
Overzicht participatieperiode 2013

Ik ben een kind van God
‘Ieder mens — man en vrouw — is geschapen naar het beeld van God. Iedereen is een geliefde 

 geestzoon of -dochter van hemelse Ouders’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’).
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Kinderprogramma in de 
avondmaalsdienst en overzicht 
participatieperiode
Geachte jeugdwerkpresidiums en dirigentes,
Dit jaar bent u in de gelegenheid om de jeugdwerkkinderen te leren dat ze kinderen van God 
zijn. We hopen dat de kinderen van deze belangrijke waarheid doordrongen raken doordat ze 
de liefde van onze hemelse Vader in hun hart voelen. Door de leerstellingen in deze participa-
tieperiode met een gebed in uw hart aan de kinderen uiteen te zetten, zullen ze hun goddelijke 
identiteit, doel en potentieel gaan begrijpen. U kunt hun geloof in Jezus Christus en hun getui-
genis van het plan van hun hemelse Vader voor hen vergroten. U kunt hun hoop in de toekomst 
geven en hun verlangen vergroten om op het pad naar onze hemelse Vader te blijven.

Streef naar de Geest terwijl u uw les voorbereidt en geeft, en van deze waarheden getuigt. Uw 
toegewijde werk zal gezinnen tot zegen zijn. Wij hebben u lief en danken u voor alles wat u 
doet om onze kostbare kinderen te sterken en te beschermen.

Het algemeen jeugdwerkpresidium

Instructies voor de participatieperiode

Evangelieonderwijs
Gebruik dit boekje elke week om u voor berei-
den op de les van vijftien minuten die u  in de 
participatieperiode geeft. U kunt de wekelijkse les 
aanvullen met ander goedgekeurd materiaal, bv. 
uit de Friend en de Liahona. De volgende richt-
lijnen dienen als leidraad, waarmee u de lessen 
kunt voorbereiden en geven.

Heb uw leerlingen lief. Laat merken dat u de kinde-
ren liefhebt door hun namen te leren en te weten 
wat hun interesses, talenten en behoeften zijn.

Onderwijs onder leiding van 
de Geest in de leer. Bid bij 
de voorbereiding van uw 
les om leiding en streef 
ernaar om uw getuige-
nis te versterken van de 
beginselen die u behan-
delt. Dan zult u beter 
met de Geest kunnen 
onderwijzen.

Leren bevorderen. Dit 
boekje is vervaardigd om 
u niet alleen aan te geven 
wat u moet behandelen, 
maar ook hoe u de stof behandelt en de kinderen 
aan het leren krijgt. U zult de leer het doeltref-
fendst behandelen als u in elke les de volgende 
drie dingen doet:
 1. Vaststellen wat de leer is. Leg de leerstelling 

die de kinderen zullen leren duidelijk uit. 
Overweeg hoe u dat mondeling en visueel kunt 

doen. (U vindt voorbeelden in de lessen voor 
de vierde week van februari en de derde week 
van juli.)

 2. Begrip bevorderen. Zorg ervoor dat de kinderen 
de leer goed begrijpen. Betrek ze bij de les door 
verschillende onderwijsmethode te gebruiken, 
zoals het zingen van liedjes, rollenspelen en 
teksten lezen. 

 3. Toepassing aanmoedigen. Geef de kinderen de 
kans om de leer toe te passen. Bespreek hoe ze 
hun gevoelens kunnen uiten of doelen kunnen 

stellen die met de leer te 
maken hebben.

Dit boekje bevat volledig 
uitgewerkte lessen voor 
sommige weken in het jaar. 
Voor de andere weken zijn 
er geen volledige lessen in 
opgenomen, maar alleen 
ideeën. U kunt die ideeën 
aanvullen met uw eigen 
ideeën. U kunt ideeën krij-
gen door andere lessen in 
dit boekje te lezen. U kunt 

de vijfde zondagen gebruiken om voorgaande les-
sen te herhalen. De Geest kan u leiden als u acti-
viteiten voor de lessen bedenkt en voorbereidt.

Werk bij de voorbereiding van de lessen samen 
met de dirigente. Door het zingen van liedjes 
worden de leerstellingen kracht bijgezet. U kunt 
af en toe een leerkracht met zijn of haar klas 

Overweeg elke week manie-
ren om (1) duidelijk vast  
te stellen wat de leer is,  
(2) de kinderen er begrip  

van bij te brengen en  
(3) de kinderen aan te moe-

digen ze toe te passen.

Online verkrijgbaar: 
De informatie, visuele 
leermiddelen en hulpbron-
nen waar in dit boekje 
naar wordt verwezen, 
zijn op het internet te 
vinden op LDS.org onder 
Serving in the Church 
[In de kerk dienen].
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Voorbereiding: Bid om 
leiding en sta open voor 
de invloed van de Geest 
terwijl u de participa-
tieperiode voorbereidt. 
Terwijl u met de Geest 
de les voorbereidt en 
geeft, zal Hij getuigen 
van de waarheid van de 
leringen die u behandelt. 
(Zie OGGR, p. 13.)

Hulpbronnen die in dit boekje 
worden gebruikt

De volgende afkortingen worden in het hele 
boekje gebruikt:

KL  Kinderliedjes

EPB  Evangelieplatenboek

OGGR  Onderwijzen — geen grotere roeping

Veel lessen bevatten ideeën voor het gebruik van 
afbeeldingen. U kunt afbeeldingen vinden in het 
Evangelieplatenboek, de Evangelieplaten, de platen-
pakketten bij de jeugdwerklesboeken, de tijd-
schriften van de kerk en online op images .lds .org.

Leerplan voor 2013 

Algemeen leerplan
Kinderkamer: Ziet uw kleinen; Zonnestraaltjes: 
Jeugdwerk 1; KGW 4–7: Jeugdwerk 3; Helden 8–11: 
Jeugdwerk 5

Basisleerplan
Zonnestraaltjes: Jeugdwerk 1; KGW 4–7:  
Jeugdwerk 3; Helden 8–11: Jeugdwerk 7

vragen om u te helpen met onderdelen van het 
evangelieonderricht.

In sommige lessen wordt u geadviseerd om een 
gastspreker uit te nodigen. U dient toestemming 
van uw bisschop of gemeentepresident te krijgen 
voordat u iemand als gastspreker uitnodigt.

In de lessen staan enkele onderwijstips waarmee 
u uw onderwijs kunt verbeteren. In de lessen 
staan ook afbeeldingen om u te laten zien hoe een 
activiteit in zijn werk gaat. Hoewel het belangrijk 
is om onderwijsvaardigheden te ontwikkelen, is 
het  uw geestelijke voorbereiding en uw getuige-
nis die de Geest in staat stellen de leerstellingen 
in het hart van de kinderen te bevestigen.

Zingen
De muziek in het jeugdwerk schept een eerbiedige 
sfeer, gaat over het evangelie, en zorgt ervoor dat 
de kinderen de invloed van de Heilige Geest en de 
vreugde van het zingen ervaren. Twintig minuten 
van de participatieperiode moet aan zingen en 
leren van muziek worden besteed. Dan hebt u 
voldoende tijd om de kinderen nieuwe muziek te 
leren en ze van het zingen te laten genieten.

In dit boekje staat een nieuw liedje dat de kinde-
ren dit jaar zullen leren (zie pagina 28). Het bevat 
ook het onderdeel ‘Muziek in het jeugdwerk’ (zie 
pp. 26–27) en aanvullende ideeën om de kinde-
ren liedjes te leren (zie pp. 3, 11, 17).

Richtlijnen voor het kinderprogramma in de avondmaalsdienst

In overleg met de bisschop of gemeentepresident 
wordt het kinderprogramma in de avondmaals-
dienst in de regel op een zondag in het laatste 
kwartaal van het jaar gepresenteerd.  Praat in het 
begin van het jaar met de raadgever van de bis-
schop die over het jeugdwerk gaat over uw plan-
nen met het programma. Vraag zijn toestemming 
als de plannen definitief zijn.

Zorg ervoor dat de kinderen het programma 
presenteren aan de hand van de maandelijkse 
thema’s voor de participatieperiode. Maak in de 
loop van het jaar aantekeningen van toespraakjes 
en ervaringen van de kinderen om die eventueel 
in de presentatie te verwerken. Als u de kinderen 

laat vertellen wat ze over het thema van dit jaar 
hebben geleerd, bedenk dan hoe ze de aandacht 
van de wijkleden kunnen richten op de besproken 
evangeliebeginselen. Een lid van de bisschap kan 
een kort slotwoord uitspreken.

Houd bij uw voorbereiding van de presentatie de 
volgende richtlijnen in gedachten:

•	Repetities	dienen	niet	onnodig	tijd	van	de les	
of het gezin in beslag te nemen.

•	Visuele	leermiddelen,	kostuums	en	mediapre-
sentaties zijn niet gepast voor een avondmaals-
dienst.

Leermiddelen: Er staan 
aanvullende leermid-
delen, zoals kleurplaten, 
verhalen en activiteiten 
in de Friend, de Liahona 
het kinderkamerboek en 
het Evangelieplatenboek. 
U kunt die leermiddelen 
gebruiken om uw lessen 
aan te vullen. Er staat 
ook een lijst met leermid-
delen over specifieke 
evangelieonderwerpen 
uit de Friend  op friend 
.lds .org. Deze leermid-
delen kunnen afgedrukt 
en gebruikt worden om de 
kinderen te onderwijzen.
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januari Ik ben een kind van God, en 
Hij heeft een plan voor mij.
‘De Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn’ (Romeinen 8:16).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1: God is mijn hemelse Vader. Hij kent mij en houdt van mij.

Vaststellen wat de leer is (een raadspelletje  
spelen): Vertel de kinderen dat u iemand in 
gedachte heeft die ons liefheeft, ons persoonlijk 
kent, hulp biedt en ver weg woont. Vraag ze om 
te raden aan wie u denkt (onze hemelse Vader). 
Bespreek de band die we met onze hemelse Vader 
hebben. Laat de kinderen samen het volgende 
nazeggen: ‘God is mijn hemelse Vader. Hij kent 
mij en houdt van mij.’

Begrip bevorderen (teksten lezen): Deel de kin-
deren op in groepjes. Laat ieder groepje Enos 1:5, 
Mozes 1:6 en De geschiedenis van—Joseph Smith 
1:17 lezen en bespreek hoe de Heer de profeten aan-

spreekt. Vraag de kinderen: ‘Als je hemelse Vader 
bij je langs zou komen, hoe zou Hij je dan noemen?’ 
Getuig dat God ieder van ons bij naam kent.

Toepassing aanmoedigen (liedjes zingen): 
Laat de kinderen in een kring staan en terwijl 
ze voorwerpen doorgeven die Gods liefde voor 
zijn kinderen voorstellen het liedje ‘Ik ben een 
kind van God’ (KL, pp. 2–3) zingen. Het kunnen 
voorwerpen zijn als de Schriften, een plaat van het 
avondmaal, een stuk fruit of een familiefoto. Stop 
plotseling de muziek en laat de kinderen met een 
voorwerp vertellen hoe ze weten dat God van ze 
houdt. Herhaal dit als de tijd het toelaat.

Week 2 en 3: Het plan van onze hemelse Vader is een plan van geluk.

Vaststellen wat 
de leer is: Schrijf 
‘Het plan van onze 
hemelse Vader is 
een plan van geluk’ 
op een blaadje. Doe 
het blaadje in een 
doos en verpak de 
doos in cadeaupa-
pier. Houd het pakje 
omhoog en vertel de 
kinderen dat er iets 
inzit waardoor ze 

gelukkig worden. Laat ze raden wat dat kan zijn. 
Laat een kind het pakje openmaken en voorlezen 
wat er op het blaadje staat. Zeg dat onze hemelse 
Vader een plan heeft zodat we gelukkig kunnen 
zijn en bij Hem terug kunnen keren.

Begrip bevorderen (een liedje zingen en vragen 
beantwoorden): Geef de klas een woordstrook met 
een van de volgende vragen erop:

Wat houdt mijn leven in en waar is het begonnen?
Wat is mijn keuze geweest en waar moet ik naar op 
zoek gaan?
Wat moet ik doen en waar kan ik me aan 
vasthouden?
Hoe voel ik mij als ik aan Gods plan meewerk?

Zing de eerste twee regels van ‘Ik werk mee aan 
Gods plan voor mij’ (KL, pp. 86–87), en bespreek 
het antwoord op de eerste vraag. Ga door met de 
rest van het liedje en de andere vragen.

Begrip bevorderen (zeggen waar het bijhoort): 
Plaats drie platen die het voorsterfelijk en sterfelijk 
leven en het hiernamaals voorstellen in aparte 

Voorsterfelijk Sterfelijk Hiernamaals

Activiteit die het hele 
jaar duurt: Vertel in het 
kort hoe u er een keer 
achter bent gekomen dat 
God van u houdt. Stop een 
klein voorwerp (zoals een 
katoenen balletje, boon of 
steentje) in een doorzichtige 
pot of bak. Laat de kinde-
ren in de loop van het jaar 
vertellen hoe ze erachter 

zijn gekomen dat God 
ze kent en liefheeft. 
Als een kind iets heeft 
verteld, laat u hem of 
haar een voorwerp aan 
de pot toevoegen. Breng 
de pot regelmatig ter 
sprake en toon aan dat 
onze hemelse Vader ons 
vaak zijn liefde toont.

Zing ‘Ik ben een kind 
van God’.
(KL, pp. 2–3)

Het plan van onze hemelse 

Vader is 
een plan van geluk.

Pas activiteiten aan de 
groepsgrootte aan. Door 
een grote jeugdwerkgroep 
te splitsen kunnen meer 
kinderen meedoen met 
het lezen van teksten. Een 
kleine jeugdwerkgroep 
hoeft u wellicht niet te 
splitsen om alle kinde-
ren mee te laten doen.
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hoeken van het lokaal. Teken een blij gezichtje op 
een blaadje. Laat de kinderen elke keer als u het 
gezichtje omhoog houdt ‘blij’ zeggen. Ga naast de 
plaat van het voorsterfelijk leven staan en beschrijf 
de raadsvergadering in de hemel. Laat de kinderen 
waar mogelijk zeggen of iets bij ‘blij’ hoort als u 
het blije gezichtje omhoog houdt. Bijvoorbeeld: 
‘Onze hemelse Vader wilde dat we blij zijn. Hij 
heeft ons verteld over zijn plan om ons naar de 
aarde te sturen en een lichaam te krijgen. Hij zei 
dat we blij kunnen zijn als we gehoorzaam zijn aan 
zijn geboden. Hij wist dat we een Heiland nodig 
hadden, zodat we blij kunnen zijn, want niemand 
is volmaakt. Toen we hoorden wat het plan van 
onze hemelse Vader was, waren we zo blij dat we 
juichten van vreugde!’ Ga op dezelfde manier te 
werk bij de andere hoeken en beschrijf het plan 

van geluk: ‘Jullie kwamen in een gezin terecht 
en waren bij jullie geboorte erg blij.’ ‘We zijn blij 
als we de juiste keuzes doen.’ ‘We worden voor 
eeuwig gelukkig en blij met onze familie en onze 
hemelse Vader en Jezus Christus in het celestiale 
koninkrijk.’ Voeg naargelang de leeftijd en het 
begrip van de kinderen meer details over het 
plan toe.

Toepassing aanmoedigen (tekenen): Geef 
ieder kind een blaadje met een blij gezichtje en de 
woorden ‘Het plan van onze hemelse Vader is een 
plan van geluk’ erop. Vraag de kinderen iets van 
het plan van onze hemelse Vader te tekenen waar 
ze blij van worden. Getuig dat het plan van onze 
Vader ons altijd gelukkig maakt.

Week 4: Ik heb keuzevrijheid en ben verantwoordelijk voor mijn keuzes

Vaststellen wat de leer is: Maak twee 
woordstroken, eentje met ‘Ik heb keuzevrijheid’ 
en eentje met ‘Ik ben verantwoordelijk voor mijn 
keuzes.’ Verdeel de klas in twee groepjes. Vraag 
twee kinderen naar voren te komen. Vraag een 
van hen de eerste woordstrook omhoog te houden. 
Laat dan een van de groepjes opstaan en zeggen: 
‘Ik heb keuzevrijheid.’ Vraag een ander kind de 
tweede woordstrook omhoog te houden. Laat 
dan het andere groepje opstaan en zeggen: ‘Ik 
ben verantwoordelijk voor mijn keuzes.’ Herhaal 
verscheidene malen en laat elk groepje iedere zin 
opzeggen.

Begrip bevorderen (gevolgen bespreken): Vraag 
de kinderen wat de gevolgen zijn van niet eten, 
een hete kookplaat aanraken, naar de kerk gaan 
of lief zijn voor anderen. Leg uit dat onze hemelse 
Vader van ons houdt en wil dat we goede keuzes 
doen en daar zegeningen voor krijgen.

Toepassing aanmoedigen (spelletje): Schrijf 
enkele goede en slechte keuzes op een woord-
strook. Doe de woordstroken in een bak. Laat de 
kinderen twee rijen vormen: een rij ‘keuzes’ en een 
rij ‘gevolgen’. Zing samen de eerste regel van ‘Kies 

toch goed’ (lofzang 
162) en laat tijdens 
het lied steeds 
het voorste kind 
naar voren lopen. 
Laat het kind in 
de rij ‘keuzes’ een 
keuze pakken en 
voorlezen. Laat het 
andere kind een 
mogelijk gevolg 
bedenken dat aan 
die keuze vastzit. 
Laat de rest van de 
kinderen hun duim 
omhoog doen bij 
een goede keuze 
en omlaag bij een 
slechte keuze. Her-
haal dit als de tijd 
het toelaat.

Tips voor de dirigente

Laat de kinderen samen met u het refrein zingen 
van ‘Ik ben een kind van God’ (KL, pp. 2–3) en 
letten op de woorden die beschrijven wat zij graag 
zouden willen dat iemand voor hen deed. Zet de 
antwoorden op het bord (leid mij, help mij, blijf 
dicht bij mij, leer mij). Stel een vraag bij ieder 

woord. Bijvoorbeeld: ‘Wie leidt ons?’ of ‘Waarom 
zou je iemand dicht bij je willen hebben?’ Getuig 
van de zegeningen die we krijgen doordat we 
ouders, leerkrachten, leiders, profeten, de Schrif-
ten en de Heilige Geest hebben die ons de weg 
terug naar onze hemelse Vader wijzen.

Uit uw liefde: ‘Als wij 
liefde voor de [kinderen] 
tonen, worden zij ontvan-
kelijker voor de Geest’ 
(OGGR, p. 31). U gaat 
meer van de kinderen 
houden als u voor hen 
bidt, bekend raakt met hun 
interesses en zorgen, hen 
bij naam noemt en aan-
dachtig naar ze luistert.

Als u alle kinderen actief 
bezighoudt tijdens de 

activiteit, houdt u hun 
aandacht vast en is de 

kans groter dat ze er 
iets van opsteken.
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februari De aarde is voor de kinderen van 
onze hemelse Vader geschapen
‘Wij zullen een aarde maken waarop dezen kunnen wonen; en wij zullen hen hiermee 
beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook zal gebieden.’ 
(Abraham 3:24–25).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1: Jezus Christus heeft onder de leiding van de Vader de aarde 
geschapen.

Vaststellen wat de leer is (aanschouwelijk 
onderwijs en bespreking): Laat een plaat van de 
aarde zien en vraag de kinderen wie de aarde 
geschapen heeft. Leg uit dat Jezus Christus de 
aarde onder de leiding van de Vader heeft gescha-
pen. Laat de afbeelding van Jezus Christus zien 
en laat de kinderen zeggen: ‘Jezus heeft de aarde 
geschapen.’

Begrip bevorderen (tekenen): Vertel de 
kinderen dat het bij het plan van geluk van onze 
hemelse Vader hoorde om een aarde te schep-
pen waar we een lichaam konden krijgen, zodat 
we zouden kunnen leren en groeien. Teken zes 
cirkels met een getal erin op het bord. Deel de 
kinderen op in zes groepjes en vraag elk groepje 
om een van de volgende teksten over de zes dagen 
van de schepping te lezen: Genesis 1:1–5 (dag 1); 
Genesis 1:6–8 (dag 2); Genesis 1:9–13 (dag 3); 
Genesis 1:14–19 (dag 4); Genesis 1:20–23 (dag 5); 
Genesis 1:24–31 (dag 6). Vraag de groepjes om één 

voor één naar voren te komen, de andere kinderen 
te vertellen wat er op die dag gebeurd is en iets 
in de bijbehorende cirkel te tekenen wat die dag 
voorstelt. Lees samen Genesis 2:1–3. Neem nog 
eens met de kinderen door wat er op iedere dag 
van de schepping is gebeurd.

Week 2: De val maakt deel uit van Gods plan

Vaststellen wat de leer is (aanschouwelijk 
onderwijs en bespreking): Laat een afbeelding 
van Adam en Eva zien. Vertel de kinderen dat 
Adam en Eva als eersten op aarde kwamen en 
een lichaam kregen; ze woonden in een hof die 
Eden heette. Leg uit dat wij naar de aarde konden 
komen toen ze de hof verlieten. Dat wordt de 
val genoemd. Schrijf: ‘De val maakt deel uit van 
Gods plan’ op het bord en laat de kinderen het 
 nazeggen.

Begrip bevorderen (de leer bespreken): Teken 
twee cirkels op het bord. Noem de ene geestenwe-
reld en de andere aarde. Leg uit dat wij nog in de 
geestenwereld waren toen Adam en Eva in de hof 
van Eden woonden. Laat een plaat van een paar 
kinderen zien. Plak de afbeelding in het rondje 
‘geestenwereld’. Leg uit dat wij naar de aarde 

konden komen nadat Adam en Eva de hof hadden 
verlaten. Vraag een kind om de afbeelding van de 
kinderen naar het rondje ‘aarde’ te verplaatsen. 
Vraag de kinderen om hun duimen omhoog te 
doen als ze denken dat de val goed was en laat er 
eentje uitleggen waarom.

Toepassing aanmoedigen (een memoryspel 
spelen): Schrijf een paar zinnetjes op die bij elkaar 
horen, die onze zegeningen hier op aarde voor-
stellen (bijvoorbeeld: een lichaam, familie, de 
keuze tussen goed en kwaad, leermogelijkheden, 
gezondheid en ziekte, geluk en verdriet, vreugde 
en pijn). Hang de blaadjes omgekeerd op het bord. 
Vraag de kinderen om één voor één twee blaadjes 
uit te kiezen en te kijken of ze bij elkaar horen. Als 
ze er twee hebben gevonden die bij elkaar passen, 
bespreek dan waarom het een zegen is.

Liedje: ‘Mijn hemelse 
Vader is goed voor mij’
(KL, pp. 16–17)

Streef naar de Geest: 
Bid om leiding door de 
influisteringen van de 
Geest bij uw voorbereiding 
op de participatieperiode. 
Terwijl u met de Geest de 
les voorbereidt en geeft, 
zal Hij getuigen van de 
waarheid van de lerin-
gen die u behandelt.
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Ik ben naar de aarde gestuurd 
om een ________ te krijgen 

en beproefd te worden.

LV 10:5

LV 59:9–10 LV 119:4

LV 1:37

Tekeningen: Moedig de 
kinderen aan om hun teke-
ningen thuis te laten zien. 
Hierdoor kunnen ze beter 
onthouden wat ze hebben 
geleerd. Het stelt de ouders 
ook in de gelegenheid om 
met hun kinderen over de 
evangeliebeginselen te pra-
ten (zie OGGR, p. 174).

Week 3: Ik ben naar de aarde gestuurd om een lichaam te krijgen en 
beproefd te worden.

Vaststellen wat de leer (aanschouwelijk onder-
wijs): Schrijf op het bord: ‘Ik ben naar de aarde 
gestuurd om een ________ te krijgen en beproefd 
te worden.’ Laat een kind naar voren komen en 
trek zijn of haar lichaam over op het bord of 
op een groot vel papier. Vraag de kinderen wat 
de tekening voorstelt (een lichaam). Vul de lege 
ruimte in en laat de kinderen de zinsnede samen 
oplezen.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen (aan een activiteit deelnemen): Maak een 
bord met een voorwerp dat rond kan draaien in 
het midden en met verschillende lichaamsdelen 

(zie voorbeeld hieronder). Bespreek wat we met 
ons lichaam kunnen doen en vraag de kinderen 
om mee te doen (bijvoorbeeld: met je vingers 
bewegen, met je voeten stampen en een rondje 
draaien). Leg uit dat een van de redenen dat we 
naar de aarde kwamen, was om te zien of we met 
ons lichaam gehoorzaam zouden zijn aan onze 
hemelse Vader. Vraag de kinderen om één voor 
één het voorwerp rond te draaien en te vertellen 
hoe ze dat lichaamsdeel kunnen gebruiken om 
onze hemelse Vader te gehoorzamen. (Als het u 
niet lukt om zo’n voorwerp te maken, wijs dan 
lichaamsdelen bij uzelf aan en vraag de kinde-
ren te vertellen hoe ze dat lichaamsdeel kunnen 
gebruiken om onze hemelse Vader te gehoorza-
men.) Vraag de kinderen om het lied ‘Ik heb twee 
kleine handjes’ te zingen (KL, p. 126).

Week 4: Als ik de geboden onderhoud, kan ik bij mijn hemelse Vader 
terugkeren.

Vaststellen wat de leer is (een lied zingen): 
Schrijf op het bord: ‘Als ik de ______________ 
onderhoud, kan ik bij mijn hemelse Vader terug-
keren.’ Neurie ‘Wees gehoorzaam aan de geboden’ 
(KL, p. 68). Laat de kinderen opstaan en mee 
gaan neuriën zodra ze het liedje herkennen. Wat 
moeten we doen om bij onze hemelse Vader terug 
te keren?’ Vul ‘geboden’ in de zinsnede op het bord 
in. Vraag de kinderen om met u mee te zingen.

Begrip bevorderen (de geboden bespreken): 
Vraag een paar kinderen om te vertellen welke 
regels hun ouders hebben opgesteld om hun kin-
deren veilig te houden. Vraag: ‘Wat gebeurt er als 
je je aan die regels houdt?’ Zet hun antwoorden op 
het bord. Leg uit dat ouders regels opstellen omdat 
ze van hun kinderen houden. Vraag: ‘Wat gebeurt 
er als we de geboden van onze hemelse Vader 
gehoorzamen?’ Zet een aantal antwoorden van de 

kinderen op het bord. Leg uit dat we veilig zijn als 
we de geboden van onze hemelse Vader gehoorza-
men, net zoals we veilig zijn als we de regels van 
onze ouders gehoorzamen. Geef uw getuigenis 
dat we, als we de geboden gehoorzamen, bij Hem 
kunnen terugkeren.

Toepassing aanmoedigen (teksten lezen): 
Geef ieder kind een potlood en een vel papier dat 
in vakjes verdeeld is, met daarin telkens een van 
de volgende tekstverwijzingen: LV 1:37, LV 10:5, 
LV 59:9–10 en LV 119:4. Vraag de kinderen de 
teksten aan de klas voor te lezen, te bespreken 
over welk gebod het gaat en een tekeningetje van 
dat gebod op hun blad te maken. Als ze klaar zijn, 
vraagt u de kinderen hoe ze zich, door de gebo-
den te houden, voorbereiden om bij hun hemelse 
Vader terug te keren.

Kinderen kunnen uw beste 
visuele leermiddel zijn.

 
M
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d

 
Knieën

 
Oren  

 Verstand
 

Ogen

 
Voeten       Handen 
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rt

Klik hier voor het voorwerp 
dat ronddraait.

Klik hier voor het stencil



6

Jezus Christus is onze Heiland.
‘Luistert naar deze woorden. Zie, Ik ben Jezus Christus, de Heiland van de wereld’ (LV 43:34).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1: Leg uit dat Jezus Christus het voorbeeld gaf en ons zijn 
evangelie leerde.

Vaststellen wat de leer is (een lied zingen): 
Zing samen een paar keer ‘Ben je vrolijk’ (KL,p. 
125) en laat de kinderen telkens een andere  
beweging verzinnen (klappen, voeten stampen, 
vingers knippen, enz.) en elkaar nadoen. Leg uit 
dat als we iemand nadoen we zijn of haar voor-
beeld volgen. Vraag wie het volmaakte voorbeeld 
heeft gegeven dat we kunnen volgen (Jezus 
Christus). Laat de klas samen zeggen: ‘Jezus is 
ons voorbeeld.’

Begrip bevorderen (teksten lezen): Hang een 
plaat van de volgende gebeurtenissen op het bord: 
Christus die Zich laat dopen, Christus met de 
kinderen, Christus die bidt en Christus die onder-
wijst. Lees samen een van de volgende teksten 
en vraag de kinderen uit te leggen wat Christus 
ons in die teksten leert: Marcus 16:15; Johannes 
13:34–35; 3 Nephi 11:37; 3 Nephi 18:19. Wijs de 
platen langzaam aan en vraag de kinderen om op 
te staan als u de plaat aanwijst, die het beste over-
eenkomt met de gelezen tekst over wat Christus 
ons heeft geleerd. Herhaal dit met de volgende 
teksten.

Toepassing aanmoedigen (tekenen): Geef 
ieder kind een vel papier om te tekenen dat ze 
Christus’ voorbeeld volgen. Een kind kan bijvoor-
beeld tekenen dat hij of zij zich laat dopen, het 
evangelie aan een vriend vertelt of iemand helpt. 
Vraag een paar kinderen hun tekening aan de klas 
te laten zien en moedig ze aan de tekening aan 
hun ouders te laten zien.

Week 2: Door de verzoening van Christus kan ik me bekeren en bij God 
terugkeren.

Vaststellen wat de leer is (het ontbrekende 
begrip invullen): Schrijf vóór de les begint op 
het bord: ‘Door de _______ van Christus kan 
ik me _______ en bij _______ terugkeren.’ Zet 
de woorden verzoening, bekeren en God op aparte 
woordstroken en plak ze onder drie verschillende 
stoelen. Vraag de kinderen naar de woordstroken 
te zoeken en ze op de juiste plek op het bord te 
hangen. Lees samen de zin.

Begrip bevorderen (teksten lezen en vragen 
beantwoorden): Hang een plaat van Christus in 
Getsemane en van de kruisiging op het bord. 
Bedek de platen met enkele kleinere blaadjes. Zet 
op ieder blad een vraag over de gebeurtenis die op 
de plaat wordt afgebeeld en een tekst uit Matteüs 
26–27 of Lucas 22–23 met het antwoord. (Bijvoor-
beeld: Hoe wordt de plaats genoemd waar Jezus 
heen ging om te bidden? Matteüs 26:36.) Verdeel 

Lied: ‘Met de Heiland 
altijd naast mij’
(p. 28 van dit boekje)

Goed gedrag stimu-
leren: Door complimen-
ten worden de kinderen 
meer gemotiveerd zich 
goed te gedragen dan 
door terechtwijzingen.

maart

De kinderen zullen eerbiediger zijn als 
ze bij de les betrokken worden. Als u de 
kinderen eerbiedig laat opstaan en weer 
zitten, houdt u beter hun aandacht vast.
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Visuele leermiddelen: 
Kinderen reageren goed 
op visuele leermidde-
len. De kinderen zullen 
interesse blijven tonen als 
u verschillende visuele 
leermiddelen gebruikt 
(zie OGGR, pp. 89–90).

de kinderen in groepjes en laat ieder groepje 
een tekst met het antwoord opzoeken. Laat de 
groepjes hun antwoord aan de klas vertellen en de 
bijbehorende blaadjes verwijderen, zodat de platen 
te zien zijn.

Toepassing aanmoedigen (naar een voorwerp 
kijken): Bespreek met de kinderen de beteke-
nis van de woorden verzoening en bekering, en leg 
uit op welke manier de verzoening ons tot zegen 
kan zijn (zie Trouw aan het geloof: evangeliewijzer 
[2004], pp. 14–20, 132–35). Laat de kinderen een 
cadeau zien. Vraag een kind het cadeau aan een 
ander kind te geven, en vraag het andere kind 
het cadeau te weigeren. Leg uit dat we, als we een 
gegeven cadeau niet in ontvangst nemen, daar 
de zegeningen niet van kunnen genieten. Laat de 
kinderen luisteren naar wat ze moeten doen om 
de gave van de verzoening te krijgen. Lees samen 
Leer en Verbonden 19:16. 
 

Week 3: Omdat Jezus is opgestaan, zal ik ook opstaan.

Vaststellen wat de leer is (naar een verhaal 
luisteren): Gebruik de illustratie op pagina 123 
in het kinderkamerboek (zie instructies p. 121) 
om het verhaal van de opstanding te vertellen (zie 
Johannes 19:41–42; 20:1, 11–18). Leg uit dat Jezus 
Christus is opgestaan, en dat zijn geest en zijn 
lichaam zijn herenigd, waardoor iedereen opstaat. 
Laat de kinderen zeggen: ‘Omdat Jezus is opge-
staan, zal ik ook opstaan.’

Begrip bevorderen (gevoelens bespreken): 
Zet woorden op het bord die beschrijven hoe de 
discipelen zich voelden toen Jezus was gestorven 
(zoals verdriet, smart, droefheid en wanhoop). Laat 
de kinderen woorden noemen die het tegenover-
gestelde uitdrukken (zoals geluk, vreugde, hoop, en 

geloof ),en zet ze op het bord. Leg uit dat dat is hoe 
de discipelen zich voelden toen Jezus was opge-
staan. Bespreek hoe fijn het is dat we weten dat we 
op zullen staan (zie Jesaja 25:8; Alma 22:14).

Toepassing aanmoedigen (gevoelens uiten): 
Schrijf op het bord: ‘Ik ben dankbaar dat Jezus is 
opgestaan, omdat […]’. Nodig een lid van de wijk 
van wie een dierbare overleden is uit om in het 
jeugdwerk te vertellen waarom hij of zij dankbaar 
voor de opstanding is. Vraag de kinderen of ze 
iemand kennen die overleden is. Vraag ze hun 
ogen te sluiten en aan die persoon te denken. 
Vraag een paar kinderen om te gaan staan, de 
zinsnede op het bord af te maken en te vertellen 
wat de opstanding voor hen betekent.

Week 4: Jezus Christus is onze Heiland.

Vaststellen wat de leer is (het woord ‘Heiland’  
bespreken): Vertel dat Hij ons ‘heilig’ maakt; 
‘Heiland’	betekent	‘Redder’.	Laat	voorwerpen	of	
afbeeldingen zien van mensen die ons leven kun-
nen redden (zoals een dokter, agent of badmees-
ter). Bespreek op welke manier ze dat doen. Laat 
een plaat van Jezus zien. Leg uit dat Hij de enige 
is die de macht heeft om ons van de eeuwige 
gevolgen van de dood en zonde te redden. Zet op 
het bord: ‘Jezus Christus is onze Heiland’. Lees de 
zinsnede aan de klas voor en leg nadruk op het 
woord ‘Heiland’.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen (naar verhalen uit de Schriften luisteren): 
Vertel de kinderen over enkele mensen uit de 
Schriften die door de Heiland van zonde zijn gered 
(bijvoorbeeld: Alma de jonge [zie Alma 36:6–24], 
Enos [zie Enos 1:1–8], Zeëzrom [zie Alma 15:312], 
Lamoni’s vader [zie Alma 22:1–26], of de man die 
bij Jezus werd gebracht [zie Lucas 5:17–26]). Leg 
uit dat we allemaal door de verzoening van Jezus 
van zonde gered kunnen worden. Getuig dat Jezus 
Christus onze Heiland is en vraag een paar kinde-
ren om hun getuigenis van Hem te geven.

U kunt de les op jonge kinderen afstemmen door ze te vragen te gaan 
staan als er een bepaald woord of zinnetje in de tekst voorkomt.
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Jezus Christus heeft in de laatste 
dagen zijn kerk hersteld.
‘Ik heb de volheid van mijn evangelie door mijn dienstknecht Joseph laten uitzenden’ (LV 35:17).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1: Nadat Jezus Christus en zijn apostelen waren gestorven, gingen 
er veel geloofspunten verloren.

Vaststellen wat de leer is (bespreken): Vraag 
de kinderen wat Christus leerde toen Hij op aarde 
was. Toon een plaat van Christus die de apostelen 
ordent. Leg uit dat Christus’ apostelen na zijn 
overlijden het evangelie verkondigden, maar dat 
veel mensen niet naar hen wilden luisteren; al 
snel overleden de apostelen, waarna er belangrijke 

geloofspunten verloren gingen.  Zet op het bord: 
‘Nadat Jezus Christus en zijn apostelen waren 
gestorven, gingen er geloofspunten verloren.’ Laat 
de kinderen het nazeggen.

Begrip bevorderen (tekenen): Zet enkele evan-
geliebeginselen op het bord die tijdens de afval 
verloren zijn gegaan of veranderd (bijvoorbeeld: 
de doop, het priesterschap, tempels, hedendaagse 
profeten en het avondmaal). Verdeel de kinderen 
in groepjes. Geef ieder groepje een vel papier met 
een evangeliebeginsel erop en vraag de kinde-
ren iets te tekenen dat het beginsel voorstelt. 
Laat uit elk groepje een kind de tekening op het 
bord hangen. Leg uit dat Jezus al die belangrijke 
geloofspunten onderwees toen Hij op aarde leefde. 
Vraag de kinderen hun ogen te sluiten. Haal alle 
tekeningen weg en verstop ze. Vraag ze vervolgens 
om hun ogen weer open te doen. Leg uit dat de 
geloofspunten verloren waren gegaan nadat Jezus 
Christus en zijn apostelen waren overleden. Vertel 
de kinderen dat het evangelie door Joseph Smith 
is hersteld. Hang de tekeningen weer op en getuig 
dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen alle verloren waarheden weer 
heeft. (Bewaar de afbeeldingen voor week 4.)

Week 2: Onze hemelse Vader en Jezus Christus zijn aan Joseph Smith 
verschenen.

Vaststellen wat de leer is (aanschouwelijk 
onderwijs): Bedek een afbeelding van het eerste 
visioen met een paar velletjes papier. Vraag de kin-
deren de velletjes één voor één weg te halen. Laat 
de kinderen hun hand opsteken als ze weten wat 
de afbeelding voorstelt. Vraag de kinderen, als alle 
velletjes weg zijn gehaald, te vertellen wat er op de 
afbeelding gebeurt.

Begrip bevorderen (teksten lezen): Laat de 
kinderen zien waar er in de Schriften staat wat 
Joseph Smith in het heilige bos heeft meegemaakt 
(De Geschiedenis van Joseph Smith 1:14–19). Lees 
een paar verzen voor, of laat een van de kinderen 
er een paar voorlezen, waarin beschreven wordt 
wat er gebeurd is. Wellicht wilt u de jonge kinde-

ren vragen om eenvoudige bewegingen te maken, 
zoals te staan en hun armen uit te strekken alsof 
ze een boom zijn of hun armen over elkaar te doen 
alsof ze bidden. Vraag de kinderen hoe ze zich 
gevoeld zouden hebben als ze onze hemelse Vader 
en Jezus Christus aan Joseph Smith hadden zien 
verschijnen en met hem hadden horen praten. 
Bespreek hoe belangrijk deze gebeurtenis is.

Toepassing aanmoedigen (getuigenis geven): 
Zing met de kinderen het laatste couplet van het 
lied: ‘Op een mooie lentedag’ (KL, p. 57). Geef uw 
getuigenis van het bezoek van onze hemelse Vader 
en Jezus Christus aan Joseph Smith. Vraag een 
paar kinderen om hun getuigenis van het eerste 
visioen te geven.

Lied: lied naar 
keuze uit het boek 
Kinderliedjes

Getuigen: Getuig in uw 
lessen van het evangelie 
(zie OGGR, p. 45).

Door te tekenen laten kinderen zien of ze de evangeliebeginselen begrijpen. 
Kinderen vinden het leuk als hun eigen foto als visueel leermiddel wordt gebruikt.

april
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Joseph Smith 
heeft het Boek van 
Mormon vertaald 
en geloofspunten 

hersteld.

Door gastsprekers wordt de jeugdwerkles 
gevarieerder en interessanter. 

Week 3: Het priesterschap is hersteld door hemelse boodschappers.

Vaststellen wat de leer is (een lied zingen): 
Vraag de kinderen op welke manier ze iets heel 
belangrijks zouden aankondigen. Leg uit dat men 
lang geleden op een bazuin blies om iets belang-
rijks aan te kondigen. Vraag de kinderen hun ogen 
te sluiten en zich voor te stellen dat ze bazuinen 
horen schallen terwijl de pianiste het lied ‘Het 
priesterschap hersteld’ (KL, pp. 60–61) speelt. 
Vraag de kinderen om mee te zingen en te ontdek-
ken welke belangrijke boodschap er in dit lied 
verkondigd wordt. Laat enkele kinderen uitleggen 
wat het lied betekent.

Begrip bevorderen (naar gastspre-
kers luisteren): Toon de kinderen platen 
van de herstelling van het Aäronisch 
priesterschap en van het Melchi-
zedeks priesterschap. Nodig een 
Aäronisch-priester-
schapsdrager uit om 
het verhaal van de 
herstelling van het 
Aäronisch priesterschap 
in het kort te komen 
vertellen (zie LV 13; De 
Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:68–72). Nodig 
daarna een Melchizedeks-
priesterschapsdrager uit om het verhaal van de 

herstelling van het Melchi-
zedeks priesterschap in het 
kort te komen vertellen (zie 
LV 27:12–13; De geschiedenis 
van Joseph Smith 1:72). Laat 
de platen weer zien en vraag 
de kinderen of ze de perso-
nen erop kunnen benoemen.

Toepassing aanmoe-
digen (getuigenis geven): 
Laat elke klas iets op een vel 
papier benoemen wat we nu 

hebben omdat het 
Aäronisch priester-
schap hersteld is 
(bijvoorbeeld: de 
doop en het avond-
maal) en iets wat we 
hebben omdat het 
Melchizedeks pries-
terschap hersteld is 
(bijvoorbeeld: beves-
tiging en zalvingen). 

Vraag een paar kinderen wat 
ze hebben opgeschreven. Uit 
uw dankbaarheid voor de zegeningen die we van 
onze hemelse Vader door de herstelling van het 
priesterschap krijgen. 

Week 4: Joseph Smith heeft het Boek van Mormon vertaald en 
geloofspunten hersteld.

Vaststellen wat de leer is en begrip bevor-
deren (bespreken): Schrijf voordat het jeugdwerk 
begint op een vel papier: ‘Joseph Smith heeft het 
Boek van Mormon vertaald en geloofspunten  
hersteld’ en knip het in puzzelstukken. Schrijf 
op de achterkant een persoon of voorwerp dat 
verband houdt met de vertaling van het Boek van  
Mormon (bijvoorbeeld: Joseph Smith, Urim en 
Thummim, engel Moroni, gouden platen, macht 
van God, en Oliver Cowdery). Geef elke klas een  
van de puzzelstukken en vraag ze te bespreken  
op welke manier de persoon of het voorwerp met  

de vertaling van het Boek van Mormon te maken 
heeft. Laat iedere klas naar voren komen, vertellen 
wat ze besproken hebben en hun puzzelstuk op 
het bord hangen. Lees samen de zinsnede op als 
de puzzel compleet is.

Begrip bevorderen (naar een gastspreker 
luisteren): Nodig een priesterschapsdrager uit 
om Joseph Smith te spelen en te laten zien hoe 
hij het Boek van Mormon vertaald heeft. Geef 
hem enkele tekeningen die de kinderen in week 
1 gemaakt hebben en vraag hem te vertellen op 
welke manier de evangeliebeginselen door Joseph 
Smith hersteld zijn. Hij zou eenvoudige kledij 
kunnen dragen, zoals de mannen in de tijd van 
Joseph Smith droegen, met bijvoorbeeld een strik-
das. Vraag hem zijn getuigenis van Joseph Smith 
te geven.

Toepassing aanmoedigen (ideeën uitwis-
selen): Vraag de kinderen om op te staan als ze 
een geloofspunt weten dat verloren is gegaan en 
hersteld is door Joseph Smith. Vraag enkele kin-
deren of ze hun gedachten willen uiten. Geef uw 
getuigenis van het herstelde evangelie en het Boek 
van Mormon.

Activiteiten aanpas-
sen: Sommige activitei-
ten in dit boekje passen 
beter bij oude kinderen en 
andere beter bij jonge kin-
deren. Let bij het plannen 
van uw lessen op de leef-
tijd en vaardigheden van 
de kinderen in uw klas.

Klik hier voor de puzzel.
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Profeten leren ons het 
evangelie na te leven
‘Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, 
de profeten’ (Amos 3:7).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1 en 2: De hedendaagse profeet leidt de kerk op aanwijzing van 
Jezus Christus.

Vaststellen wat de leer is (aanschouwelijk 
onderwijs en een spel spelen): Laat een plaat van de 
hedendaagse profeet zien. Vraag enkele kinderen 
om om de beurt het jeugdwerk te leiden door bij-
voorbeeld te springen of te klappen. Wijs de plaat 
van de profeet aan. Leg uit dat hij de president van 
de kerk is en dat we naar zijn raad moeten luiste-
ren. Vraag: ‘Maar naar wie luistert de profeet dan?’ 
Laat een plaat van Jezus Christus zien. Leg uit dat 
de profeet onder zijn leiding werkt.

Begrip bevorderen (de leer van de profeet 
bespreken): Toon de kinderen de meest recente 
conferentie-uitgave van de Liahona. Leg uit dat de 
profeet ons tijdens de algemene conferentie leert 
wat Jezus Christus wil dat we doen. Selecteer 
stukjes uit de toespraak van de profeet en vraag de 
kinderen die voor te lezen. Maak een lijst met din-

gen die de kinderen kunnen doen om de profeet 
te volgen.

Toepassing aanmoedigen (tekenen): Geef 
ieder kind een vel papier. Laat ze het papier 
doormidden vouwen. Laat de kinderen op de ene 
helft een tekening van de profeet maken terwijl ze 
op de andere helft schrijven of tekenen hoe ze de 
profeet gaan volgen. Laat de kinderen opstaan en 
hun tekening ophouden terwijl ze het refrein van 
‘Volg de profeet’ (KL, p. 59) zingen.

Breng de kinderen in week 2 iets bij wat de profeet 
in de meest recente algemene conferentie heeft 
gezegd. Als u de activiteiten plant, stel dan vast 
wat de profeet zegt en zoek naar manieren om het 
op de kinderen over te brengen, zodat ze het op 
zichzelf toe kunnen passen.

Week 3: Profeten leren me om tiende te betalen.

Vaststellen wat de leer is (een tekst lezen en 
naar een verhaal luisteren): Leg uit dat Maleachi 
een profeet in het Oude Testament was die de 
mensen leerde hun tiende te betalen. Vraag een 
kind Maleachi 3:10 voor te lezen, terwijl de andere 
kinderen luisteren naar wat de Heer belooft als we 
tiende betalen. Leg uit dat de woorden ‘de vensters 
van de hemel […] openen’ aangeven dat we zege-
ningen krijgen als we tiende betalen.

Begrip bevorderen (aanschouwelijk onderwijs): 
Laat tien kinderen vóór de klas komen. Geef de 
kinderen een appel (of ander stuk fruit) en vraag 
ze om hun appel op te houden en te doen alsof 
ze een appelboom zijn. Laat een ander kind de 
appels ‘plukken’ en ze in een mand doen. Leg 
uit dat tiende een tiende deel is van het geld dat 
we verdienen, maar dat er tijden zijn geweest dat 
mensen hun tiende in natura betaalden. Vraag 
hoeveel appels het kind als tiende aan de bisschop 
zou geven.

Lied: lied naar 
keuze uit het boek 
Kinderliedjes

De leer kracht bijzet-
ten: Benadruk in de 
loop van de maand dat 
de hedendaagse pro-
feet ons leert wat Jezus 
Christus ons in deze tijd 
wil laten weten. Leg de 
kinderen uit dat we, als 
we de profeet volgen, 
Jezus Christus volgen.

mei
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Toepassing aanmoedigen (tiende bespreken): 
Laat een specificatieblaadje met envelop zien. 
Bespreek hoe tiende betalen wordt gedaan. Vraag 
de kinderen op welke manier hun familie is geze-

gend door tiende te betalen. Geef uw getuigenis 
van de zegeningen die we krijgen als we gehoor-
zaam zijn aan de raad van de profeten om tiende 
te betalen.

Week 4: Profeten leren me om het woord van wijsheid na te leven.

Vaststellen wat de leer is (een tekst lezen): 
Vraag de kinderen of hun ouders hen een keer 
voor gevaar hebben gewaarschuwd. Vraag ze 
waarom hun ouders hen waarschuwden. Leg uit 
dat onze hemelse Vader ons liefheeft en ons door 
middel van zijn profeten voor gevaar waarschuwt. 
Vraag een kind Leer en Verbonden 89:4 te lezen 
en laat de kinderen luisteren naar hoe deze 
waarschuwing heet. Leg uit dat God deze waar-
schuwing, het woord van wijsheid, aan de profeet 
Joseph Smith openbaarde.

Begrip bevorderen (teksten lezen): Plak de vol-
gende tekstverwijzingen onder de stoelen voordat 
het jeugdwerk begint: LV 89:7, LV 89:8, LV 89:9, 
LV 89:10, LV 89:12, LV 89:16.  Leg uit dat onze 
hemelse Vader ons een stoffelijk lichaam heeft 
gegeven en wil dat we er goed voor zorgen. Hij 
heeft ons het woord van wijsheid gegeven, zodat 
wij weten wat goed voor ons lichaam is en wat 
niet. Laat de kinderen onder hun stoel kijken en 
de teksten opzoeken. Laat de kinderen hun tekst  

voorlezen. Bespreek wat de teksten betekenen. 
Maak duidelijk dat ‘sterkedrank’ alcohol is en ‘hete 
dranken’ koffie en thee.

Toepassing aanmoedigen 
(een spel spelen): Doe afbeel-
dingen van eten en drinken 
en andere middelen die goed 
of slecht voor het lichaam zijn 
in een zak. Laat een kind een 
afbeelding uit de zak halen en 
het aan de anderen tonen. Vraag 
de kinderen hun mond open te 
doen als het goed voor ze is en 
hun handen voor hun mond te 
doen als het slecht voor ze is. 
Lees Leer en Verbonden 89:18–
21 en praat over de zegeningen 
die we ontvangen als we de raad 
van de profeet opvolgen om het 
woord van wijsheid na te leven.

Tips voor de dirigente

Deze maand kunt u ‘Wij danken U, Heer, voor 
profeten’ (Lofzang 19) zingen. Hier volgen enkele 
tips om de kinderen een nieuw lied te leren. 
Hoewel woordstroken hier als voorbeeld worden 
gebruikt, kunnen er bij het leren van liedjes aan 
jonge kinderen afbeeldingen gebruikt worden.

Zet elke regel van het lied op een woordstrook 
met een andere kleur (of schrijf de zin steeds in 
een andere kleur op).  Verdeel elke regel in twee 
gedeelten. Gebruik een van de volgende methoden 
om het lied te leren:

 1. Hang de woordstroken in willekeurige volgorde 
in het lokaal op. Laat een paar kinderen de 
regels in de juiste volgorde te zetten, terwijl u 
het lied met de andere kinderen blijft zingen.  
Zing en bespreek elke regel, en zing daarna het 
hele lied.

 2. Hang de woordstroken in de juiste volgorde op 
het bord. Zing het lied met de kinderen. Vraag 
een kind om één woordstrook weg te halen, 
en zing het lied opnieuw. Ga door totdat alle 
woordstroken zijn weggehaald.

 3. Hang steeds het eerste gedeelte van iedere regel 
in de juiste volgorde op het bord en het tweede 
gedeelte in willekeurige volgorde. Zing het 

eerste gedeelte van een regel en laat de kinderen 
het tweede gedeelte zoeken. Vraag hen wat de 
zin betekent.

 4. Verdeel de klas in twee groepjes. Laat het ene 
groepje steeds het eerste gedeelte en het andere 
groepje steeds het tweede gedeelte van een regel 
zingen. Draai het nu om en zing het nog eens.

Kinderen kunnen door leuke activiteiten en 
beweging leren en tegelijkertijd eerbiedig blijven.

Wij danken U, Heer, voor profeten,

ons tot leiding in deez’ laatste tijd,

Wij danken voor ’t rein evangelie,

welks licht onze ziel zo verblijdt.

Wij danken voor iedere zegen

die Gij uitstort van uw milde troon,

wij achten het vreugd U te dienen,

vervullen met liefd’ uw geboôn.

Klik hier voor woordstroken.
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Ik volg Jezus Christus 
door …

mij te laten dopen 
en bevestigen

en mijn doopverbonden 
na te komen

Ik volg het plan van mijn 
hemelse Vader door me te 
laten dopen en bevestigen
‘Komt tot Mij en laat u dopen in mijn naam, opdat gij vergeving van uw zonden zult ontvangen 
en zult worden vervuld met de Heilige Geest’ (3 Nephi 30:2).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1: Ik volg het plan van mijn hemelse Vader door me te laten dopen 
en bevestigen en mijn doopverbonden na te komen.

Knip van tevoren de vorm van twee grote voet-
stappen uit twee verschillende kleuren papier. 
Zet ‘laten dopen en bevestigen’ op de ene en 
‘mijn doopverbonden nakomen’ op de andere. 
Maak enkele kleinere voetstappen met dezelfde 
kleuren. Zet een van de volgende woorden op 
de voetstappen met de ene kleur: acht jaar, zich 
bekeren, gesprek met de bisschop, onderdompeling, 
priesterschapsgezag, verbond, witte kleding, Heilige 
Geest. Zet een van de normen van ‘Mijn evan-
gelienormen’ op de kleine voetstappen met de 
andere kleur. Verspreid de kleine voetstappen in 
willekeurige volgorde over het lokaal.

Vaststellen wat de leer is: Zet op het bord: 
‘Ik volg Jezus Christus door …’  Hang de grote 
voetstappen één voor één op het bord en lees 
ze samen op. Leg uit dat deze stappen in het 
plan van onze hemelse Vader nodig zijn. Zorg 
er, indien nodig, voor dat de kinderen begrijpen 
wat een doopverbond is.

Begrip bevorderen en toepassing aan-
moedigen (een memoryspel spelen): Vraag een 
kind om een van de voetstappen met de eerste 
kleur te zoeken. Vraag hem of haar om het woord 
of de zinsnede op de voetstap te lezen en die op 
het bord onder de bijbehorende grote voetstap te 
hangen. Vraag de kinderen op welke manier dit 

met de doop en bevestiging te maken heeft. Ga 
door met de rest van de voetstappen met de eerste 
kleur.

Vraag een kind om een voetstap met de tweede 
kleur te zoeken. Vraag hem of haar om het woord 
of de zinsnede op de voetstap te lezen en die op 
het bord onder de bijbehorende grote voetstap te 
hangen. Bespreek op welke manier de kinderen 
hun doopverbonden nakomen door zich aan de 
norm te houden die op de voetstap staat. Herhaal 
die procedure met de andere voetstappen.

Week 2: Als ik me aan de normen houd, helpt de Heilige Geest me met het 
goede kiezen.

Vaststellen wat de leer is (een lied zingen): 
Vraag de kinderen welke gave we krijgen als we 
ons hebben laten dopen. Zing het tweede vers van 
‘De Heilige Geest’ (KL, p. 56). Vraag de kinderen 
van tevoren om te luisteren naar het antwoord op 
de volgende vraag: waarmee helpt de Heilige Geest 
ons? Zorg ervoor dat de kinderen begrijpen dat de 
stille, zachte stem van de Heilige Geest komt en 
dat Hij ons helpt met het goede kiezen.

Begrip bevorderen (aanschouwelijk onderwijs): 
Leg uit dat we naar de ingevingen van de Heilige 
Geest moeten leren luisteren door te letten op 
onze gedachten en de gevoelens in ons hart (zie 
LV 8:2). Laat een kind een munt in een glazen pot 
doen en ermee schudden. Laat de kinderen waar-
nemen hoe duidelijk het geluid te horen is. Laat 
de kinderen er lepels modder, rijst, zand of watjes 
bij doen. Laat een kind na het toevoegen van elke 

Lied: ‘Als ik  
gedoopt ben’
(KL, p. 53)

Toon liefde: Geef 
oprechte complimentjes 
aan kinderen die goed 
meedoen om te laten zien 
dat u ze liefhebt, ook als 
het gegeven antwoord niet 
precies overeenkomt met 
wat u in gedachte had.

juni

Door aanschouwelijk 
onderwijs onthouden de 

kinderen de les beter.

acht jaar

onderdompeling
zich bekeren

Heilige Geest

Klik hier voor voetstappen.
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lepel de pot weer schudden, en laat de kinderen 
aangeven wat voor invloed dat op het geluid heeft. 
Ga daarmee door tot de kinderen de munt niet 
meer horen. Vergelijk dit met hoe moeilijk het is 
om naar de Heilige Geest te luisteren als we steeds 
afgeleid worden of zondigen. Maak de pot leeg en 
toon aan dat de munt weer duidelijk hoorbaar is. 
Geef uw getuigenis dat we de Heilige Geest kun-
nen horen als we de geboden onderhouden en ons 
van onze zonden bekeren.

Toepassing aanmoedigen (ideeën uitwisse-
len): Verdeel de kinderen in groepjes en laat ieder 
groepje een klein voorwerp doorgeven, terwijl 
ze de woorden van ‘De Heilige Geest’ zingen of 
opzeggen. Zet de muziek geregeld stil en vraag 
de kinderen die het voorwerp vasthouden wat ze 
kunnen doen om de Heilige Geest beter te horen. 
Sluit af door gezamenlijk ‘De Heilige Geest’ te 
zingen.

Week 3: Als ik van het avondmaal neem, hernieuw ik mijn doopverbonden.

Vaststellen wat de leer is (aanschouwelijk 
onderwijs): Laat een plaat van de doop en van 
het avondmaal zien en vraag wat ze met elkaar 
te maken hebben. Vertel de kinderen dat we 

verbonden sluiten met 
onze hemelde Vader als 

we ons laten dopen, en 
dat we onze doopverbonden hernieu-
wen als we van het avondmaal nemen.

Begrip bevorderen (luisteren en bespreken): 
Laat de kinderen tijdens het lezen van de volgende 
uitspraken in het avondmaalsgebed naar zichzelf 
of naar boven wijzen om aan te geven wie er een 
belofte doet (zie LV 20:77): ‘de naam van uw Zoon 
op zich […] nemen’, ‘Hem altijd indachtig […] 
zijn’, ‘zijn geboden […] onderhouden’, ‘zijn Geest 
altijd bij zich […] hebben’. Bespreek de betekenis 
van elke zinsnede.

Toepassing aanmoedigen (gebaren maken): 
Vraag de kinderen gebaren te verzinnen die 
hen doen denken aan de verbonden die in het 
avondmaalsgebed vermeld worden, zoals hun 
hand op hun hart leggen (de naam van uw Zoon 
op zich nemen), naar hun voorhoofd wijzen (Hem 
altijd indachtig zijn), hun handen als een boek 
openhouden (zijn geboden onderhouden) en hun 
armen om zichzelf heen doen (zijn Geest altijd bij 
zich hebben). Herhaal de vier beloften en gebaren 
een paar keer. Moedig de kinderen aan om die 
gebaren tijdens de avondmaalsgebeden nog eens 
in hun hoofd door te nemen.

Week 4: Als ik me bekeer, word ik vergeven.

Vaststellen wat de leer is (woorden op volg-
orde zetten): Vraag de kinderen om de betekenis 
te geven van de woorden bekeren en vergeven. Geef 
elke klas een envelop met velletjes papier erin 
waar de volgende woorden op staan: Als, ik, me, 
bekeer, word, ik, vergeven. Laat ze de woorden in 
de juiste volgorde zetten. Laat alle kinderen de 
zinsnede samen herhalen als ze klaar zijn.

Begrip bevorderen (een verhaal uit de Schriften 
uitbeelden): Vertel in je eigen woorden het verhaal 
van de verloren zoon (zie Lucas 15:11–24) en 
gebruik daarbij zoveel mogelijk gebaren (bijvoor-
beeld: steek twee vingers op om aan te geven dat 
er twee zoons zijn, of wrijf over je buik om aan te 

geven dat je honger hebt). Laat de kinderen naar 
het verhaal luisteren en u nadoen zonder daarbij 
geluid te maken. Laat een plaat van de verloren 
zoon zien en vraag op welke manier de vader in 
het verhaal op onze hemelse Vader lijkt. Leg uit 
dat onze hemelse Vader van ons houdt en wil dat 
we bij Hem terugkeren, net als de vader in het 
verhaal. Hij vergeeft ons al onze fouten als we ons 
bekeren.

Toepassing aanmoedigen (een tekst lezen): 
Laat een kind Mosiah 26:30 lezen. Vraag de 
kinderen om te luisteren naar het aantal keer dat 
je vergeven kunt worden. Laat ze bedenken wat ze 
voortaan doen als ze iets verkeerd gedaan hebben.

Alle kinderen laten 
meedoen: Kinderen 
leren en onthouden dingen 
door bewegingen en 
gebaren. Betrek ze bij het 
verhaal door ze eenvou-
dige gebaren en bewe-
gingen te laten maken.
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Gezinsgebed

Het gezin maakt onderdeel uit van 
het plan van onze hemelse Vader
‘Het gezin is door God ingesteld’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, alinea 7).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1: Mijn hemelse Vader heeft mij naar een gezin gestuurd.

Vaststellen wat de leer is: Laat de kinderen 
‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ zien. 
Leg uit dat het bij het plan van onze hemelse 
Vader hoort om zijn kinderen naar een gezin op 
aarde te sturen.

Begrip bevorderen (aanschouwelijk onderwijs):  
Verdeel de kinderen in groepjes en geef elk groepje 
een plaat van een gezin (bijvoorbeeld: Adam 
en Eva onderwijzen hun kinderen [EPB, p. 5], 
 Christus doet de dochter van Jaïrus herrijzen 
[EPB, p. 41], Lehi’s gezin komt in het beloofde 
land aan [EPB, p. 71], en gezinsgebed [EPB, 
p. 112]). Vraag elke groep de familieleden in de 
platen te vinden. Laat elke groep hun plaat aan 
de rest van de kinderen tonen en de vader, moe-
der en kinderen aanwijzen. Laat de kinderen met 
het juiste aantal vingers tonen hoeveel mensen 
er onderdeel uitmaken van hun familie.  Vertel 
ze dat het gezin onderdeel uitmaakt van het plan 
van onze hemelse Vader.

Begrip bevorderen: Vraag de jongens te gaan 
staan. Leg uit dat ze op een dag vader van een 
rechtschapen gezin kunnen worden. Vraag enkele 
jongens iets te noemen waardoor zij een goede 

vader kunnen worden. Vraag de meisjes te gaan 
staan. Leg uit dat ze op een dag moeder van een 
rechtschapen gezin kunnen worden. Vraag er een 
paar iets te noemen waardoor zij een goede moe-
der kunnen worden. Laat de kinderen iets noemen 
wat ze kunnen doen om het gezin waar ze nu toe 
behoren gelukkiger te maken.

Week 2: Gebed en Schriftstudie in gezinsverband, en de gezinsavond 
kunnen mijn gezin versterken.

Vaststellen wat de leer is en begrip bevor-
deren (aanschouwelijk onderwijs): Laat een kind 

een bundel stokjes vasthouden. Leg uit dat een 
stokje een familielid voorstelt. Schrijf ‘gezins-
gebed’, ‘Schriftstudie’ en ‘gezinsavond’ op drie 
papierstroken. Vraag de kinderen op welke manier 
hun gezinsband versterkt kan worden door die 
dingen doen. Vraag de kinderen de stokjes in de 
papierstroken te wikkelen. Leg uit dat de Geest 
thuis aanwezig is en we dichter tot onze hemelse 
Vader en Jezus Christus komen als we die dingen 
doen. Daardoor wordt onze gezinsband sterker.

Toepassing aanmoedigen (tekenen): Geef 
ieder kind papier en vraag ze dingen te tekenen 
die ze met hun familie hebben gedaan, die hen 
hebben versterkt. Vraag ze om de tekeningen aan 
hun ouders te laten zien.

Lied: ‘Ons gezin kan 
eeuwig zijn’
(KL, p. 98)

Activiteiten aanpas-
sen: De tweede activiteit 
in week 1 past goed bij 
jonge kinderen. Zoek 
voor de oude kinderen 
teksten op die met het 
gezin te maken hebben. 

Kinderen zullen iets beter leren en 
onthouden als u platen of andere visuele 

hulpmiddelen gebruikt (zie OGGR, p. 176).

juli

Voorwerpen kunnen 
gebruikt worden om 

interesse op te wekken, 
om de aandacht van de 

kinderen vast te houden 
en een evangeliebeginsel 

te introduceren (zie 
OGGR, p. 164).
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Week 3: Het priesterschap kan het gezin tot zegen zijn en versterken.

Vaststellen wat de leer is (een raadspel spe-
len): Vertel de kinderen dat u ze enkele hints gaat 
geven over iets dat het gezin tot zegen is en ver-
sterkt. Laat de kinderen die het weten hun hand 
opsteken. Geef enkele hints over 
het priesterschap, zoals ‘een 
vader kan er zijn gezin mee tot 
zegen zijn’ en ‘een jongen krijgt 
het als hij twaalf wordt’. Als 
ze het geraden hebben, laat u 
iedereen zeggen: ‘Het priester-
schap kan het gezin tot zegen 
zijn en versterken.’

Begrip bevorderen (het 
priesterschap bespreken): 
Vraag de kinderen iets 
te noemen wat priester-
schapsdragers kunnen 
(bijvoorbeeld: dopen, 
de gave van de Heilige 
Geest geven, zalven en het 
avondmaal ronddienen). 
Laat tijdens de bespreking 

afbeeldingen van die verordeningen en zegens 
zien. Zorg ervoor dat de kinderen begrijpen op 
welke manier het gezin daardoor gezegend en ver-
sterkt wordt.  Laat een plaat van een tempel zien. 
Leg uit dat een van de grootste zegeningen van 

het priesterschap is dat het mogelijk 
maakt dat we naar de tempel kunnen 
gaan en als gezin voor eeuwig aan 
elkaar verzegeld kunnen worden.

Toepassing aanmoedigen (ideeën 
uitwisselen): Vraag enkele 
kinderen op te staan en één 
of twee manieren te vertellen 
waardoor hun familie door het 
priesterschap is versterkt en 
gezegend. Moedig de kinderen 
aan om die ideeën thuis aan 
hun ouders te vertellen.

Week 4: Onze hemelse Vader wil dat ik in de tempel trouw en een eeuwig 
gezin sticht.

Vaststellen wat de leer is (aanschouwelijk 
onderwijs): Laat een afbeelding zien van een 
echtpaar dat vóór de tempel in trouwkleding staat. 
Vraag de kinderen waarom onze hemelse Vader 
wil dat wij in de tempel trouwen. Leg uit dat als 
we in de tempel trouwen, ons gezin voor eeuwig 
kan blijven bestaan.

Begrip bevorderen (naar getuigenissen luis-
teren): Nodig een paar leerkrachten, waaronder 
echtparen, uit om te vertellen welke zegeningen ze 
door de tempel en hun tempelhuwelijk ontvan-
gen hebben. Vraag de kinderen of ze kunnen 
horen welke zegeningen er door de leerkrachten 
genoemd worden. Maak een lijst van die zegenin-
gen en zet ze op het bord.

Toepassing aanmoedigen: Vraag een paar 
kinderen op te staan en te vertellen waarom ze in 
de tempel willen trouwen en wat ze nu kunnen 
doen om zich daarop voor te bereiden.

Tip: Houd, als u in het 
eeuwig gezin onderwijst, 
rekening met kinderen 
die thuis geen moeder 
of vader meer hebben. 
Houd ook rekening met 
kinderen wiens ouders of 
broers en zussen min-
deractief of geen lid van 
de kerk zijn. Moedig de 
kinderen aan om zich aan 
de normen te houden en 
zich op hun eigen eeuwige 
gezin voor te bereiden.
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augustus Mijn hemelse Vader hoort en 
verhoort mijn gebeden
‘Wees nederig; en de Heer, uw God, zal u aan de hand leiden en u antwoord geven op uw 
gebeden’ (LV 112:10).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1: De Schriften leren me hoe ik moet bidden.

Vaststellen wat de leer is: Houd de Schriften 
op en vraag de kinderen wat we allemaal uit de 
Schriften leren. Vertel de kinderen dat een van de 
dingen die we uit de Schriften kunnen leren is hoe 
we moeten bidden.

Begrip bevorderen en toepassing aan-
moedigen (naar een verhaal uit de Schriften 
luisteren): Vertel het verhaal van Alma en Amulek 
die de Zoramieten lesgeven (zie Alma 31; 33–34). 
Laat de kinderen uitbeelden hoe je moet bidden. 
Vraag de kinderen wat we van het verhaal over 
het gebed kunnen leren. Maak op het bord een 
lijst met de antwoorden van de kinderen. Laat de 
kinderen bespreken hoe het verhaal op hen van 
toepassing is.

Week 2: Mijn hemelse Vader wil dat ik vaak tot Hem bid, altijd en overal.

Vaststellen wat de leer is en begrip bevor-
deren (teksten lezen): Vertel de kinderen dat ze 
altijd en overal tot hun hemelse Vader kunnen 
bidden. Laat ze Alma 33:3–9 opzoeken. Lees de 
verzen samen en laat de kinderen elke keer als 
ze een plek horen waar Zenos heeft gebeden hun 
hand opsteken. Zet die plekken op het bord. Maak 
woordstroken met vergelijkbare hedendaagse plek-
ken, zodat de kinderen begrijpen wat ze er nu aan 
hebben (bijvoorbeeld: een plek waar je je eenzaam 

en verloren hebt gevoeld voor ‘wildernis’, een tuin, 
speeltuin of park voor ‘veld’ en onze lessen en kerk-
bijeenkomsten voor ‘gemeenten’). Laat de kinderen 
de woordstroken zoeken die bij de woorden op het 
bord passen.

Toepassing aanmoedigen (het gebed bespre-
ken): Verdeel de kinderen in groepjes en vraag hen 
wanneer ze hebben gebeden op de plekken die 
Zenos heeft genoemd.

Week 3 en 4: Antwoorden van onze hemelse Vader op ons gebed komen 
op veel manieren.

Vaststellen wat de leer is (een spel spelen): 
Schrijf van tevoren op het bord: ‘Antwoorden van 
onze hemelse Vader op ons gebed komen op veel 
manieren’ en bedek ieder woord met een apart vel 
papier. Laat elk kind een vel papier weghalen en 
vraag of ze kunnen raden wat er staat. Ga daarmee 
door totdat ze het hebben geraden en laat ze de zin 
samen oplezen.

Begrip bevorderen (teksten lezen): Vertel de 
kinderen dat Joseph Smith bad om te weten te 
komen tot welke kerk hij toe moest treden. Lees 
gezamenlijk De geschiedenis van Joseph Smith 
1:17 om erachter te komen op welke manier 
zijn gebed verhoord werd (onze hemelse Vader 
en Jezus Christus bezochten hem). Vertel de 
kinderen dat Alma bad dat zijn zoon, Alma de 
jonge, de waarheid zou kennen. Lees gezamenlijk 

Lied: ‘Ik ben een  
kind van God’.
(KL, pp. 2–3)

Eerbied: Kinderen leren 
door bewegingen en geba-
ren. Bereid een eerbiedige 
activiteit met beweging 
voor ter afsluiting om de 
kinderen klaar te maken 
voor de volgende activiteit.  
Overweeg een eerbiedig 
jeugdwerkliedje te zingen.

Kinderen kunnen zelf als 
doeltreffend en boeiend 

visueel leermiddel 
dienen. Op deze activiteit 

krijgen de kinderen 
de mogelijkheid om te 

laten zien hoe je op de 
juiste manier bidt.
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Schriften: Het is 
belangrijk dat de kinderen 
geloofspunten uit de 
Schriften leren. Houd de 
Schriften op als u er de 
kinderen mee onderwijst.

Mosiah 27:11 om erachter te komen op welke 
manier Alma’s gebed verhoord werd (er verscheen 
een engel aan Alma de jonge). Leg uit dat het ant-
woord op een gebed meestal op een andere manier 
komt. Schrijf op aparte papiertjes de volgende tek-
sten waarin manieren worden beschreven waarop 
een gebed beantwoord kan worden: LV 6:22–23 
(door een rustig gevoel), LV 8:2 (door gedachten 
en een gevoel in ons hart), Mosiah 27:36 (door 
wat andere mensen doen) en 2 Nephi 32:3 (door 
de Schriften). Doe de papiertjes in een bakje. Laat 
een kind er eentje uithalen en voorlezen. Zoek de 
tekst op, lees hem samen en vraag de kinderen 
op welke manier onze hemelse Vader de gebeden 
heeft verhoort.

Toepassing aanmoedigen (naar verhalen luis-
teren): Nodig vier gastsprekers uit om een verhaal 
te vertellen over een antwoord op gebed. De voor-
beelden kunnen afkomstig zijn uit persoonlijke 
ervaringen, kerkelijke tijdschriften of de Schriften. 
Vraag de kinderen om hun familie thuis te laten 
vertellen over een  gebed dat verhoord werd.

Tips voor de dirigente

Om de kinderen ‘Gebed van een kind’ (KL, pp. 
6–7), te leren, kunt u het volgende doen:

•	Vraag	de	kinderen	zich	in	te	beelden	dat	
ze lange tijd ver van huis zijn en eindelijk 
thuiskomen; ze doen de deur open en worden 
overladen met troost en liefde. Leg uit dat 
het gebed is zoals de deur voor onze hemelse 
Vader open doen; Hij troost ons en houdt 
echt van ons; Hij luistert naar en verhoort het 
gebed van ieder kind.

•	Vraag	de	kinderen	naar	de	woorden	‘gebed’	
en ‘let’ te luisteren terwijl u de eerste twee 
regels van ‘Gebed van een kind’ hebt gezon-
gen. Laat de kinderen hun oren aanraken als 
ze de woorden horen. Vraag ze om die regels 

met u mee te zingen. Als u de rest van het 
lied doorneemt, laat de kinderen dan in de 
verschillende gedeelten op woorden letten die 
rijmen.

•	Zing	het	tweede	couplet	een	keer	en	vraag	de	
kinderen iedere regel te herhalen als u ernaar 
wijst. Verdeel daarna de kinderen in twee 
groepen en vraag de ene groep om het eerste 
deel van de regel te zingen (bijvoorbeeld: ‘Bid’) 
en de andere groep om het tweede deel te zin-
gen (‘Hij is daar’).  Vraag alle kinderen om op 
te staan en te zingen: ‘Voor hen is zijn hemelse 
koninkrijk.’

Introduceer de leerstelling die de kinderen iedere week 
moeten leren duidelijk. U kunt de kinderen het thema aan het 

begin van de participatieperiode na laten zeggen.



18

september Ik zal God met heel mijn hart, 
macht, verstand en sterkte dienen
‘Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw macht, verstand en 
kracht; en gij zult Hem dienen in de naam van Jezus Christus’ (LV 59:5).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1: Jezus Christus heeft ons laten zien hoe we anderen moeten dienen.

Vaststellen wat 
de leer is (aan-
schouwelijk onder-
wijs): Laat enkele 
platen zien van Jezus 
Christus die anderen 
dient. Gebruik 
bijvoorbeeld EPB, pp. 
41, 42, 46, 47 en 55. 
Vraag de kinderen te 
vertellen wat er op de 
platen gebeurt. Geef 
aan dat Jezus ande-
ren dient op de pla-
ten. Zet op het bord: 
‘Jezus Christus heeft 
ons laten zien hoe we 
anderen dienen.’

Begrip bevorderen (teksten lezen en een rollen-
spel spelen): Vraag de kinderen om om de beurt 
een behoefte na te spelen Matteüs 25:35–36. Een 
kind kan bijvoorbeeld doen alsof hij honger of 
dorst heeft, een vreemdeling is of ziek is. Vraag 
de andere kinderen te raden om welke behoefte 
het gaat en dan na te spelen dat ze iemand met 
die behoefte helpen. Lees gezamenlijk Matteüs 
25:35–40 en vraag de kinderen wie we volgens 
Jezus Christus dienen als we anderen dienen.

Toepassing aanmoedigen: Geef elk kind 
een vel papier. Laat ze de naam opschrijven of 
een tekening maken van mensen die ze kunnen 
dienen en op welke manier ze dat kunnen doen. 
Vraag ze hun lijst of tekening aan hun ouders te 
tonen.

Week 2: De profeten en apostelen laten ons zien hoe we dienen.

Vaststellen wat de leer is: Laat een plaat van 
Mozes, koning Benjamin, Joseph Smith en Thomas 
S. Monson zien. Vertel de kinderen dat die pro-
feten, net zoals andere profeten en apostelen, ons 
laten zien hoe we anderen dienen.

Begrip bevorderen (een raadspelletje spelen): 
Maak hints over hoe Mozes, koning Benjamin, 
Joseph Smith en Thomas S. Monson ons laten zien 
hoe we kunnen dienen. Bijvoorbeeld: hints over 

president Monson 
zijn ‘Ik heb vaak 
weduwen in mijn 
wijk bezocht’, 
‘Toen ik nog jong 
was, gaf ik een 
andere jongen 
mijn lievelings-
speelgoed’ en 
‘Ik ga vaak op 
bezoek bij men-
sen in het zie-
kenhuis.’ U kunt 
tijdens de voorbe-

reiding de volgende tekstverwijzingen gebruiken. 
Mozes: Exodus 2:16–17; 1 Nephi 17:24–29. Koning 
Benjamin: Mosiah 2:12–19. Joseph Smith: De 
geschiedenis van Joseph Smith 1:62, 67; LV 135:3. 
Thomas S. Monson: Ensign, september 1994, pp. 
12–17; december 1995, pp. 2–4; november 2006, 
pp. 56–59.

Kies vier kinderen uit om de profeten voor te 
stellen en nodig één ervan uit om de hints voor te 
lezen. Laat de andere kinderen hun hand opste-
ken als ze weten welke profeet het is. Laat ze dan 
de plaat van die profeet erbij zoeken. Herhaal die 
procedure met de andere profeten.

Toepassing aanmoedigen (naar de conferentie 
luisteren): Vraag de kinderen om volgende maand 
naar de algemene conferentie te kijken of te luiste-
ren. Moedig ze aan om naar verhalen over anderen 
dienen te luisteren. Geef ze de kans om te vertellen 
wat ze geleerd hebben.

Rollenspel: Door een 
rollenspel te spelen of 
gebeurtenissen na te 
spelen passen de kinde-
ren evangeliebeginselen 
op het echte leven toe. 
Ook kunnen de kinderen 
daardoor actief meedoen.

Door eenvoudige 
klederdracht als een mantel 

of een hoed wordt het 
toneelspel interessanter.  

Door toneelspel begrijpen de 
kinderen evangeliebeginselen 

en verhalen uit de 
Schriften beter.
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De leer zuiver hou-
den door geloofspunten 
te onderwijzen, en geen 
andere zaken. Gebruik 
altijd lesmateriaal dat 
door de kerk is uitge-
geven of goedgekeurd 
(zie OGGR, p. 52).

Week 3 en 4: Als ik anderen dien, dien ik God.

Vaststellen wat de leer is (een tekst uit het 
hoofd leren): Laat de kinderen het laatste gedeelte 
van Mosiah 2:17 uit het hoofd leren. Schrijf op het 

bord: ‘Wanneer gij in dienst van uw medemensen 
zijt, [zijt] gij louter in dienst van uw God’. Laat de 
kinderen die woorden twee of drie keer met u her-
halen. Laat een kind één of twee woorden uitvegen 
en ze de zin weer laten herhalen. Ga hiermee door 
tot er geen woorden meer op het bord staan.

Begrip bevorderen (praktijkgevallen): Lees 
ter voorbereiding met een gebed in uw hart de 
toespraak van president Dieter F. Uchtdorf in de 
algemene aprilconferentie 2010: ‘Jullie zijn mijn 
handen’ (zie Liahona, mei 2010, pp. 68–70, 75). 
Vraag de kinderen hoe we in dienst van God staan 
als we anderen dienen (we doen wat Hij zou doen 
als Hij hier was). Vertel een verhaal of persoonlijke 
ervaring over dienen en leg uit op welke manier 
zowel de gever als de ontvanger gezegend werden. 
(U kunt verhalen over dienen vinden in de Friend 
of Liahona.) Bedenk enkele praktijkgevallen (zie 
OGGR, pp. 170–171) waaraan de kinderen zien 
hoe ze anderen kunnen dienen. Bijvoorbeeld: 
‘Toen Annie van school naar huis liep,  struikelde 

ze en vielen haar boeken en papieren op de 
grond.  David stopte, hielp haar opstaan en raapte 
haar boeken op.’ ‘Mariekes buurvrouw had een 
huilende baby in haar armen en droeg met moeite 
haar boodschappen naar binnen. Marieke hielp 
haar met de boodschappen dragen.’ Vraag de kin-
deren de voorbeelden na te spelen en te vertellen 
wie er gediend wordt (zowel de ontvangster van de 
dienst als God).

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen (een memoryspel spelen): Vind of teken 
afbeeldingen van mensen die de kinderen kunnen 
dienen, zoals een ouder, een broer of zus, een opa 
of oma, een vriend(in) of een buur. Kopieer die 
afbeeldingen één keer en speel er een memoryspel 
mee (zie OGGR, p. 172). Als een kind er twee 
gevonden heeft die bij elkaar horen, vraag dan hoe 
hij of zij de persoon in de afbeelding kan dienen. 
Noteer de ideeën van de kinderen op het bord. 
Kijk voor verschillende manieren van dienen in 
Jeugdwerk 4, p. 166.

Door een spelletje te spelen komt er variatie in de les, krijgen kinderen onderling 
contact en wordt het geleerde evangeliebeginsel op een leuke manier kracht bijgezet.
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Herhalen: Denk eraan 
om de kinderen de gele-
genheid te geven om te 
vertellen wat ze hebben 
geleerd toen ze naar de 
algemene conferentie 
hadden keken of luisterden 
(zie september, week 2).

Ik zal het evangelie aan al 
Gods kinderen vertellen
‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in 
de hemelen is, verheerlijken’ (Matteüs 5:16).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1: Als ik het evangelie naleef, kan ik nu al een zendeling zijn.

Vaststellen wat de leer is en begrip bevor-
deren (naar een verhaal luisteren): Laat een 
afbeelding van zendelingen zien. Vraag de kin-
deren wat zendelingen doen. Vertel het volgende 
verhaal uit de Friend of Liahona: ‘Op een dag 
kwamen er ergens twee zendelingen aan de deur. 
Een vrouw die mevrouw Jansen heette, deed de 
deur open. De zendelingen vertelden haar dat ze 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen vertegenwoordigden. Mevrouw 
Jansen liet de zendelingen binnen en zei dat ze 
meer over de kerk wilde weten. […] Mevrouw 
Jansen zei dat ze vroeger naast een gezin woonde 

dat lid van de kerk was. Ze zei dat de kinderen in 
dat gezin altijd vriendelijk en beleefd waren. Ze 
speelden nooit vals en gingen altijd respectvol met 
andermans spullen om. Mevrouw Jansen zei dat 
ze graag meer over een kerk wilde weten waarin 
kinderen leerden om zich als zulke goede buren te 
gedragen’ (zie Jeugdwerk 2, p. 52). Vraag: ‘Op welke 
manier waren de buurkinderen van mevrouw 
Jansen zendelingen?’ Leg uit dat we zendelingen 
zijn als we het evangelie naleven. Vraag de kinde-
ren samen de zin ‘Als ik het evangelie naleef, kan 
ik nu al een zendeling zijn’ op te zeggen en nadruk 
op het woord nu te leggen.

Week 2: Als ik het evangelie naleef, kan ik nu al een zendeling zijn.

Begrip bevorderen (een lied zingen en evan-
gelienormen bespreken): Maak dertien kaartjes, 
ieder met een van ‘Mijn evangelienormen’ erop 

(zie ‘Participatieperiode: onderhoud de geboden’, 
Kindervriend, juni 2006, p. K6). Deel een paar 
kaartjes aan de kinderen uit. Laat ze ze aan elkaar 
doorgeven tijdens het zingen van ‘Een zendeling 
wil ik vandaag al zijn’ (KL, p. 90). Als het lied 
afloopt, laat u het kind dat het kaartje heeft de 
norm voorlezen en vertellen op welke manier hij 
of zij door die norm na te leven nu al een zende-
ling kan zijn. Herhaal dit en gebruik elke keer een 
ander kaartje.

Toepassing aanmoedigen (doelen stellen): 
Vraag elk kind een evangelienorm te kiezen die ze 
de komende week beter willen naleven. Laat de 
kinderen de norm opschrijven of er een tekening 
van maken en er iedere dag even naar kijken. Laat 
ze volgende week verslag uitbrengen aan de klas.

Door jeugdwerkliedjes kunnen de kinderen de leerstellingen beter leren 
en onthouden. De kinderen nemen het ook beter in zich op als u gebruik 

maakt van een visueel leermiddel of iets tijdens de muziek doet.

oktober
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Tot antwoord geven 
aanzetten: Als een kind 
vertelt hoe de leer toege-
past kan worden, wordt de 
boodschap in zijn of haar 
hart bevestigd en de Geest 
uitgenodigd. Na in de leer 
te hebben onderwezen, 
geeft u de kinderen de 
gelegenheid te vertellen 
hoe ze die op zichzelf 
toe kunnen passen.

GETUIGENIS

Tip: Sommige weken 
bevatten meer lesstof dan 
in een les kan worden 
behandeld. Kies de 
activiteiten die het best 
op de kinderen in uw klas 
aansluiten en bid erover.

Week 3: Ik kan het evangelie aan mijn familieleden en vrienden vertellen.

Vaststellen wat de leer is (naar een verhaal 
luisteren): Lees van tevoren de toespraak van 
ouderling	Robert	C.	Oaks	in	de	algemene	oktober-
conferentie 2000: ‘Sharing the Gospel’  (zie Ensign, 
november 2000, pp. 81–82). Vertel de kinderen 
het verhaal over het sinaasappelsap. Leg uit dat 
het evangelie nog zoeter dan sinaasappelsap is 
en dat we het met anderen moeten delen. Laat de 
kinderen zeggen: ‘Ik kan het evangelie aan mijn 
familieleden en vrienden vertellen.’

Begrip bevorderen (naar een gastspreker 
luisteren): Nodig een zendeling of teruggekeerd 
zendeling uit om tot de kinderen te spreken over 
hoe ze het evangelie aan anderen kunnen vertellen 
(zoals een goed voorbeeld zijn, vrienden naar het 

jeugdwerk uitnodigen en hun getuigenis geven), 
en ze te vertellen dat ze, als ze zich daar voor 
inzetten, onze hemelse Vader en de zendelingen 
meehelpen.

Toepassing aanmoedigen (naar een verhaal 
luisteren en ideeën uitwisselen): Herinner de 
kinderen eraan dat ze nu al een zendeling kunnen 
zijn. Vertel over een keer dat u of iemand die u 
kent het evangelie aan een ander heeft verteld. 
Laat de kinderen één voor één opstaan en telkens 
één woord zeggen van de zin ‘Ik kan het evangelie 
aan anderen vertellen.’ Laat het kind dat ‘evange-
lie’ zegt een manier bedenken waarop hij of zij het 
evangelie aan familie of vrienden kan vertellen. 
Herhaal dit als de tijd het toelaat.

Week 4: Als ik het evangelie aan anderen vertel, wordt mijn getuigenis 
sterker.

Vaststellen wat de leer is (aanschouwelijk 
onderwijs): Vul een doorzichtige pot met water. 
Leg uit dat ons getuigenis sterker wordt als we het 
evangelie aan anderen vertellen. Doe een drup-
pel kleurstof in de pot. Geef enkele voorbeelden 
van manieren waarop we het evangelie kunnen 
overbrengen, waarbij u steeds weer een druppel 
van dezelfde kleurstof toevoegt. Wijs erop dat 
net zoals dat de kleur door het toevoegen van 
druppels kleurstof sterker wordt, ons getuigenis 
sterker wordt als we het evangelie aan anderen 
vertellen.

Begrip bevorderen (getuigenissen bespreken): 
Doe het volgende in een zak: een afbeelding 
van Jezus Christus, een afbeelding van Joseph 
Smith, een afbeelding van de huidige profeet, 
een Boek van Mormon en de woorden ‘de ware 
kerk’. Zet het woord getuigenis op het bord en 

vraag de kinderen wat een getuigenis is. Bespreek 
hun antwoorden. Vertel het volgende verhaal: 
‘Een klein meisje was bang om haar getuigenis te 
geven omdat ze onzeker was. Maar ze wist dat het 
belangrijk was, dus ging ze op een dag naar voren 
en gaf haar getuigenis. Ze noemde vijf dingen 
waar ze in geloofde. Toen ze klaar was, voelde ze 
zich fijn en wist ze dat haar getuigenis sterker was 
geworden.’ Laat de kinderen erachter komen van 
welke vijf dingen ze een getuigenis had door de 
vijf voorwerpen uit de zak te halen. Bespreek elk 
voorwerp en leg ze voor de klas aan de dag.

Toepassing aanmoedigen (voorbeelden 
geven): Laat elk kind een voorbeeld geven van hoe 
hij of zij het evangelie aan anderen kan vertellen. 
Voeg telkens als een kind een voorbeeld geeft een 
druppel kleurstof aan de pot met water toe om te 
laten zien dat hun getuigenis sterker wordt als ze 
het evangelie aan anderen vertellen. (Als er veel 
kinderen in de klas zitten, kunt u de klas ook in 
groepjes verdelen om ieder kind de kans te geven 
om iets te zeggen.)

Voorwerpen kunnen gebruikt worden om 
interesse op te wekken en om de aandacht 

bij een evangeliebeginsel te houden.

WARE 
KERK
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november Wij moeten God voor alles danken
‘En hij gebood hun […] de Heer, hun God, iedere dag te danken’ (Mosiah 18:23).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1: Ik ben dankbaar voor mijn lichaam en ik weet dat het een tempel 
is.

Vaststellen wat de leer is (aanschouwelijk 
onderwijs en een tekst lezen): Laat een afbeelding 
van een kind en een afbeelding van een tempel 
zien. Lees samen 1 Korintiërs 3:16 op. Vraag: 
‘Wat komen we uit deze tekst over ons lichaam 
te weten?’ Schrijf ‘Mijn lichaam is een tempel’ op 
het bord.

Begrip bevorderen (teksten lezen): Bespreek 
manieren waarop we onze hemelse Vader laten 
zien dat we dankbaar zijn voor ons lichaam. We 
zorgen er bijvoorbeeld voor en houden het rein. 
Leg uit dat profeten ons hebben aangeraden om 

voor ons lichaam te zorgen door niet te roken, 
geen alcohol of drugs te gebruiken en geen tatoea-
ges te nemen. Verdeel de kinderen in twee groep-
jes. Vraag elk groepje één of meer van de volgende 
teksten te lezen en bespreken: Leer en Verbonden 
88:124; 89:7, 8, 9, 10–11, 12, 16–17. Vraag elk 
groepje te vertellen wat ze uit deze teksten te 
weten zijn gekomen over hoe ze voor hun lichaam 
kunnen zorgen.

Begrip bevorderen (een doel stellen): Laat de 
kinderen iets opschrijven of tekenen dat ze deze 
week gaan doen om voor hun lichaam te zorgen.

Week 2: Ik ben dankbaar voor stoffelijke zegeningen.

Vaststellen wat de leer is: Zet op het bord: ‘Ik 
ben dankbaar voor stoffelijke zegeningen.’ Laat de 
kinderen de zinsnede herhalen. Leg uit dat stoffe-
lijke zegeningen bestaan uit dingen die we kunnen 
zien, aanraken, horen, proeven of ruiken.

Begrip bevorderen (een raadspelletje spelen): 
Leg voorwerpen of afbeeldingen aan de dag die 
stoffelijke zegeningen voorstellen die we krijgen 
(bijvoorbeeld: lichaam, huis, eten, water, kleding, 
gezondheid, de zon, de maan, sterren, de aarde, 
dieren, planten, familie, vrienden, speelgoed, 
boeken en school). Geef hints over een van de 
zegeningen en laat de kinderen raden over welke 
zegening het gaat. Zet voor oude kinderen elke 
zegening op aparte blaadjes en doe de blaadjes in 
een bakje. Laat een kind er eentje uitkiezen en er 
de andere kinderen hints over geven. Als de kin-
deren de zegen geraden hebben, schrijft u die op 
het bord en vraagt u een kind te vertellen waarom 
hij of zij er dankbaar voor is.

Toepassing aanmoedigen (ideeën uitwis-
selen): Vraag de kinderen te bedenken wat ze 
kunnen doen om hun dankbaarheid te uiten voor 
een van de besproken zegeningen. Vraag een paar 
kinderen ideeën met de klas uit te wisselen.

Kinderen zullen iets beter leren als u verschil-
lende onderwijsmethoden gebruikt. Kies 
activiteiten en onderwijsmethoden waar 
alle kinderen door betrokken worden.

Door jeugdwerkliedjes 
kunnen kinderen evange-
liebeginselen beter leren 
en onthouden. Overweeg 
liedjes te zingen die 
de boodschap kracht 
bijzetten. Deze maand 
kunnen dat de volgende 
liedjes zijn ‘Kinderen 
overal ter wereld’ (KL, 
pp. 4–5), ‘Wij danken U 
voor ’t daag’lijks brood’ 
(KL, p. 18), ‘De wereld 
is prachtig’ (KL, p. 123), 
‘Mijn hemelse Vader is 
goed voor mij’ (KL, pp. 
16–17) en ‘Ik dank U, 
mijn Vader’ (KL 9).
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Als u de kinderen in 
groepjes verdeelt, krijgen 
meer kinderen de kans 
iets te vertellen. Een 
leerkracht kan ervoor 
zorgen dat iedereen 
meedoet en eerbiedig blijft.

Week 3: Ik ben dankbaar voor geestelijke zegeningen.

Vaststellen wat de leer is en begrip bevor-
deren (teksten lezen): Maak een cadeau met 
daarin een afbeelding van de Heiland en de 
volgende tekstverwijzing: Moroni 10:8–17. Zet 
op het bord: ‘Ik ben dankbaar voor geestelijke 
zegeningen.’ Leg uit dat de Heer ons geestelijke 
zegeningen kan geven; die zegeningen geeft Hij 
ons door de macht van de Heilige Geest. Laat een 
kind het cadeau uitpakken en het aan de anderen 
tonen. Vraag de kinderen de teksten op te zoeken 
en naar de geestelijke zegeningen op zoek te gaan 
die de Heer ons kan geven. Schrijf die op het bord. 
Bespreek enkele van die zegeningen en leg uit dat 
we ze moeten gebruiken om anderen te helpen.

Week 4: We moeten onze hemelse Vader voor al onze zegeningen 
bedanken.

Vaststellen wat de leer is: Laat de kinderen 
één of twee voorwerpen zien die je van iemand 
gekregen hebt. Leg uit dat die cadeaus belangrijk 
voor u zijn en dat u ‘Dankjewel’ hebt gezegd toen 
u ze kreeg. Vraag de kinderen hoe we nog meer 
onze dankbaarheid voor cadeaus kunnen uiten. 
Vraag de kinderen wie we voor onze zegeningen 
moeten bedanken. Bespreek redenen waarom 
we onze hemelse Vader voor al onze zegeningen 
moeten bedanken.

Begrip bevorderen (lijsten maken): Doe een vel 
papier, een pen en een van de volgende voorwer-
pen in vijf aparte zakken: een afbeelding van een 
kerkgebouw, een kledingstuk, Schriften, een fami-
liefoto en een afbeelding van de Heiland. Verdeel 

de kinderen in groepjes en geef ieder groepje een 
van de zakken. Laat elk groepje naar het voorwerp 
in de zak kijken en op een papiertje schrijven hoe 
ze daar hun dankbaarheid voor kunnen uiten. 
Vraag ze dan het voorwerp, het papiertje en de 
pen terug in de zak te doen en het aan een ander 
groepje door te geven. Zorg ervoor dat de zakken 
bij alle groepjes terechtkomen en laat elk groepje 
dan vertellen wat ze op de lijst in hun zak hebben 
gezet.

Begrip bevorderen (ideeën uitwisselen): Vraag 
een paar kinderen te vertellen wat ze door deze 
activiteit te weten zijn gekomen en hoe ze dat op 
zichzelf gaan toepassen.

Bord: Het bord is een van 
de eenvoudigste, voor de 
hand liggende onder-
wijsmiddelen. U kunt het 
bord gebruiken om de 
antwoorden en ideeën van 
de kinderen te erken-
nen en op te schrijven.
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Ik weet dat Jezus Christus terugkeert
‘Ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden’ ( Job 19:25).
Bedenk er zelf nog wat ideeën bij. Bedenk iedere week manieren om (1) duidelijk vast te stellen 
wat de leer is, (2) de kinderen er begrip van bij te brengen, en (3) de kinderen aan te moedigen 
ze toe te passen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen leren en hoe kan ik ervoor zorgen dat 
ze de Geest voelen?

Week 1: De profeten voorzegden dat Jezus Christus op aarde zou komen.

Begrip bevorderen (teksten lezen): Laat platen 
zien van Jesaja, Nephi, koning Benjamin, Abinadi, 
Alma en Samuël de Lamaniet uit het Evangelie-
platenboek en het platenpakket van Jeugdwerk 4. 
Verdeel de kinderen in groepjes en laat elk groepje 
een van de volgende teksten opzoeken: (1) Jesaja 
7:14; 9:6; (2) 1 Nephi 11:14–15, 20–21; (3) Mosiah 
3:5–8; (4) Mosiah 15:1; (5) Alma 7:10–12; en 
(6) Helaman 14:1–3. Vraag de kinderen of ze 
kunnen horen welke profeet spreekt en over wie 
hij profeteert. Vraag elk groepje de plaat van de 

profeet te laten zien, te vertellen wie hij is en 
wat hij heeft gezegd. (Voor jonge kinderen: laat 
zes kinderen zich een beetje verkleden om de 
zes profeten uit te beelden. Vertel in het kort iets 
over iedere profeet en wat hij over de geboorte en 
bediening van Jezus Christus heeft gezegd.) Leg 
uit dat iedere profeet voorzegde dat Jezus Christus 
op aarde zou komen. Zing ‘Samuël vertelt over het 
kindje Jezus’ (KL, p. 145). Getuig dat Jezus Chris-
tus op aarde gekomen is zoals de profeten hebben 
voorzegd.

Week 2: Jezus Christus zal op aarde terugkeren.

Vaststellen wat de leer is: Laat een plaat van 
de wederkomst zien (EPB, p. 66). Herinner de 
kinderen eraan dat Jezus Christus eerst als baby in 
Betlehem op aarde is gekomen. Leg uit dat we in 
de Schriften lezen dat Hij op aarde zal terugkeren.

Begrip bevorderen (een memoryspel spelen): 
Maak steeds twee bij elkaar horende tekstver-
wijzingen en zet elke verwijzing op een apart 
vel papier: Matteüs 16:27; Matteüs 24:30, 36, 42; 
Handelingen 1:9–11; LV 36:8; LV 45:57–59; LV 

88:95–98. Hang de blaadjes omgekeerd op het 
bord. Laat de kinderen om de beurt twee blaadjes 
kiezen. Draai de blaadjes om om te kijken of ze 
bij elkaar horen. Als ze bij elkaar horen, draait u 
ze weer om. Als ze bij elkaar horen, laat dan de 
tekst in het zicht liggen en vraag de kinderen de 
verwijzing op te zoeken om erachter te komen wat 
er over Christus’ wederkomst in staat.  Ga door 
totdat alle combinaties juist zijn.

Week 3: Ik bereid mij voor om naar mijn hemelse Vader en Jezus Christus 
terug te keren.

Vaststellen wat de leer is (een raadspel-
letje spelen): Vraag twee of drie kinderen uit te 
beelden dat ze zich klaarmaken om naar bed, naar 
de kerk of lang op reis te gaan. Laat de andere 
kinderen raden wat ze uitbeelden. Bespreek met 
de kinderen wat er zou gebeuren als ze zich niet 
op die dingen zouden voorbereiden. Leg uit dat 
het belangrijk is om ons voor te bereiden om naar 
onze hemelse Vader en Jezus Christus terug te 
keren.

Begrip bevorderen (liedjes zingen): Zing het 
derde couplet van ‘Ik ben een kind van God’ (KL, 
pp. 2–3) en vraag de kinderen te luisteren naar 
hoe we ons kunnen voorbereiden om naar onze 
hemelse Vader terug te keren. Laat de kinderen 

Aandachttrekkers, zoals uitbeelden, 
kunnen gebruikt worden om interesse 

op te wekken en om de aandacht van de 
kinderen bij het onderwerp van de les te 
houden. Degenen die niet goed meedoen, 

worden erbij betrokken omdat ze zien 
dat de andere kinderen bezig zijn.

december

Activiteiten afstem-
men: Stem de activiteiten 
af op de hulpbronnen waar 
u over beschikt en op de 
kinderen in uw klas. U 
kunt de kinderen tijdens 
de toepassing in week 3 
bijvoorbeeld hun vinger 
laten opsteken als ze iets 
weten waardoor ze zich 
kunnen voorbereiden in 
plaats van ze hun ideeën 
op te laten schrijven.
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gaan staan en de zinsnede ‘als ik leer zijn wil te 
doen’ opzeggen. Leg uit dat we door sommige 
jeugdwerkliedjes herinnerd worden aan hoe we 
ons kunnen voorbereiden om naar onze hemelse 
Vader en Jezus Christus terug te keren (bijvoor-
beeld: ‘Ik werk mee aan Gods plan voor mij’ [KL, 
pp. 86–87], ‘Wees gehoorzaam aan de geboden’ 
[KL, pp. 68–69], ‘Ik wil zo graag lief zijn’ [KL, p. 
83] en ‘Als ik gedoopt ben’ [KL, p. 53]). Terwijl de 
pianiste een klein stukje van het lied speelt, laat 
u de kinderen raden welk liedje het is. Vraag de 
kinderen om op te staan en een lied te zingen over 
hoe ze zich kunnen voorbereiden om naar hun 

hemelse Vader terug te keren. Herhaal die proce-
dure met de andere liedjes.

Toepassing aanmoedigen (tekenen): Laat de 
kinderen manieren bedenken waarop ze zich kun-
nen voorbereiden om naar hun hemelse Vader en 
Jezus Christus terug te keren. Geef ieder kind een 
vel papier, zodat ze hun hand kunnen omtrek-
ken. Vraag ze daarna om op iedere vinger van 
de omtrek een manier te schrijven of te tekenen 
waarop ze zich kunnen voorbereiden. Laat de 
kinderen daarvan één ding uitkiezen waar ze deze 
week aan gaan werken. Zeg dat u ze volgende 
week gaat vragen wat ze hebben gedaan.

Week 4: Door mijn getuigenis weet ik dat ik een kind van God ben.

Vaststellen wat de leer is (een raadspel-
letje spelen): Zet op het bord: ‘Ik heb een 
______________.’ Laat de kinderen luisteren 
naar de volgende hints en laat ze hun armen over 
elkaar doen en opstaan als ze weten om welk 
woord het gaat:

•	We	voelen	ons	er	goed,	gelukkig	en	warm	van	
binnen door.

•	Het	wordt	ons	door	de	Heilige	Geest	gegeven.

•	Hierdoor	maken	we	betere	keuzes.

•	We	kunnen	het	aan	anderen	geven	als	we	iets	
in het jeugdwerk, in de gezinsavond en in de 
vasten- en getuigenisdienst zeggen.

Vraag: ‘Wat is het?’ Vul het woord getuigenis in 
en vertel de kinderen dat ze door hun getuigenis 
kunnen weten dat ze kinderen van God zijn.

Begrip bevorderen (een lied zingen): Vraag de 
kinderen ‘Ik ben een kind van God’ (KL, pp. 2–3) 
te zingen en vraag hoe ze zich voelen terwijl ze 
aan het zingen zijn. Vraag een paar kinderen te 
vertellen hoe ze zich voelden. Leg uit dat die fijne 
gevoelens van de Heilige Geest komen, die hen 
vertelt dat ze echt kinderen van God zijn. Leg uit 
dat ze, als ze dat weten, een getuigenis hebben. 
Leg uit dat we op veel manieren kunnen weten dat 
we kinderen van God zijn. Vraag: ‘Hoe weet je dat 
je een kind van God bent?’

Begrip bevorderen (naar getuigenissen luiste-
ren): Vraag de kinderen: ‘Waarom is het belangrijk 
om te weten dat we kinderen van God zijn? Hoe 
komt het dat we met een getuigenis betere keuzes 
maken?’ Geef uw getuigenis en vraag een paar kin-
deren en volwassenen om te vertellen dat ze weten 
dat we allemaal kinderen van God zijn.

Getuig: Geef uw getuige-
nis van de leer als u zich 
daartoe geïnspireerd voelt. 
De Heilige Geest kan tot 
ieder kind getuigen dat 
wat u zegt, waar is. Als 
u uw getuigenis geeft, 
kunnen de kinderen de 
Geest voelen en gemo-
tiveerd worden om hun 
getuigenis te versterken.

Door een geloofspunt op 
te schrijven onthouden 
de kinderen het beter.
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Met de  
Heiland altijd 

naast mij,

als de  
Heiland altijd 

naast mij 
stond, wakend 

over mij??zou ik  
doen wat  
ik nu doe? ?Zou ik  

zijn geboden 
houden, ?vriend’lijk  

zijn naar 
ieder toe? ?Zou ik steeds 

zijn voorbeeld 
volgen? ?Zou ik  

echt 
rechtschapen 

leven,

Muziek in het jeugdwerk
Het doel van muziek in het jeugdwerk is de kinderen te onderwijzen in het evangelie van Jezus 
Christus. Door jeugdwerkliedjes is het leren leuker, kunnen de kinderen het evangelie beter 
leren, en wordt de Geest uitgenodigd (zie Handboek 2: In de kerk dienen [2010], p. 11.2.4).

Als u de kinderen een lied leert, vraag uzelf dan af: hoe kan ik de aandacht van de kinderen 
vasthouden? Welke vragen kan ik de kinderen stellen om ervoor te zorgen dat ze de boodschap 
van het lied begrijpen? Welke technieken kan ik gebruiken om ze dit lied aan te leren? Hieronder 
staan enkele technieken die u kunt gebruiken. De voorbeelden zullen u helpen met de liedjes in 
dit boekje. Zie de pagina Primary [jeugdwerk] van Serving in the Church [in der kerk dienen] op 
LDS.org en het gedeelte ‘Muziek in het jeugdwerk’ in de boekjes van 2010, 2011 en 2012 voor 
meer ideeën.

Leg nadruk op de geloofspunten in het lied.

Overweeg de volgende ideeën als u ze het lied 
‘Ons gezin kan eeuwig zijn’ (KL, p. 98) leert. Zing 
de eerste regel van het lied en vraag de kinderen 
goed te luisteren en op te staan als ze weten over 
welk onderdeel van het plan van onze hemelse 
Vader het gaat (gezin). Laat de kinderen deze regel 
met u meezingen. Wijs ze erop dat de melodie van 
‘fijn gezin’ en ‘veel van mij’ op elkaar lijkt. Vraag 
de kinderen die woorden te zingen. Vraag ze naar 
het volgende gedeelte van het lied te luisteren om 
te weten te komen hoe lang ze met hun gezin bij 
elkaar kunnen blijven. Zing de tweede regel en leg 
nadruk op de woorden ‘in de eeuwigheid’. Laat 
de kinderen die regel met u meezingen, en zing 
dan beide regels achter elkaar. Laat de kinderen 
luisteren of ze een woord in het refrein horen dat 
hetzelfde betekent als ‘in de eeuwigheid’. Zing: 
‘Ja, ons gezin kan altijd zo blijven’ en laat ze het 
nazingen. Zing: ‘Door Vaders mooie plan’ en laat 
ze het nazingen. Vraag wat Vaders mooie plan 

inhoudt en herinner hen eraan dat Hij wil dat we 
in de tempel trouwen en ons eigen gezin stichten. 
Leer ze de rest van het refrein door de regels te 
zingen en de kinderen die te laten nazingen.

Door visuele leermiddelen te gebruiken kunnen kinderen de woorden 
leren en onthouden.

Activiteiten aanpas-
sen: Sommige activiteiten 
hieronder passen het 
best bij jonge kinderen. 
Stem uw lestechnieken op 
kinderen van alle leeftijden 
af, zodat ze meedoen 
met zingen en leren.

Oefenen: Om de kinde-
ren doeltreffend een lied 
te leren, moet u het zelf 
kennen. Oefen thuis zodat 
u de kinderen aan kan 
kijken als u ze lesgeeft.

Om de kinderen 
de melodie van 
een lied te leren 
‘kunt u uw hand 
in horizontale 
stand houden en 
tijdens het zingen 
hoger houden 
voor hogere tonen 
en lager voor 
lagere tonen’ 
(OGGR, p. 166).

Klik hier voor visuele leermiddelen
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Herhaling helpt bij 
het leren van een nieuw 
lied. Herhaal liedjes op 
verschillende manieren, 
zoals door te fluisteren, 
te neuriën, op de maat 
te klappen, sneller of 
langzamer te zingen of 
te gaan staan en zitten.

Getuigenis: Geef uw 
getuigenis aan de kinderen 
over geloofspunten die 
in de jeugdwerkliedjes 
voorkomen. Zorg ervoor 
dat de kinderen begrijpen 
dat ze door te zingen hun 
getuigenis geven en de 
Geest kunnen voelen.

Overweeg de volgende ideeën als u ze het lied ‘Met 
de Heiland altijd naast mij’ (p. 28 van dit boekje) 
leert.

•	Maak	voor	iedere	regel	van	het	lied	een	
woordstrook en zoek een afbeelding die bij de 
woordstrook hoort. Leg de afbeeldingen aan 
de ene kant van de kamer en de woordstroken 
aan de andere kant. Bespreek met de kinde-
ren in welke opzichten ze zich anders zouden 

gedragen als de Heiland naast hen zou staan. 
Zing het lied en laat de kinderen bepalen 
welke afbeeldingen bij de woorden horen.

•	Laat	de	kinderen	het	lied	zingen	en	wijs	tege-
lijkertijd de afbeeldingen aan.

•	Laat	elke	klas	één	regel	zingen	terwijl	ze	staan.	
Wissel dan de regels om totdat iedere klas op 
hun beurt alle regels gezongen hebben.

Maak gepaste gebaren, zodat de kinderen mee blijven doen en het lied 
onthouden.

U kunt de volgende ideeën gebruiken als u ze het 
lied ‘Mijn hemelse Vader is goed voor mij’ (KL, 
16–17) leert. Vraag de kinderen op welke manier 
ze hebben laten zien dat ze van hun familieleden 
houden. Vraag op welke manier hun hemelse 
Vader zijn liefde voor hen heeft laten zien. Leg uit 
dat Hij deze mooie wereld voor hen heeft gescha-
pen omdat Hij hen liefheeft. Zing het lied regel 
voor regel voor de kinderen. Vraag of ze meezin-
gen en bij ieder gedeelte gebaren maken: fluitende 
vogels, naar de lucht kijken, regen op hun gezicht, 

enzovoort. Laat ze tijdens het tweede couplet 
gebaren maken zoals naar hun ogen wijzen, een 
vlinder nadoen en hun handen in een kom vor-
men en achter hun oren houden. Laat ze zichzelf 
een knuffel geven tijdens het zingen van: ‘Van 
U heb ik leven’, hun armen uitstrekken (‘vrij’), 
hun vingers naast hun mondhoeken plaatsen en 
glimlachen (‘en blij’) en een kleine buiging maken 
(‘heb dank voor die gaven, Heer’). Laat ze hun 
handen op hun hart plaatsen tijdens het zingen 
van: ‘en uw liefde oneindig en teer.’ 
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Kinderen met een handicap lesgeven
De Heiland heeft gezegd: ‘En al uw kinderen zullen leerlingen des Heren zijn; en groot zal de 
vrede van uw kinderen zijn’ (3 Nephi 22:13).
Jeugdwerkleidsters hebben de belangrijke taak om alle kinderen in het evangelie van Jezus 
Christus te onderwijzen, ook kinderen met een handicap. Het jeugdwerk is een plek waar alle 
kinderen zich welkom, geliefd, verzorgd en betrokken kunnen voelen. In die sfeer is het voor alle 
kinderen gemakkelijker om de liefde van onze hemelse Vader en Jezus Christus te begrijpen en 
de invloed van de Heilige Geest te voelen en te herkennen.

Ieder kind is waardevol in de ogen van God. Ieder kind heeft behoefte aan 
liefde, respect en steun.

Bespreek met anderen hoe u het best in de behoef-
ten kunt voorzien van kinderen in uw jeugdwerk 
die een handicap hebben.

 1. Overleg met de ouders van het kind. De 
ouders kennen hun eigen kind over het alge-
meen het best. Zij kunnen u vertellen hoe u in 
zijn of haar behoeften kunt voorzien, wat zijn 
of haar concentratieduur is en hoe hij of zij het 
beste leert. Sommige kinderen reageren bijvoor-
beeld het best op muziek, andere 
kinderen op verhalen, platen, 
de Schriften of bewegingen. 
Gebruik een verscheidenheid aan 
lesmethoden, en zorg ervoor dat 
ieder kind de kans krijgt om zo 
goed mogelijk te leren.

 2. Overleg met andere jeugd-
werkleidsters en leerkrach-
ten. Bid en werk samen om de 
beste manieren te bedenken 
zodat ieder kind het evangelie 
van Jezus Christus kan leren en 
liefde zal voelen.

 3. Overleg met de wijkraad. Lei-
dinggevenden in priesterschap 
en hulporganisaties hebben 
wellicht ideeën hoe u kinderen 
met bijzondere behoeften kunt 
helpen. Er was een wijk waar 
de hogepriesters aanboden om 
iedere week een ‘grootvader’ naar 
het jeugdwerk te laten komen 
om bij een autistisch jongetje te 
zitten. (Het is het best als dat 
iedere week dezelfde persoon is.) 
Daardoor kon het jongetje zich 
beter op de lessen concentreren 
en voelde hij liefde.

Ouderling	M. Russell	Ballard	heeft	gezegd:	‘Het	is	
duidelijk dat diegenen onder ons aan wie kostbare 
kinderen zijn toevertrouwd, een heilig en edel 
rentmeesterschap hebben. Wij zijn immers dege-
nen die God heeft aangewezen om de kinderen 
van deze tijd te omringen met liefde, geloofsvuur 
en met begrip van wie zij zijn.’ (Zie ‘Great Shall 
Be the Peace of Thy Children’, Ensign, april 1994, 
p. 60.)

Voor meer informatie 
over de manier waarop we 
kinderen met bijzondere 
behoeften kunnen helpen, 
zie OGGR, pp. 38–39, 
en disabilities .lds .org.

Sommige kinderen met een 
handicap reageren goed 
op visuele aanwijzingen. 
Gebruik aanwijzingen 
zoals hier aangegeven 

om te laten zien wanneer 
het tijd is om te bidden, 
stil te zijn of te zingen. 

Lessen aanpassen: 
Het kan zijn dat u de 
participatieperiode moet 
aanpassen voor kinderen 
met een handicap. Zie 
sharingtime .lds .org  
voor voorbeelden hoe 
u dat kunt doen.

Klik hier voor de figuurtjes.
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