin

• Geboden

Antwoord
Overweeg om de volgende zaken in je antwoorden te vermelden.

• Benoem een leerstelling die in de loop van deze cursus meer betekenis voor je
gekregen heeft.

• Leg die leerstelling uit in je eigen woorden of aan de hand van Schriftteksten of
woorden van de hedendaagse profeten.

• Vertel over een recente ervaring waarin je de kracht van die leerstelling
gevoeld hebt.

• Vertel hoe die ervaring jouw bekering tot het evangelie van Christus
bevorderd heeft.

Noot: als je een bijzondere behoefte, een handicap of gezondheidsprobleem hebt,
praat dan met je leerkracht zodat hij of zij maatregelen kan treffen, waardoor je
deze ervaring kunt voltooien.

VRAGEN ALGEMENE INSTITUUTSCURSUS
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Cursusstudiedagboek
Noteer regelmatig in je
cursusstudiedagboek wat je hebt
geleerd, hoe je het hebt toegepast en
hoe dit je geloof in Jezus Christus heeft
bevorderd. Hierdoor kun je de vele
zegeningen die je van God ontvangt,
herkennen en overdenken. Het
dagboek kan ook als een bron van
inspiratie en kracht dienen. Aan het
einde van de cursus breng je verslag
aan je leerkracht uit dat je je cursusstudiedagboek regelmatig hebt bijgehouden en
hoe dit je geloof in Jezus Christus heeft versterkt.

Ouderling Richard G. Scott (1928–2015) van het Quorum der Twaalf Apostelen
heeft verteld:

‘Noteer de belangrijke dingen die je van de Geest leert op een veilige plek. Als je
bijzondere indrukken opschrijft, zul je merken dat je er meer krijgt. De kennis die
je vergaart, kun je de rest van je leven gebruiken.’ (Richard G. Scott, ‘In kennis
toenemen en er verstandig mee omgaan’, Liahona, augustus 2002, 12.)

President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium heeft ook verteld hoe
belangrijk het is geestelijke indrukken te noteren:

‘Ik kwam laat thuis van een kerktaak.

‘[…] Net toen ik naar binnenstapte, hoorde ik in gedachten […] Ik geef je deze
ervaringen niet voor jezelf. Schrijf ze op.”

‘[…] En toen ik dat deed, begreep ik de boodschap die ik in gedachten had
gehoord. Ik moest het opschrijven zodat mijn kinderen later konden lezen op
welke manieren ik de hand van God had gezien in zijn zegeningen voor

ons gezin.

‘[…] Ik heb de afgelopen jaren elke dag een paar regels geschreven. ‘[…] Voordat ik schreef,
dacht ik na over de volgende vraag: “Heb ik vandaag de hand van God ons, onze kinderen of
onze familie zien aanraken?” Toen ik het verslag bijhield, begon er iets te gebeuren.

‘Er welde in mijn hart meer op dan alleen dankbaarheid. Er groeide een getuigenis. Ik kreeg
steeds meer zekerheid dat onze hemelse Vader onze gebeden hoort en verhoort. […] Ik werd
dankbaarder voor de verzachting en verfijning die het zoenoffer van de Heiland, Jezus Christus,
tot stand bracht. En ik kreeg er meer vertrouwen in dat de Heilige Geest ons alles in herinnering
kan brengen — zelfs dingen die we niet opmerken of waar we geen aandacht aan besteden als
ze gebeuren.’ (Henry B. Eyring, ‘O bedenkt, bedenkt’, Liahona, november 2007, 66–67.)

Zie voor meer informatie ook 1 Nephi 1:1–3; 6:3–6; Alma 37:8–9; 3 Nephi 23:6–13;
Mozes 6:5, 45-46.
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Voorzieningen voor
cursisten met een beperking
Het doel van de voorzieningen in
ervaringen met groeiend leren (EGL) is
cursisten met bijzondere behoeften,
beperkingen of gezondheidsproblemen
de kans bieden om op gelijke voet met
de andere cursisten aan de EGL 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:

• Stel vast welke cursisten bijzondere behoeften of een beperking hebben. Praat
met elke cursist onder vier ogen om zijn of haar specifieke behoeften vast te
stellen. Luister aandachtig en wees positief.

• Stel in samenwerking met ouders en kerkleiders een plan op dat op de
bijzondere behoeften van de cursist toegespitst is. U kunt de EGL met de cursist
mee naar huis geven, maar let erop dat u zijn of haar ouders niet overbelast.
Probeer de doeltreffendste oplossing voor de cursist en ouders te vinden.

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

• Presentatie: geef de cursist een audioversie van de EGL, geef de instructies
en de EGL mondeling, of geef de cursist de EGL in grootletterformaat.

• Antwoorden: laat de cursist de vragen op zijn of haar EGL mondeling
beantwoorden, de antwoorden door iemand anders opschrijven of
opnemen.

• Tref geen voorzieningen die de cursist het idee geeft dat de leerverwachtingen
zijn gewijzigd of verlaagd.

• 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.

• Ga naar lds.org/topics/disability voor meer algemene informatie over hulp voor
mensen met een beperking.
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