
Overzicht participatieperiode 2014

Het gezin is eeuwig
‘Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen’ (Maleachi 4:6).



Instructies voor de participatieperiode 
en het kinderprogramma in de 
avondmaalsdienst

Geachte jeugdwerkpresidiums en dirigentes,

Dit jaar krijgen we de kans om ieder kind in het jeugdwerk te leren hoe belangrijk het gezin in het 
plan van onze hemelse Vader is. De kinderen gaan leren dat het huwelijk tussen man en vrouw 
van Godswege is geboden, dat het gezin centraal staat in Gods plan en dat het middels heilige 
tempelverordeningen eeuwig bij elkaar kan zijn. De lessen van de participatieperiode sluiten aan 
op wat de kinderen thuis leren en naleven. Door de leringen die hun worden bijgebracht, wordt 
hun familie hechter en bereiden ze zich op hun toekomstige ouderschap voor. Als u zich elke 
week voorbereidt, bidt en de Geest uitnodigt, zullen de kinderen de waarheid van het evangelie 
herkennen. Laat kinderen thuis vertellen wat ze in het jeugdwerk hebben geleerd en gevoeld.

Wij, het jeugdwerkpresidium, bidden voor u en weten dat de Heer u met uw belangrijke taken 
zal helpen. Als u uw best doet om de kinderen en hun familie te onderwijzen en te dienen, 
bouwt u ze op. Wij spreken onze liefde en grote waardering voor uw trouwe diensten uit.

Algemeen jeugdwerkpresidium

Instructies voor de participatieperiode

Evangelieonderricht
Gebruik dit boekje bij de voorbereiding van 
een les van een kwartier die u elke week in de 
participatieperiode geeft. U mag de wekelijkse 
les aanvullen met ander goedgekeurd materiaal, 
bijvoorbeeld uit de Friend en de Liahona. De vol-
gende richtlijnen dienen als leidraad, waarmee u 
de lessen kunt voorbereiden en geven.

Heb de kinderen lief. Laat merken dat u van de 
kinderen houdt door hun namen te leren en te 
weten te komen 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 getuigenis 
te versterken van de begin-
selen die u behandelt. Dan 
zult u beter met de Geest 
kunnen onderwijzen.

Bevorder leren. Dit boekje 
dient niet alleen om u 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 doeltreffendst 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 derde week van augustus en de tweede week 
van november.)

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

 3. Toepassing aanmoedigen. Bied de kinderen de 
kans om de leer toe te passen. Bespreek hoe ze 
hun gevoelens kunnen uiten of een doel kun-
nen stellen dat met de leer te maken heeft.

Dit boekje bevat vol-
ledig uitgewerkte lessen 
voor sommige weken van 
dit jaar. Voor de andere 
weken zijn er geen volle-
dige lessen in opgenomen, 
maar alleen ideeën. U 
kunt er zelf wat ideeën bij 
bedenken. U kunt ideeën 
krijgen door andere lessen 
in dit boekje te lezen. 

Gebruik de vijfde zondagen om voorgaande lessen 
te herhalen. De Geest kan u leiden als u activitei-
ten voor de lessen bedenkt en voorbereidt.

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

Overweeg elke week manieren 
om (1) 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.

Online verkrijgbaar: 
De informatie, visuele 
leermiddelen en hulpbron-
nen waar in dit boekje 
naar wordt verwezen, 
vindt u onder Resources/
Primary op LDS.org.
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Voorbereiding:  
Bid om leiding en sta 
open voor de invloed 
van de Geest terwijl u 
de participatieperiode 
voorbereidt. Als u de les 
met de Geest 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 boekje 
gebruikt:

KL  Kinderliedjes

EPB  Evangelieplatenboek

OGGR  Onderwijzen — geen grotere roeping

In veel lessen staan ideeën voor het gebruik van 
afbeeldingen. U kunt afbeeldingen vinden in het 
Evangelieplatenboek, de platenpakketten bij de 
jeugdwerklesboeken, de kerkelijke tijdschriften 
en op images.lds.org.

Leerplan voor 2014 

Algemeen leerplan
Kinderkamer: Ziet uw kleinen; Zonnestraaltjes: 
Jeugdwerk 1; KGW 4–7: Jeugdwerk 2; Helden 8–11: 
Jeugdwerk 6

Basisleerplan
Zonnestraaltjes: Jeugdwerk 1; KGW 4–7: Jeugdwerk 2; 
Helden 8–11: Jeugdwerk 4

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. Ook staan er 
afbeeldingen in de lessen om u te laten zien hoe 
een activiteit in zijn werk gaat. Hoewel het belang-
rijk is om onderwijsvaardigheden te ontwikkelen, 
zijn het uw geestelijke voorbereiding en uw getui-
genis 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 dient aan zingen en 
leren van muziek te 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 lied dat de kinderen 
dit jaar zullen leren (zie pp. 28–29). Het bevat 
ook het onderdeel ‘Muziek in het jeugdwerk’ en 
aanvullende ideeën om de kinderen liedjes te leren 
(zie pp. 26–27).

Richtlijnen voor het kinderprogramma in de avondmaalsdienst

In overleg met de bisschop of gemeentepresident 
wordt het kinderprogramma in de avondmaals-
dienst tijdens het vierde kwartaal gepresenteerd. 
Praat in het begin van het jaar met de raadgever van 
de bisschop of gemeentepresident die over het jeugd-
werk gaat over uw plannen met het programma. 
Vraag zijn goedkeuring als de plannen definitief zijn.

Zorg ervoor dat de kinderen het programma presen-
teren 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 ver-

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

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

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

•	Visuele	leermiddelen,	kostuums	en	mediapresen-
taties zijn niet gepast voor een avondmaalsdienst.

Leermiddelen:  
Er staan aanvullende leer-
middelen, zoals kleurpla-
ten, 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 leermiddelen 
over specifieke evangelie-
onderwerpen uit de Friend 
op friend.lds.org. Deze leer-
middelen kunnen afgedrukt 
en gebruikt worden om de 
kinderen te onderwijzen.
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Mijn hemelse Vader heeft ervoor 
gezorgd dat ik tot Hem terug kan keren
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’ ( Johannes 3:16).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hun de Geest laten voelen?

Week 1: Ik ben een kind van God en eens kan ik zoals Hij worden.

De leer vaststellen en begrip bevorderen 
(afbeeldingen bekijken, een liedje zingen en een 
tekst lezen): Laat de kinderen enkele afbeeldingen 
van pasgeboren dieren zien en vraag hun wat voor 
dieren het worden (bijvoorbeeld: een kuikentje 
wordt een kip). Laat een afbeelding van een kindje 
zien en stel dezelfde vraag. Leg uit dat een men-
senkind bijzonder is, dat het anders dan pasge-
boren dieren is. Zing samen ‘Ik ben een kind van 
God’ (KL, 2–3). Vraag de kinderen tijdens het zin-
gen te letten op wiens kinderen we zijn. Vraag een 
kind Psalmen 82:6 te lezen en bespreek waar het 

liedje en de tekst over gaan. Schrijf op het bord: 
‘Ik ben een kind van God en eens kan ik worden 
zoals Hij’ en vraag een kind het voor te lezen.

Toepassing aanmoedigen (bespreken): Vraag 
enkele kinderen te vertellen hoe hun ouders laten 
zien dat ze van hen houden. Leg uit dat onze 
hemelse Vader ook wil dat we zijn liefde voelen. 
Vertel hoe u weet dat God van u houdt. Vraag 
enkele kinderen te vertellen hoe zij weten dat Hij 
van hen houdt. Zing samen: ‘Ik weet dat Jezus leeft’ 
(KL, p. 8). Vraag de kinderen om tijdens het zingen 
te letten op wie hun vertelt dat Hij van hen houdt.

Week 2: Mijn hemelse Vader heeft in een Heiland voorzien en zorgt ervoor 
dat ik tot Hem terug kan keren.

Begrip bevorderen (de ver-
zoening bespreken): Teken een 
recht pad op het bord dat uit-
komt op een plek die ‘Eeuwig 
leven met onze hemelse Vader’ 
heet. Hang een afbeelding van 
een persoon bij het begin van 
het pad. Leg uit dat de afbeel-
ding ons allemaal voorstelt en 
dat we het pad moeten volgen 
om tot onze hemelse Vader 
terug te keren. Vertel de kin-
deren dat we niet zelf tot onze 
hemelse Vader terug kunnen 

keren. Veeg het pad gedeeltelijk uit en vraag: ‘Hoe 
kunnen we op het pad blijven?’ Laat een kind het 
derde geloofsartikel oplezen of opzeggen. Laat 
een afbeelding van Christus in Getsemane zien 
en leg kort uit wat de verzoening is. Vertel de 
kinderen dat de verzoening van Christus de brug 
slaat waardoor we tot onze hemelse Vader terug 
kunnen keren; als we ons bekeren en de geboden 
gehoorzamen, kunnen we naar Hem terugkeren. 
Teken een brug op het bord en verplaats de afbeel-
ding van de persoon naar het eind van het pad. 
Vraag enkele kinderen iets over Jezus Christus en 
zijn verzoening te vertellen. Als er nog tijd over is, 
zing dan: ‘Lang geleden in de hemel’ (KL, p. 144).

Week 3: Ik kan het volmaakte voorbeeld van Jezus Christus volgen.

De leer vaststellen (voorbeelden bespreken): 
Vraag: ‘Wie heeft ons het goede voorbeeld 
gegeven?’ Schrijf de antwoorden, waarvan eentje 
‘Jezus Christus’ is, op het bord of vraag een kind 
het te doen. Leg uit dat al die mensen het goede 

voorbeeld hebben gegeven, maar dat alleen Jezus 
het volmaakte voorbeeld heeft gegeven. Vertel de 
kinderen dat Hij ‘is rondgegaan, weldoende’ (Han-
delingen 10:38), dat Hij anderen liefhad en diende, 
en dat Hij wil dat we zijn voorbeeld volgen.

Liedje: ‘Hij zond  
zijn Zoon’
(KL, pp. 20–21)

Kinderen mee laten 
doen: Kinderen voelen 
zich belangrijk als ze bij 
de les betrokken worden. 
Vraag de kinderen zo 
mogelijk iets op het bord 
te schrijven of een tekst 
voor te lezen, in plaats 
van het zelf te doen.

Muzikale tips  
en suggesties voor het leren 
van een liedje staan op pp. 
26–27 van dit overzicht.
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Met de Geest onder-
wijzen: Bid om leiding 
en sta open voor de 
invloed van de Geest als 
u de participatieperiode 
voorbereidt. Als u de les 
met de Geest voorbereidt 
en geeft, zal Hij getuigen 
van de waarheid van de 
leringen die u behandelt.

Tip: De Heiland mag 
niet door kinderen in een 
toneelstuk gespeeld worden.

Begrip bevorderen (naar een verhaal luisteren en een tekening maken): Vraag van tevoren vier volwas-
senen om aan de hand van de volgende afbeeldingen en teksten te vertellen hoe we Jezus’ voorbeeld 
kunnen volgen.

Leerkrachten kunnen een 
kleine groepsbespreking 

begeleiden, kinderen 
aanmoedigen om mee te 
doen en ervoor zorgen 

dat ze eerbiedig blijven.

Johannes 13:14–15 Mattëus 5:1–2 Lucas 15:4 3 Nephi 17:1–10

Deel de kinderen op in vier groepjes en wijs elk 
groepje een van de volwassenen toe. Vraag de 
kinderen te luisteren naar de volwassene die over 
de Heiland praat. Laat ze daarna op een vel papier 
tekenen of opschrijven hoe ze Jezus’ voorbeeld 
kunnen volgen. Laat een kind uit elk groepje aan 
de klas vertellen wat hij of zij geleerd heeft.

Toepassing aanmoedigen (een liedje zingen): 
Zing: ‘Ik wil graag als Jezus worden’ (KL, pp. 
40–41). Vraag de kinderen om deze week Jezus’ 
voorbeeld te volgen en volgende week te vertellen 
hoe ze dat hebben gedaan.

Week 4: Als ik Jezus Christus volg, kan ik tot mijn hemelse Vader terugkeren.

De leer vaststellen (herhalen): Teken het pad 
van week 2 op het bord. Laat de kinderen uitleg-
gen wie het mogelijk heeft gemaakt dat wij tot 
onze hemelse Vader terug kunnen keren. Vraag 
een paar kinderen te vertellen hoe ze Christus’ 
voorbeeld afgelopen week hebben gevolgd. Vraag 
ze te vertellen hoe ze Jezus nog meer kunnen 
volgen (zoals je laten dopen, bidden en de gebo-
den gehoorzamen). Schrijf hun antwoorden op 
het bord.

Begrip bevorderen (naar een verhaal uit de 
Schriften luisteren): Vertel het verhaal van Jezus die 
zijn apostelen riep (zie Matteüs 4:18–22), en vraag 
de kinderen de gebaren die u maakt na te doen. 
Bijvoorbeeld: ‘Petrus en Andreas verdienden de kost 
met vissen. Op een dag waren ze hun netten aan het 
uitgooien in het meer van Galilea (netten uitgooien) 
toen ze Jezus van Nazaret zagen. Ze hoorden Hem 
zeggen (leg uw hand naast uw oor): ‘Kom hier, volg 
Mij.’ Hoewel Petrus en Andreas druk aan het werk 
waren (haal de netten binnen), lieten zij terstond hun 
netten liggen (laat de netten vallen) en volgden ze 
Hem (doe alsof u loopt). Jakobus en Johannes maak-
ten in een ander schip hun netten in orde (repareer 
de netten). Jezus riep hen, dus verlieten ze hun plek 
en volgden ze Hem (doe alsof u loopt).’ Vraag de 
kinderen of ze zouden ophouden waar ze mee bezig 
waren als de Heiland tegen ze zei: ‘Volg Mij.’ Laat 
elke klas een bezigheid voor de andere kinderen 
uitbeelden, zoals zwemmen of met speelgoed spelen. 
Vraag ze te onderbreken waar ze mee bezig zijn en 
te doen alsof ze lopen als ze ‘volg Mij’ horen. Houd 
steeds als ze een bezigheid uitbeelden een afbeelding 
van Jezus Christus omhoog en zeg: ‘Volg Mij.’

Toepassing aanmoedigen (voorbeelden bespre-
ken): Vraag de kinderen te vertellen hoe ze Jezus 
Christus in deze tijd kunnen volgen. Ze kunnen 
bijvoorbeeld met het gezinsgebed meedoen of 
eerbiedig in de klas zijn.
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Onze hemelse Vader heeft  
een plan voor zijn kinderen
‘O, wat is het plan van onze God toch groot!’ (2 Nephi 9:13).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hen de Geest laten voelen?

Week 1: Onze hemelse Vader heeft een plan voor zijn kinderen

De leer vaststellen (de leer opzeggen): Laat drie 
kinderen naar voren komen. Laat de eerste zeg-
gen: ‘Onze hemelse Vader’, de tweede: ‘heeft een 
plan’ en de derde: ‘voor zijn kinderen.’ Verdeel de 
kinderen in drie groepjes. Vraag elk groepje op te 
staan en onder leiding van de drie kinderen hun 
deel van de zin te herhalen. Herhaal dat een paar 
keer, zodat u alle groepjes de kans biedt om elke 
zinsnede op te zeggen.

Begrip bevorderen (teksten lezen): Leg uit dat 
we vóór onze geboorte met onze hemelse Ouders 
in de hemel woonden; onze hemelse Vader 
wilde dat we meer zoals Hij zouden worden, dus 
legde Hij ons een plan voor. Verdeel het bord in 
drie delen en zet de volgende kopjes erboven: 
‘Voorsterfelijk leven’, ‘Sterfelijk leven’ en ‘Leven 
na de dood’. Bespreek ze allemaal even (zie Trouw 

aan het geloof: evangeliewijzer [2004], pp. 75–77). 
Verdeel de kinderen in groepjes. Geef elk groepje 
een of meerdere van de volgende teksten: Genesis 
1:1; Alma 12:24; Alma 34:32; Alma 40:12; Leer 
en Verbonden 76:62; Mozes 4:2; Abraham 
3:22–23. Nodig elk groepje uit om hun teksten 
op te lezen, de andere kinderen te vertellen waar 
hun tekst over gaat en de verwijzing onder het 
juiste kopje op het bord te schrijven.

Toepassing aanmoedigen (tekenen): Geef 
ieder kind een vel papier dat in drieën verdeeld 
is. Vraag hun bij elk onderdeel van Gods plan iets 
te tekenen (voorsterfelijk leven, sterfelijk leven en 
leven na de dood). Moedig ze aan om hun teke-
ningen thuis te laten zien. Zing samen: ‘Ik werk 
mee aan Gods plan voor mij’ (KL, pp. 86–87).

Week 2: Mijn hemelse Vader heeft Jezus Christus geboden om een aarde te 
scheppen waarop zijn kinderen kunnen wonen.

Begrip bevorderen (afbeeldingen bespreken): 
Leg uit dat we als onderdeel van het plan van 
onze hemelse Vader uit zijn tegenwoordigheid 
moesten gaan. Daarom liet Hij Jezus Christus 
de aarde voor ons scheppen. Hang afbeeldingen 
van enkele scheppingen in de kamer op (zoals 
de zon, de maan, water, planten en dieren). Laat 

een kind een afbeelding op het bord hangen. 
Bespreek waarom die schepping zo belangrijk 
voor ons is. Ga door totdat ze alle afbeeldingen 
op het bord hebben gehangen. Vraag de kinde-
ren om tijdens het lezen van Leer en Verbonden 
59:18–19 te letten op waarom die dingen zijn 
geschapen.

Toepassing aanmoedigen (tekenen): Geef 
ieder kind een vel papier. Nodig de kinderen uit 
om een van hun favoriete scheppingen te tekenen. 
Zing: ‘Mijn hemelse Vader is goed voor mij’ (KL, 
pp. 16–17).

Liedje: ‘Ik werk mee 
aan Gods plan voor mij’
(KL, 86–87)

Visuele leermiddelen: 
Kinderen reageren goed 
op visuele leermiddelen. 
Overweeg om verscheidene 
visuele leermiddelen te 
gebruiken, zoals voorwer-
pen, bordtekeningen, woord-
stroken, platen en poppen 
(zie OGGR, pp. 89–90).
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Week 3: Mijn lichaam is naar het beeld van God geschapen.

De leer vaststellen (een spiegelbeeld bekijken): 
Houd een paar kinderen een spiegel voor en laat 
hen beschrijven wat ze zien (ogen, oren, mond, 
enzovoort). Leg uit dat ze een ‘beeld’ van zichzelf 
zagen. Laat de kinderen tijdens het lezen van 
Genesis 1:27 letten op naar wiens beeld we zijn 
geschapen. Leg uit dat God ogen, oren, een mond, 
enzovoort heeft en dat wij die daarom ook hebben. 
(Voor jonge kinderen: u kunt ze met verschillende 
lichaamsdelen laten wiebelen of laten aanraken 
terwijl u uitlegt dat God die ook heeft.)

Toepassing aanmoedigen (een spelle-
tje spelen): Teken of schrijf de naam van een 
lichaamsdeel op elke zijde van een vierkant blok 
of papieren kubus. Vraag de kinderen hem aan 
elkaar door te geven terwijl ze zingen of luisteren 
naar: ‘De Heer gaf mij een tempel’ (KL, p. 73). 
Zet de muziek steeds op een willekeurig moment 
uit en vraag het kind met de kubus die te laten 
rollen. Vraag: ‘Hoe wil je hemelse Vader dat je dit 
lichaamsdeel gebruikt of ervoor zorgt?’ Herhaal 
dit als de tijd het toelaat.

Week 4: Keuzevrijheid is de gave om zelf te kiezen.

De leer vaststellen (een voorwerp bekijken): 
Neem enkele voorwerpen mee waar kinderen 
uit kunnen kiezen. U kunt bijvoorbeeld twee 
verschillende vruchten meenemen, een pen en 
een potlood of twee verschillende schoenen. Vraag 
een paar kinderen een voorwerp uit te kiezen. Leg 
uit dat keuzevrijheid de gave is om te kiezen, en 
dat het ons vrij staat om te kiezen, maar dat elke 
keuze gevolgen met zich meedraagt.

Begrip bevorderen (een tekst lezen): Vertel 
de kinderen dat we als geest in het voorsterfelijk 
leven de juiste keuze hebben gemaakt; we hebben 
allemaal gekozen om het plan van onze hemelse 
Vader te volgen. Vraag iemand 2 Nephi 2:27 te 
lezen. Bespreek wat er in de Schriften staat over 
welke gevolgen je ondervindt als je Jezus Christus 
wel of niet volgt.

Toepassing aanmoedigen (rollenspel): Nodig 
elke klas uit om een toneelstukje op te voeren 
waarin ze kiezen om een gebod te onderhouden. 
(Het toneelstukje kan bijvoorbeeld gaan over 
hun ouders gehoorzamen of een stuk speelgoed 
met een vriend delen.) Laat de andere kinderen 
bespreken welke positieve gevolgen er aan hun 
keuze verbonden zijn.

Als u de kinderen 
bij de les betrekt, 

biedt u hen de kans 
om actief mee te 
doen en er meer 
van op te steken.

Voorbereiding: Lees bij 
uw voorbereiding van de 
participatieperiode eerst alle 
lessen van de maand door. 
Verspreid de activiteiten die 
u gaat gebruiken daarna 
over de lessen, afhankelijk 
van de tijd en de behoeften 
van de kinderen. U kunt de 
ene week bijvoorbeeld de 
ene helft van een lange les 
behandelen en die de week 
daarop afronden of korte 
activiteiten herhalen om 
hun geheugen op te frissen.
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Klik hier voor een papieren kubus.

Hoe moet ik  voor mijn ogen zorgen

Hoe moet ik voor mijn oren zorgen

Hoe moet ik voor mijn mond zorgen
Hoe moet ik voor mijn gedachten zorgen

Hoe moet ik  voor mijn handen zorgen

Hoe moet ik voor mijn voeten zorgen

Hoe moet ik voor mijn 
gedachten 

zorgen
Hoe moet  

ik voor mijn 

handen 

zorgen

Hoe moet ik voor mijn
 oren zorgen



Jezus Christus is onze Heiland
‘Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der 
wereld’ (1 Johannes 4:14).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hen de Geest laten voelen?

Week 1: Ik kan een getuigenis van Jezus Christus krijgen.

De leer vaststellen (naar een verhaaltje luiste-
ren): Vertel het volgende verhaal: ‘President James 
E. Faust had in zijn kinderjaren een nachtmerrie 
waar hij huilend wakker van werd. Zijn grootmoeder 
omhelsde hem, troostte hem en zei tegen hem dat ze 
veilig waren omdat Jezus Christus over hen waakte. 
Hij ging rustig naar bed en was er zeker van dat 
Jezus over hem zou waken.’ Vertel de kinderen dat 
president Faust door deze gebeurtenis een getuigenis 
van Jezus Christus heeft gekregen (zie ‘A Growing 
Testimony’, Ensign, november 2000, p. 53).

Begrip bevorderen (een spelletje spelen): Maak 
tien woordstroken waar dingen op staan waar 
iemand een getuigenis door krijgt en een paar waar 
iemand dat niet door krijgt (er staan voorbeelden 
van woordstroken op sharingtime.lds.org). Leg 
een lang touw of koord met tien knopen erin op 
de grond. Vraag een kind om aan de ene kant van 
het touw te staan en een bordje omhoog te houden 
met: ‘Ik kan een getuigenis’. Vraag een ander kind 
om aan de andere kant van het touw te staan met 
een bordje waarop staat: ‘van Jezus Christus krij-
gen.’ Laat een kind één woordstrook uitkiezen en 
voorlezen wat erop staat. Als er iets opstaat waar 
we een getuigenis door krijgen, laat u het kind met 
het bordje ‘Ik kan een getuigenis’ erop naar de vol-
gende knoop stappen. Als er iets opstaat waar we 
geen getuigenis door krijgen, moet het kind blijven 
staan. Blijf dit doen totdat het kind aan de andere 
kant van het touw is. Laat iedereen zeggen: ‘Ik kan 
een getuigenis van Jezus Christus krijgen.’ Leg uit 
dat ons getuigenis altijd blijft groeien; als we door-
gaan met Jezus Christus volgen en altijd het goede 
kiezen, zal ons getuigenis sterker worden.

Week 2: Dankzij de verzoening van Jezus Christus kan ik me bekeren en 
vergeving van mijn zonden ontvangen.

De leer vaststellen (teksten bespreken): Laat een 
afbeelding van Jezus Christus in Getsemane zien 
en praat even over de verzoening (zie 
Lucas 22:39–44). Nodig iemand uit om 
Leer en Verbonden 19:16 voor te lezen. 
Vraag de kinderen te letten op wat ze 
moeten doen om de zegeningen van de 
verzoening te krijgen.

Begrip bevorderen (naar een verhaal 
uit de Schriften luisteren): Vertel het 
verhaal van Alma de jonge en vraag 
de kinderen de gebaren na te doen 
die u tijdens het verhaal maakt. Dit is 
een voorbeeld: ‘Alma de jonge maakte 
slechte keuzes (trek een gemeen gezicht). 
Zijn vrienden en hij probeerden de kerk 
stuk te maken. Op een dag verscheen 
er een engel die hen tegenhield. Alma 
was bang (doe alsof u bang bent). Hij 
was zo bang dat hij omviel. Het leek 
net alsof hij dood was (doe alsof u dood 

bent). Hij had zoveel spijt van zijn zonden dat hij 
zich drie dagen lang niet kon bewegen (blijf stil 

Lied: ‘’k Sta 
spraakloos’
(Lofzang 129)

maart

Een rollenspel is een mooie gelegenheid om 
alle kinderen mee te laten doen.
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Ik kan een 
getuigenis

van  
Jezus Christus 

krijgen

Klik hier voor de 
woordstroken



Tip: Houd bij de voorbe-
reiding van de participa-
tieperiode rekening met de 
tijd. Vraag de gastspre-
kers in de activiteit van 
week 3 bijvoorbeeld om 
het binnen twee minuten 
te houden. Wellicht wilt 
u een beperkt aantal 
gastsprekers uitnodigen, 
zodat ze meer tijd hebben.

zitten). Uiteindelijk bedacht hij dat Jezus Christus 
voor zijn zonden had geboet, oftewel verzoend. 
Toen hij dacht aan wat Jezus had gedaan, was 
hij gelukkig (maak een vreugdesprongetje). Alma 
bekeerde zich en werd een groot profeet die men-
sen over Jezus Christus vertelde’ (zie Alma 36).

Toepassing aanmoedigen (bespreken): 
Bespreek in het kort de volgende beginselen van 
bekering: (1) beseffen dat je iets verkeerd gedaan 
hebt, (2) berouw voor zonde voelen, (3) het aan je 
hemelse Vader opbiechten, (4) je fout herstellen en 
(5) het niet meer doen.

Week 3: Jezus Christus is uit de dood opgestaan, en ik zal ook uit de  
dood opstaan.

De leer vaststellen (een liedje zingen): Zing 
samen ‘Is Jezus werk’lijk opgestaan?’ (KL, p. 45) 
of ‘Hij is verrezen’ (KL, p. 44). Vraag een kind om 
uit te leggen waar het liedje over gaat. Vertel de 
kinderen dat Jezus Christus is opgestaan, en dat 
wij daarom ook zullen opstaan. Houd de Schrif-
ten omhoog en leg uit dat we weten dat Christus 
is opgestaan omdat we er in de Schriften over 
kunnen lezen. Leg uit dat we misschien wel niet 
hebben gezien dat Christus is opgestaan, maar 
dat anderen Hem wel hebben gezien en ons erover 
hebben verteld.

Begrip bevorderen (naar gastsprekers luis-
teren): Vraag een paar volwassen leden van de 
wijk om een van de volgende getuigen van de 
opgestane Christus in de participatieperiode 
te beschrijven: Maria Magdalena (zie Johannes 
20:1–18), Tomas (zie Johannes 20:19–29), een 
Nephitische man of vrouw (zie 3 Nephi 11:1–17; 
17) en Joseph Smith (zie Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:11, 14–17; zie ook LV 76:22–24). Vraag de 
leden van de wijk om het verhaal uit de Schriften 
te vertellen en van de opstanding van Christus te 
getuigen.

Week 4: Als ik eerbiedig ben, toon ik respect voor de Heiland.

Begrip bevorderen (afbeeldingen bekijken): 
Laat afbeeldingen van heilige plaatsen zien, zoals 
de hof van Getsemane, de graftombe van Jezus, 
het heilige bos, een tempel en een kerkgebouw. 
Vraag bij elke afbeelding: ‘Waarom is deze plaats 
heilig of bijzonder?’ Hoe zou je je daar gedragen?’ 
Bespreek wat eerbied is en hoe we door eerbiedig 
te zijn onze liefde en respect voor de Heiland 
tonen. Leg uit dat we ons, als we eerbiedig zijn, 
dichter bij Hem voelen.

Toepassing aanmoedigen (voorbeelden beden-
ken): Schrijf de woorden ‘eerbiedig’ en ‘oneer-
biedig’ op het bord. Verdeel de kinderen in een 
paar groepjes. Geef elk groepje een paar strookjes 
papier en vraag hun om op elk stukje papier iets 
eerbiedigs of oneerbiedigs te schrijven. Laat de 
groepjes één voor één voorlezen wat er op hun 
stukje papier staat. Laat de kinderen hun armen 
vouwen als het een eerbiedig voorbeeld is en hun 
vingers wiebelen als het oneerbiedig is. Vraag 
daarna iemand uit de groep om het stukje papier 
onder het juiste kopje op het bord te hangen.

Spelletjes: gepaste 
spellen dragen bij aan 
een eerbiedige sfeer in 
het jeugdwerk. Door 
spelletjes komt er meer 
variatie in de les en komen 
de kinderen in contact 
met elkaar. Ook wordt 
het evangeliebeginsel 
van de les op een leuke 
manier kracht bijgezet.
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Het gezin staat centraal  
in het plan van God
‘Het huwelijk tussen man en vrouw [is] van Godswege geboden en […] het gezin [staat] 
centraal in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen’  
(‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hen de Geest laten voelen?

Week 1: Het gezin staat centraal in het plan van God.

De leer vaststellen (ontbrekende woorden 
invullen): Plak voordat het jeugdwerk begint 
de begrippen ‘gezin’ en ‘centraal’ met plakband 
onder twee stoelen. Schrijf het volgende op het 
bord: ‘Het __________ staat __________ in het 
plan van God.’ Laat de kinderen de ontbrekende 
begrippen onder hun stoel zoeken. Vraag degenen 
die de begrippen hebben gevonden om ze in de 
ontbrekende ruimtes op het bord te hangen. Laat 
alle kinderen de zin opzeggen.

Begrip bevorderen (over het gezin praten en een 
liedje zingen): Leg uit dat centraal betekent dat het 
noodzakelijk is. Vraag de kinderen net zoveel vin-
gers op te steken als er gezinsleden bij hen thuis 
wonen. Vertel hun dat iedereen bij een gezin hoort. 
Zing: ‘Ons gezin kan eeuwig zijn’ (KL, p. 98).

Toepassing aanmoedigen (tekenen): Vraag 
de kinderen een grote cirkel te trekken. Laat ze 
dan in het midden van die cirkel een tekening 
maken van hun gezin. Moedig de kinderen aan 
om hun tekening mee naar huis te nemen en thuis 
te vertellen dat het gezin centraal staat in het plan 
van God.

Week 2: Ouders hebben belangrijke 
taken in het gezin.

De leer vaststellen (zingen): Vraag de kinderen 
om aan hun favoriete jeugdwerkliedje te denken. 
Zeg dat ze, als u tot drie hebt geteld, allemaal 
moeten staan en tegelijkertijd zelf een liedje moe-
ten zingen. Tel tot drie en laat hen zingen. Laat 
ze ophouden met zingen en laat de dirigente één 
lied begeleiden. Wijs hen erop dat er verwarring 
ontstond toen de dirigente hen niet begeleidde. 
Leg uit dat er thuis ook verwarring zou ontstaan 
als onze hemelse Vader ouders niet de belangrijke 
taak had gegeven om het gezin te besturen.

Begrip bevorderen (de rol van ouders bespre-
ken): Nodig twee jongens en twee meisjes uit 
om naar voren te komen. Geef de vier kinderen 
een voorwerp dat een gezinslid voorstelt (vader, 
moeder, zoon en dochter). Ga naast de ‘vader’ 
staan en leg uit dat het zijn taak is om patriarch, 
leider, kostwinner en beschermer van zijn gezin 
te zijn. Vraag de kinderen voorbeelden te geven 
van hoe een vader die rollen vervult, en laat de 
‘vader’ uitbeelden wat ze beschrijven. Ga naast de 
‘moeder’ staan en leg uit dat het haar taak is om de 
kinderen te verzorgen en op te voeden. Vraag de 

Liedje: ‘God geeft  
ons een gezin’
(pp. 28–29 van dit overzicht)

Tip: Wees in uw les 
over het gezin gevoelig 
voor de gezinssituatie 
van de kinderen in uw 
jeugdwerk. Moedig de 
kinderen aan om zich aan 
de normen te houden en 
zich op hun eigen eeuwige 
gezin voor te bereiden.

april

Als u kinderen voor de klas laat staan, blijft de rest 
van de klas bij de les en steken ze er meer van op.
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Toon liefde: Geef de 
kinderen oprechte com-
plimenten, die specifiek 
gaan over wat ze gedaan 
hebben. U kunt bijvoor-
beeld zeggen: ‘Dankjewel 
dat je over je familie hebt 
verteld’, in plaats van een 
algemeen compliment als 
‘goed zo’ of ‘dankjewel’.

kinderen voorbeelden te geven van hoe een moe-
der die rol vervult, en laat de ‘moeder’ uitbeelden 
wat ze beschrijven. Zeg tegen de kinderen dat 
beide ouders de taak hebben om het goede voor-
beeld te geven en hun kinderen het evangelie bij 
te brengen. Geef elke klas iets dat het evangelie-

onderricht in het gezin voorstelt (bijvoorbeeld: de 
Schriften, een hulpboek voor de gezinsavond, of 
afbeeldingen van een gezin dat eet, bidt of samen-
werkt). Vraag een kind uit elke klas te vertellen 
hoe zijn of haar ouders het voorwerp ten behoeve 
van het gezin kunnen gebruiken.

Week 3: Kinderen hebben de taak om hun ouders te gehoorzamen.

De leer vaststellen (een tekst lezen): Verstop 
voordat het jeugdwerk begint een stukje papier 
waar Efeziërs 6:1 op staat. Vraag een kind om op te 
staan en begeleid hem of haar naar het verborgen 
papiertje. U kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Zet drie 
grote stappen naar voren.’ Zet zes stappen naar 
links.’ Als het kind het papiertje heeft gevonden, 
laat u alle kinderen de tekst in de Schriften opzoe-
ken en vraagt u een kind het voor te lezen. Leg uit 
dat ‘in de Here’ betekent dat je het goede kiest.

Begrip bevorderen (een verhaal uit de 
Schriften bespreken): Vertel het verhaal van Lehi 
die zijn zoons terugstuurt om de koperen platen 
te halen (zie 1 Nephi 3–4). Neem het verhaal nog 
eens door. Stel vragen als: ‘Wie zijn de kinderen? 
Wie is de ouder? Wat vroeg de ouder? Was het 
makkelijk om te gehoorzamen? Wat gebeurde er 
toen de kinderen gehoorzaam aan hun ouders 
waren?

Week 4: Ik kan iedereen thuis laten zien dat ik van hen hou.

Begrip bevorderen (een raadspelletje spelen 
en een liedje zingen): Geef aanwijzingen over de 
volgende familieleden en vraag de kinderen hun 
neus aan te raken als ze weten over wie u het hebt: 
vader, moeder, broer, zus, oma, opa, tante, oom, 
neef, nicht. Aanwijzingen over een tante zijn bij-
voorbeeld: ‘Ik ben een vrouw. Ik ben met je vader 
opgegroeid. Ik ben de nicht van je moeder.’ Geef 
het kind dat het juiste familielid heeft geraden een 
rekwisiet dat die persoon voorstelt, en vraag hem 
of haar om voor de klas te gaan staan. Leg uit dat 
niet elke familie al die familieleden heeft, maar 
dat hoewel elke familie anders is, alle families één 
ding gemeen hebben: liefde. Zing samen: ‘Een 
gelukkig gezin’ (KL, p. 104).

Toepassing aanmoedigen (over de familie 
praten): Laat een kind een afbeelding van een huis 
vasthouden. Vraag een paar kinderen te vertellen 
wie er allemaal bij hen thuis woont en hoe ze laten 
zien dat ze van hen houden. Vraag een tweede kind 
om naast het eerste kind te gaan staan en nog een 
afbeelding van een huis vast te houden. Vraag: ‘Wie 
heeft er familie die in de buurt woont? Hoe laat je 
zien dat je van hen houdt?’ Laat tenslotte een derde 
kind een afbeelding van een huis vasthouden en ver 
van de andere twee af gaan staan. Vraag: ‘Wie heeft 

er familie die ver weg woont?’ Bespreek manieren 
waarop de kinderen hun liefde voor die familiele-
den kunnen uiten. Moedig de kinderen aan om hun 
familieleden deze week op een bepaalde manier te 
laten weten dat ze van hen houden.
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Een gezin dat de profeet volgt,  
krijgt zegeningen.
‘Denk aan de woorden […], die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn’ (2 Petrus 3:2).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hen de Geest laten voelen?

Week 1: God spreekt tot ons bij monde van zijn profeten.

De leer vaststellen (een boodschap doorfluiste-
ren): Fluister ‘God spreekt tot ons bij monde van 
zijn profeten’ in het oor van een kind. Vraag hem 
of haar om de boodschap door te fluisteren en ga 
daarmee door tot ieder kind haar gehoord heeft. 
(Hebt u een groot jeugdwerk, dan kunt u deze acti-
viteit in groepjes doen.) Vraag het laatste kind op 
te staan en de boodschap hardop te zeggen. Wijs 
de kinderen erop dat zoals zij een boodschap aan 
elkaar doorgaven, God profeten vraagt om in zijn 
naam te spreken (of zijn boodschap door te geven).

Begrip bevorderen (teksten lezen en bespreken):  
Laat de kinderen een afbeelding van Noach zien.  
Deel de kinderen op in vier groepjes. Geef elk 
groepje een van de volgende teksten: Mozes 

8:20–26; Genesis 
6:13–17; Genesis 
6:18–22; Genesis 
7:7–12. Vraag elk 
groepje hun teksten 
voor te lezen en 
de andere kinde-
ren om de beurt 
te vertellen wat 
ze ervan geleerd 
hebben. Vraag de kinderen wat er volgens 
hen gebeurde met de mensen die aan Noachs 
boodschap gehoor gaven en met degenen die dat 
niet deden (zie Genesis 7:23). Getuig dat God bij 
monde van zijn profeten tot ons spreekt en dat we 
veilig zijn als we hen volgen.

Week 2: De profeten in de Schriften hebben mijn familie het goede 
voorbeeld gegeven.

De leer vaststellen (nadoen): Klap een eenvou-
dig ritme en vraag de kinderen met het ritme mee 
te klappen. Bespreek wat een voorbeeld is. Leg 
uit dat de profeten in de Schriften ons het goede 
voorbeeld hebben gegeven.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen (teksten lezen): Deel de kinderen op in 
groepjes. Geef een volwassene in elk groepje een 
van de volgende woordstroken, en vraag hun de 
teksten op de woordstroken aan de kinderen in 
hun groepje voor te lezen:

Johannes de Doper: LV 84:27–28 (liet zich dopen)

Alma de jonge: Mosiah 27:23–24 (bekeerde zich)

Jozua: Jozua 24:15 (diende de Heer)

Koning Benjamin: Mosiah 2:17–18 (diende anderen)

Lehi: 1 Nephi 1:5 (bad)

Nephi: 1 Nephi 3:7 (onderhield de geboden)

Broeder van Jared: Ether 3:9 (had geloof)

Vraag de kinderen te letten op hoe de profeet het 
goede voorbeeld gaf. Vraag elk groepje een couplet 
over hun profeet op de melodie van ‘Volg de pro-
feet’ (KL, pp. 58–59) te verzinnen. Nodig ze uit om 
hun couplet voor de andere kinderen te zingen.

Week 3: Mijn familie wordt gezegend als we de profeet volgen.

De leer vaststellen (aanwijzingen volgen): 
Verstop voordat het jeugdwerk begint een woord-
strook met de tekst ‘Mijn familie wordt gezegend 
als we de profeet volgen.’ Laat een kind uw aanwij-
zingen volgen om de woordstrook te vinden. Leg 
uit dat zoals het kind uw aanwijzingen volgt, onze 
familie de aanwijzingen van de profeet kan volgen. 

Vraag de kinderen de zinsnede op de woordstrook 
samen voor te lezen.

Begrip bevorderen (naar sprekers luisteren): 
Vraag een paar gezinnen van tevoren naar het 
jeugdwerk te komen en te vertellen hoe ze door 
gehoorzaamheid aan de profeet gezegend zijn.

De leer herhalen: 
Deze maand neemt u 
met de kinderen verschil-
lende voorbeelden in 
de Schriften door van 
gezinnen die gezegend 
zijn omdat ze de profeet 
hebben gevolgd. U kunt de 
kinderen elke week vragen 
om de leer na te zeggen.

Lied: een lied naar 
keuze uit Kinderliedjes, 
Lofzangen of de 
kerkelijke tijdschriften. 
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Als u de kinderen bij de les 
betrekt, biedt u hen de kans 

om actief mee te doen en 
er meer van op te steken.



Toon liefde: ‘Als we 
liefde tonen voor onze 
leerlingen, worden ze ont-
vankelijker voor de invloe-
den van de Geest’ (OGGR, 
p. 31). U gaat meer van 
de kinderen houden als 
u voor hen bidt, te weten 
komt welke interesses en 
zorgen ze hebben, hen bij 
de naam noemt en aan-
dachtig naar hen luistert.

Toepassing aanmoedigen (zingen en bespre-
ken): Laat een afbeelding van de huidige profeet 
zien. Leg uit dat hij ons in deze tijd leiding geeft 
en dat we gezegend worden als we gehoor aan 
hem geven. Zing: ‘Als je moeder roept’ (KL, p. 71) 

en verander de eerste zin in: ‘Als de profeet je 
roept’. Zoek op welke leiding en raad de profeet 
ons tijdens de laatste algemene conferentie heeft 
gegeven. Vraag enkele kinderen hoe hun familie 
gezegend wordt als ze die raad opvolgen.

Week 4: De profeet spreekt tot ons in de algemene conferentie.

De leer vaststellen (afbeeldingen bekijken): 
Vraag de kinderen op te staan als ze weten wie 
de kerk leidt. Laat een afbeelding van de profeet 
zien en vraag de kinderen hoe hij heet. Leg uit dat 
God bij monde van hem tot ons spreekt. Laat een 
afbeelding van het Conferentiecentrum zien. Ver-
tel de kinderen dat de profeet tijdens de algemene 
conferentie vanuit dit gebouw tot ons spreekt.

Begrip bevorderen (een verhaal uit de Schrif-
ten bespreken): Zeg tegen de kinderen dat God 
altijd tot ons spreekt bij monde van zijn profeten. 
Laat een afbeelding van koning Benjamin zien 
en vertel het verhaal uit Mosiah 2:1–8. Nodig de 
kinderen uit om het verhaal na te spelen. Herinner 

de kinderen eraan dat koning Benjamin vanaf een 
toren sprak, en dat zijn toespraak daarna werd 
opgeschreven zodat iedereen die kon lezen. Vraag 
de kinderen om het verhaal van koning Benjamin 
met de algemene conferentie te vergelijken.

U kunt uw jeugdwerkles aanvullen met eenvoudige rekwisieten en kostuums, 
waarmee u de aandacht van de kinderen beter vast kunt houden.
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Priesterschapsverordeningen en 
tempelwerk zijn mijn gezin tot zegen
‘Al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel’ (Matteüs 18:18).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hen de Geest laten voelen?

Week 1: Priesterschapsverordeningen zijn een kracht en zegen voor mijn familie.

De leer vaststellen (een liedje zingen): Vraag 
de kinderen samen het liedje ‘Omdat hier liefde is’ 
(KL, pp. 102–103) te zingen en tijdens het tweede 
couplet te letten op iets wat hun familie tot zegen 
is. Leg uit dat priesterschapsverordeningen een 
kracht en zegen voor het gezin zijn.

Begrip bevorderen (afbeeldingen bespreken): 
Verdeel de kinderen in groepjes en geef elk 
groepje een afbeelding van een priesterschapsver-
ordening. Vraag elk groepje enkele aanwijzingen 
te bedenken waarmee anderen kunnen raden 
welke verordening het is (bijvoorbeeld: ‘Deze 
verordening vindt elke zondag in de kerk plaats’). 
Vraag elk groepje hun aanwijzingen te vertellen en 
laat de andere kinderen raden om welke pries-
terschapsverordening het gaat. Als ze het goed 

geraden hebben, bespreek dan hoe de verordening 
ons tot zegen is en hang de afbeelding op het bord.

Toepassing aanmoedigen (iets over zichzelf 
vertellen): Nodig de kinderen uit om thuis te 
bespreken wanneer priesterschapsverordeningen 
een kracht en zegen voor hen zijn geweest.

Week 2: Dankzij de tempel kan het gezin eeuwig samen zijn.

De leer vaststellen (een liedje zingen): Laat de 
kinderen een afbeelding van de dichtstbijzijnde 
tempel zien. Laat ze het eerste couplet van ‘Ik kijk 
graag naar de tempel’ (KL, p. 99) zingen. Wijs de 
kinderen op de zinsnede ‘eens zal ik er ook zijn’ 
en vraag hun tijdens het zingen van het tweede 
couplet te letten op waarom leden van de kerk 
naar de tempel gaan. Bespreek hun antwoorden 
en benadruk dat het gezin dankzij de tempel 
eeuwig samen kan zijn.

Toepassing aanmoedigen (tekenen): Geef ieder 
kind een vel papier waar een eenvoudige tekening 
van een tempel op staat (op sharingtime.lds.org 
verkrijgbaar). Laat de kinderen hun familieleden 
naast de tempel tekenen en elkaars handen in 
de tekening vasthouden. Moedig ze aan om hun 
tekeningen thuis te laten zien.

Lied: een lied naar 
keuze uit Kinderliedjes, 
Lofzangen of de 
kerkelijke tijdschriften.

Erover praten: Praten 
kinderen met anderen over 
de jeugdwerkles, dan krij-
gen ze een ruimer begrip 
en sterker getuigenis 
van de leer. Deze maand 
worden ze aangemoedigd 
om thuis te vertellen wat 
ze ervan opgestoken heb-
ben. Daardoor kunnen er 
thuis gesprekken over het 
evangelie ontstaan en kan 
het gezin sterker worden.

Als u kinderen 
laat tekenen wat 

ze geleerd hebben, 
gaan ze de leer 

beter begrijpen.
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Liedjes: Als u een nieuw 
liedje met de kinderen 
zingt, zing dan één zin-
snede en laat de kinderen 
die herhalen. Herhaal 
dat met iedere zinsnede.

Week 3: Ik kan nu zo leven dat ik later naar de tempel mag.

De leer vaststellen (een liedje zingen): Vraag 
de kinderen samen het liedje ‘Ik kijk graag naar 
de tempel’ (KL, p. 99) te zingen en tijdens het 
eerste couplet te letten op wat hun heilige plicht 
is. Zeg tegen de kinderen dat ze zich nu kunnen 
voorbereiden, zodat ze naar de tempel mogen als 
ze ouder zijn.

Toepassing aanmoedigen (over de normen 
praten): Laat een afbeelding van een tempel zien. 

Leg uit dat de tempel een heilige 
plek is, en dat hij alleen toegan-
kelijk is voor wie zich aan de 
normen houden. Zeg tegen de 
kinderen dat de normen in Voor 
de kracht van de jeugd naleven 
een goede voorbereiding is. 
Schrijf enkele van de normen 
op aparte woordstroken. Deel 
de kinderen op in groepjes 

en geef elk groepje een woordstrook. Laat elke 
groepje opstaan en uitleggen waarom ze naar de 
tempel mogen als ze zich aan die norm houden.

Toepassing aanmoedigen (een spelletje spelen): 
Teken op aparte vellen papier een mond, ogen, 
oren, handen en voeten (er staan voorbeelden van 
tekeningen op sharingtime.lds.org). Laat de kin-
deren de tekeningen doorgeven terwijl de pianiste 

‘Ik ga graag naar de tempel’ speelt. Als de muziek 
stopt, vraag de kinderen die de tekeningen vast-
hebben dan één ding te vertellen dat ze met dat 
lichaamsdeel kunnen doen ter voorbereiding op 
de tempel (met hun mond kunnen ze bijvoorbeeld 
bidden, vriendelijke woorden spreken en de waar-
heid vertellen). Herhaal dit als de tijd het toelaat.

Week 4: Door familiehistorisch werk raak ik met mijn voorouders verbonden.

Begrip bevorderen (een liedje zingen en naar 
een verhaaltje luisteren): Vertel het volgende 
verhaal. Vraag iedereen ‘Mijn familiegeschiede-
nis’ (KL, 100) te zingen als u ‘zing’ of ‘zingen’ zegt. 
Begin met het zingen van 
de eerste regel en voeg daar 
telkens een regel aan toe. 
‘Er was een gezin dat van 
muziek en zang hield. In 
hun familiegeschiedenis 
lazen ze dat hun voorou-
ders, Mary Jones en haar 
ouders, ook van muziek en 
zang hielden. De familie 
Jones hield ook van de kerk. 
Ze lieten zich in Wales 
dopen en besloten om naar 
Utah te verhuizen (dat ligt 
in Amerika). Mary’s beide 
ouders overleden op de 
reis, en hoewel ze nog klein 
was, liep Mary verder over 
de vlakten. Terwijl ze dat 
deed, droeg ze een houten 

doos vol lofzangen die haar vader had geschreven. 
Mary leerde haar kinderen later om zingen leuk 
te vinden. Nu houden haar achter-achter-achter-
kleinkinderen van zingen. Die kinderen zijn aan 

Mary verbonden en weten 
dat ze hun haar liefde voor 
de kerk en voor zang heeft 
doorgegeven.’

Toepassing aanmoedi-
gen (tekenen): Geef ieder 
kind twee stukjes papier, 
eentje met ‘Ikke’ en een 
andere met ‘Mijn voorou-
der’ erop. Vraag ze zichzelf 
te tekenen op het stukje 
papier waar ‘Ikke’ op staat. 
Nodig ze daarna uit om 
hun ouders thuis iets over 
hun voorouders te vertel-
len, zodat ze die voorouder 
op het andere stukje papier 
kunnen tekenen.
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Door de doop en bevestiging worden 
we lid van de kerk
‘Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan’ 
( Johannes 3:5).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hen de Geest laten voelen?

Week 1: De kerk van Jezus Christus is hersteld.

De leer vaststellen (een afbeelding bekijken): 
Laat een afbeelding van de profeet Joseph Smith 
zien en vraag de kinderen te vertellen wat ze over 
hem weten. Leg uit dat de kerk van Jezus Christus 
is hersteld middels de profeet Joseph Smith.

Begrip bevorderen (een voorwerp bekijken): 
Leg uit dat toen Jezus Christus op aarde was, Hij 
zijn kerk met priesterschapsleiders en de ware 
leer heeft gesticht. Vraag de kinderen leringen en 
leidersfuncties in de kerk op te noemen. Laat ze 
een bouwwerk vormen door na elk antwoord een 
blokje op tafel te leggen. Is het bouwwerk voltooid, 
zeg dan dat het de kerk van Jezus Christus voor-
stelt. Laat afbeeldingen van Christus’ kruisiging 
en opstanding zien, en leg uit dat de mensen na 
die gebeurtenissen de verkeerde dingen onder-
wezen. Gooi het bouwwerk om en zet in het kort 
de afval uiteen. Vertel dat Joseph Smith geroepen 
was om de kerk te herstellen. Herhaal tijdens de 
heropbouw van het bouwwerk dezelfde leringen 
en leiderschapsfuncties die de kinderen hebben 
genoemd. Getuig van de herstelling van de kerk 
middels Joseph Smith.

Week 2: Door de doop en bevestiging word ik lid van de kerk.

De leer vaststellen (afbeeldingen bekijken): Doe 
alsof u journalist(e) bent. Zeg tegen de kinderen: 
‘Welkom bij de Goed Nieuws Zender! Vandaag heb 
ik fantastisch nieuw voor jullie — jullie kunnen 
allemaal lid van de ware kerk van Jezus Christus 
worden! Dit is een van de belangrijkste dingen die 
je in je leven kunt doen. Je wordt lid van de kerk 
door je te laten dopen (toon een afbeelding van een 
kind dat zich laat dopen) en te worden bevestigd 
(toon een afbeelding van een kind dat wordt bevestigd).’

Begrip bevorderen (teksten lezen): Verdeel de 
kinderen in groepjes en geef elk groepje een of 
meerdere van de volgende vragen en bijbehorende 
teksten. Laat ze bedenken wat ze zouden zeggen als 
een journalist(e) hun deze vragen zou stellen. Vraag 
hun om antwoorden in de Schriften te zoeken.

 1. Waarom moet ik me laten dopen? (Zie Johan-
nes 3:5; Handelingen 2:38.)

 2. Wanneer ben ik oud genoeg om me te laten 
dopen? (Zie LV 68:27.)

 3. Wie mag mij dopen? (Zie LV 20:73.)

 4. Hoe moet ik me laten dopen? (Zie LV 20:74.)

	5.	Wat	stelt	de	doop	voor?	(Zie	Romeinen	6:3–5.)

 6. Hoe bereid ik me voor op de doop? (Zie Alma 
7:15–16; 19:35.)

 7. Wat beloof ik bij de doop? (Zie Mosiah 18:10.)

 8. Wat beloof ik elke zondag als ik van het avond-
maal neem en mijn doopverbonden hernieuw? 
(Zie LV 20:77.)

Toepassing aanmoedigen (vragen beantwoor-
den): Doe alsof u enkele kinderen interviewt. 
Vraag hun te vertellen wat ze te weten zijn geko-
men over lid van de kerk worden.

Liedje: ‘De doop’
(KL, pp. 54–55)

juli

Als u de voorwerpen voor 
de les in week 1 niet hebt, 

kunt u gebruikmaken 
van ander materiaal 
dat u voorhanden is.
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Week 3: De Heilige Geest troost en leidt mij.

De leer vaststellen en begrip bevorderen 
(naar getuigenissen luisteren): Vraag de kinderen 
te fluisteren: ‘De Heilige Geest troost en leidt mij.’ 
Vraag een leerkracht om iets te vertellen over een 
keer dat de Heilige Geest hem of haar troost en 
leiding heeft gegeven.

Toepassing aanmoedigen (een lied zingen): 
Geef alle kinderen een vel papier. Vraag hun een 
paar woorden op te schrijven die hen te binnen 
schieten over de troost en leiding van de Heilige 

Geest. Vraag de kinderen om tijdens het zingen 
van ‘De Heilige Geest’ (KL, p. 56) en/of ‘Neem de 
Heil’ge Geest tot gids’ (lofzang 203) te letten op 
de woorden die ze hebben opgeschreven. Vraag 
hun de woorden tijdens het zingen te omcirkelen. 
Nodig de kinderen uit te vertellen welke woorden 
ze hebben omcirkeld en bespreek de betekenis 
ervan. U kunt de kinderen ook vragen welke 
woorden ze niet omcirkeld hebben. Vraag een paar 
kinderen te vertellen over een keer dat de Heilige 
Geest hun troost en leiding heeft gegeven.

Week 4: Door de macht van de Heilige Geest kan ik de waarheid te  
weten komen.

De leer vaststellen (waarheid van dwaling 
onderscheiden): Schrijf op aparte blaadjes enkele 
stellingen die duidelijk waar zijn en andere die 
vanzelfsprekend onwaar zijn (zoals ‘De zon is 
warm’, ‘IJs is heet’, ‘De sterren schijnen ’s nachts’ 
en ‘Vuur is koud’). Vraag een kind om er eentje 
voor te lezen. Laat de andere kinderen staan als de 
stelling waar is en zitten als ze onwaar is. Vraag: 
‘Hoe weet je dat?’ Herhaal dat met ieder stukje 
papier. Leg uit dat we ook door de macht van de 
Heilige Geest te weten kunnen komen of iets waar 
is. Lees Moroni 10:5.

Begrip bevorderen (teksten lezen): Leg uit dat we 
de waarheid te weten kunnen komen door de macht 
van de Heilige Geest; we kunnen de stem van de 
Geest horen of in ons verstand en hart voelen. Laat 
afbeeldingen van een hoofd (verstand), een hart en 
een oor zien (er staan voorbeelden op sharingtime.
lds.org). Verdeel de kinderen in vier groepjes. Nodig 
elk groepje uit om een van de volgende teksten voor 
te lezen (zie ‘Spreekkoren’ OGGR, p. 173): LV 11:13, 
Helaman 5:45, LV 8:2, Helaman 5:46–47. Laat 
iedereen tijdens het lezen van de teksten aantonen 
welke afbeeldingen erbij horen door hun handen op 
hun hoofd, hart of oren te leggen.

De Schriften: Het is 
belangrijk dat de kinderen 
evangeliewaarheden uit 
de Schriften leren. Help 
de kinderen om zich te 
concentreren en naar de 
teksten te luisteren. Zelfs 
jonge kinderen kunnen op 
één of twee woorden letten 
als u een tekst voorleest.

Muziek: Zing jeugd-
werkliedjes in de les. Dan 
onthouden de kinderen 
wat ze geleerd heb-
ben. ‘Door middel van 
muziek [kunnen we] snel 
bepaalde geestelijke zaken 
[…] leren en voelen, die 
anders veel langer zouden 
duren’ (Boyd K. Packer, 
in OGGR, pp. 45–46).

Maak de kinderen duidelijk dat de gemoedsrust en liefde die ze voelen als ze over het evangelie 
leren, afkomstig zijn van de Heilige Geest. Zorg voor een eerbiedige sfeer, zodat dat mogelijk is.
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Als ik aan opbouwende activiteiten 
meedoe, sterk ik mijn familie
‘Een […] hecht gezin word[t] gegrondvest op, en in stand gehouden met, de beginselen van 
geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning’ 
(‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hen de Geest laten voelen?

Week 1: ‘Bidt in uw gezin tot de Vader […] zodat uw [familie] gezegend 
word[t]’ (3 Nephi 18:21).

De leer vaststellen (afbeeldingen bekijken en 
een tekst opzeggen): Laat een afbeelding van Jezus 
Christus zien en vertel de kinderen dat Hij het 
volgende heeft gezegd: ‘Bidt in uw familie tot de 
Vader […] zodat uw [familie] gezegend word[t]’ 
(3 Nephi 18:21). Herhaal deze tekst een paar keer 
met de kinderen. Laat een afbeelding van een 
familie in gebed zien en bespreek die met de kin-
deren. Leg uit dat we tijdens het gezinsgebed onze 
hemelse Vader voor onze zegeningen bedanken en 
Hem vragen om het gezin te helpen en te zegenen.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen (zingen en ideeën uitwisselen): Vraag de 
kinderen in één of meerdere kringen te gaan staan. 
Zing ‘Gezinsgebed’ (KL, p. 101). Laat de kinderen 
iets vertellen waar ze hun hemelse Vader tijdens 
het gezinsgebed voor kunnen bedanken of waar 
ze Hem om kunnen vragen, en laat ze dan een 

ander kind bij de arm pakken. Zijn alle kinderen 
met elkaar verbonden, beklemtoon dan dat alle 
gezinnen door het gezinsgebed in stand gehouden, 
gezegend en gesterkt worden.

Week 2: Door de gezinsavond wordt mijn familie sterker.

De leer vaststellen (de leer nazeggen): Deel 
de jeugdwerkkinderen in drie groepjes op. Vraag 
een kind uit elk groepje om een van de volgende 
rekwisieten vast te houden, en vraag de kinderen 
in dat groepje op te staan en de desbetreffende 
zinsnede na te zeggen:

Laat de kinderen van rekwisiet wisselen; blijf dat 
herhalen totdat alle groepjes elke zinsnede hebben 
nagezegd.

Begrip bevorderen 
(een beeld van een 
sterk gezin vormen): 
Laat een afbeelding 
van president Joseph 
F. Smith zien. Vertel 
dat hij in 1915 met 
de gezinsavond is 
begonnen en ‘grote 
zegeningen’ heeft beloofd aan wie geregeld 
gezinsavond zouden houden. Toon een afbeel-
ding van de huidige profeet en vertel dat hij nog 
steeds, nu honderd jaar later, getuigt dat het gezin 
sterker wordt door de gezinsavond. Nodig een 
paar kinderen uit om te doen alsof ze hun familie 
zijn. Laat hen staan en elkaar omarmen. Laat een 
ander kind proberen om een van hen los te trek-
ken. Leg uit dat gezinnen die gezinsavond houden 
sterker zijn.

Liedje: ‘Zoek de Heer’
(KL, p. 67)

Door Teksten uit het 
hoofd te leren kun-
nen de kinderen zich de 
leerstellingen van het 
evangelie eigen maken. De 
Geest zal hen de woorden 
ingeven op het moment 
dat ze die nodig hebben.

augustus

Met bewegingen houdt u de aandacht van de 
jeugdwerkkinderen vast. Stem de activiteiten op 

de behoeften van de kinderen in uw jeugdwerk af.
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Toepassing aanmoedigen (een gezinsavond 
naspelen): Nodig een paar kinderen uit om te 
vertellen wat ze leuk vinden aan de gezinsavond. 

Schrijf hun ideeën op het bord. Moedig de kinde-
ren aan om thuis aan de planning en uitvoering 
van de gezinsavond bij te dragen.

Week 3: Door Schriftstudie worden mijn familie en ik in geestelijk  
opzicht sterker.

De leer vaststellen (vragen beantwoorden): 
Vraag de kinderen hun spierballen te laten zien. 
Vraag wat ze kunnen doen om in lichamelijk 
opzicht sterker te worden. Houd de Schriften 
omhoog en vertel dat onze geest sterker kan wor-
den door de Schriften te lezen. Vraag de kinderen 
‘Schriftstudie’ te zeggen als u de Schriften omhoog 
houdt. Stel een paar vragen die dat woord als 
antwoord hebben, zoals ‘Hoe kan ik aan goede 
dingen denken?’ en ‘Hoe krijg ik de kracht om 
het goede te kiezen?’ Houdt de Schriften na elke 
vraag omhoog, zodat de kinderen het antwoord 
kunnen geven. (Vraag de kinderen die hun eigen 
Schriften naar het jeugdwerk hebben genomen 
om die omhoog te houden terwijl ze uw vragen 
met ‘Schriftstudie’ beantwoorden.) 

Begrip bevorderen (een verhaal uit de 
Schriften bespreken): Hang drie afbeeldingen van 
de verzoekingen van Jezus Christus in Matteüs 
4:1–11 op het bord. Schrijf de bijbehorende tekst 
onder elke afbeelding (Matteüs 4:4, Matteüs 4:7 
en Matteüs 4:10). Vertel dat Jezus Christus de 
Schriften gebruikte toen Hij verzocht werd. Lees 
Matteüs 4:1–11 voor. Licht elke verzoeking toe en 
vraag: ‘Hoe kreeg Jezus geestelijke kracht?’ Houd 
uw Schriften omhoog om de kinderen aan een 
antwoord te helpen. Laat een kind het antwoord 

van Jezus Christus uit de Schriften voorlezen. Leg 
uit dat ‘er staat geschreven’ betekent dat Jezus een 
tekst aanhaalde.

Toepassing aanmoedigen (een tekst uit het 
hoofd leren): Vraag elke klas een korte zinsnede 
uit de Schriften te kiezen en uit het hoofd te leren 
waar hun familie geestelijke kracht mee op kan 
doen (bijvoorbeeld: Lucas 1:37, 1 Nephi 3:7 of 
LV 10:5).

Week 4: De sabbat is een dag van rust en aanbidding.

De leer vaststellen (woorden in de juiste volgorde leggen): Geef elke klas een envelop met negen stuk-
jes papier met een van de volgende woorden erop: De sabbat is een dag van rust en aanbidding. Vraag hun 
de woorden in de juiste volgorde te leggen. Bespreek de betekenis van ‘rust’ en ‘aanbidding’. Herhaal de 
zin met zijn allen.

Begrip bevorderen (teksten bespreken): Schrijf 
de volgende teksten op het bord: Exodus 20:8–11; 
Lucas 23:56; Mosiah 18:23; Leer en Verbonden 
68:29. Vertel dat onze hemelse Vader de wereld in 
zes dagen heeft geschapen (houd zes vingers omhoog 
en beweeg ze heen en weer), maar dat Hij op de 
zevende dag uitrustte (houd zeven vingers omhoog 
en beweeg ze niet). Hij heeft zijn kinderen altijd 
geboden om op de zevende dag, ofwel de sabbat, 
uit te rusten en die heilig te houden. Nodig vier 
kinderen uit om de teksten op het bord voor te 
lezen. Vraag de kinderen te letten op welk begin-

sel erin terugkomt. Wijs hen erop dat de teksten 
allemaal in een andere tijd van de wereldgeschie-
denis zijn geschreven, maar dat ze allemaal over 
hetzelfde beginsel gaan. Leg uit dat de sabbat 
heiligen betekent dat we datgene doen waardoor 
we dichter tot onze hemelse Vader komen.

Toepassing aanmoedigen (een spelletje spe-
len): Laat de kinderen de dagen van de week vanaf 
maandag één voor één opnoemen. Vraag het kind 
dat ‘zondag’ zegt iets op te noemen dat gepast is 
om op de sabbat te doen. Herhaal dit als de tijd 
het toelaat.

Teksten: Sommige 
kinderen hebben geen 
Schriften. Andere kinderen 
kunnen misschien nog niet 
lezen. Bedenk manieren 
om alle kinderen met het 
voorlezen van teksten te 
laten meedoen. U kunt de 
tekst bijvoorbeeld op het 
bord schrijven en samen 
oplezen, of u kunt een 
klein groepje met één stel 
Schriften samen laten doen.
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Mijn familie wordt gezegend als ik het 
evangelie naleef
‘Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam, en goed te moeten 
doen aan alle mensen; ja, we mogen zeggen dat we de aansporing van Paulus volgen: wij 
geloven alles, wij hopen alles, wij hebben veel verdragen en hopen alles te kunnen verdragen. 
Als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na’ 
(Geloofsartikelen 1:13).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hen de Geest laten voelen?

Week 1: Ik laat zien dat ik dankbaar ben als ik voor al mijn zegeningen bedank.

De leer vaststellen (naar een verhaal luisteren 
en een tekst lezen): Vertel in het kort het verhaal 
van de tien melaatsen (zie Lucas 17:11–19). Vraag 
de kinderen wie er in het verhaal dankbaar waren. 
Lees Leer en Verbonden 59:7. Vraag de kinderen 
Wie we moeten bedanken en waar we Hem voor 
moeten bedanken.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen (een spelletje spelen): Laat afbeeldingen 
van zegeningen zien, zoals een gezin, vrienden, 

voedsel, een huis, de aarde, dieren en de tempel. 
Vraag de kinderen hun ogen te sluiten en ‘Onze 
Vader danken wij’ (KL, p. 15) te zingen. Haal 
intussen een van de afbeeldingen weg. Vraag ze 
na het liedje hun ogen open te doen en aan te 
geven welke afbeelding er weggehaald is. Gooi 
een balletje naar een van de kinderen en vraag 
hem of haar hoe je kunt laten zien dat je dankbaar 
voor die zegening bent. Herhaal dit als de tijd het 
toelaat.

Week 2: Als ik anderen dien, dien ik God.

De leer vaststellen (een tekst lezen): Schrijf de 
volgende zinsnede op het bord: Als ik anderen 

_________ , _________ ik God. Lees gezamen-
lijk Mosiah 2:17. Vraag de kinderen welk woord er 
ingevuld moet worden (dien). Nodig de kinderen 
uit om de zinsnede na te zeggen.

Begrip bevorderen (naar 
een verhaaltje luisteren): 
Vertel het volgende ver-
haal: ‘Toen president Heber 
J. Grant nog maar negen 
dagen oud was, overleed 
zijn vader. Zijn moeder was 
heel arm en verdiende geld 
met naaien. Soms naaide ze 
zo lang zonder uit te rusten 
dat ze nauwelijks meer het 
pedaal van haar naaimachine 
kon indrukken. Heber kroop 
vaak onder de naaimachine 
en drukte dan het pedaal 
voor haar in. Het was altijd 
koud in de winter en Heber 

had alleen maar een dunne, versleten jas om hem 
warm te houden. Hij wilde graag een warme jas 
hebben, maar hij wist dat ze nog maar net genoeg 
geld hadden om te eten. Hij was verrukt toen zijn 
moeder hem op zijn verjaardag een warme jas gaf 
die ze had genaaid. Het was zijn meest waarde-

volle bezitting. Een paar weken 
later zag Heber een jongen die 
bibberde van de kou. Hij wist 
wel hoe dat voelde. Hij deed zijn 
nieuwe jas uit en gaf hem aan de 
jongen.’ U kunt ook de video ‘The 
Coat’ (op www.mormonchannel.
org/the-coat.) laten zien. Bespreek 
hoe Heber een ander diende. 
Nodig een paar kinderen en leer-
krachten uit om te vertellen hoe 
zij een anderen hebben gediend. 
Leg uit dat we God dienen als we 
anderen dienen. (Zie OGGR, pp. 
68–70 voor ideeën over hoe u 
vragen kunt stellen die een goede 
discussie op gang brengen.)

Variatie: Breng variatie 
in de teksten of zinsneden 
aan die u samen met de 
kinderen opzegt. U kunt 
de jongens en meisjes de 
zinsnede bijvoorbeeld 
apart laten nazeggen 
of hun vragen om hard 
of zachtjes te praten.
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U kunt bij het vertellen van de 
verhalen gebruikmaken van 

de jeugdwerkkinderen.



Week 3: Wij geloven eerlijk te moeten zijn.

De leer vaststellen (naar een verhaaltje luis-
teren en een tekst opzeggen): Vertel een verhaal-
tje over een kind dat een ander kind over een 
vistochtje vertelt en ontzettend overdrijft over de 
grootte van de vis die hij heeft gevangen. Vraag 
de kinderen wat het kind verkeerd deed en wat 
hij had moeten doen. Laat de kinderen beden-
ken welk geloofsartikel over eerlijkheid gaat. 
Zeg samen het eerste gedeelte van het dertiende 
geloofsartikel op (‘Wij geloven eerlijk te moeten 
zijn’).

Toepassing aanmoedigen (op situaties rea-
geren): Schets een situatie waarin de kinderen in 
de verleiding kunnen raken om oneerlijk te zijn, 
zoals een ouder die vraagt wie het speelgoed op 
de grond heeft laten liggen. Vraag de kinderen te 
gaan staan als ze weten hoe ze eerlijk kunnen zijn. 
Laat enkele kinderen antwoord geven. Herhaal dit 
met verschillende situaties als de tijd het toelaat. 
Moedig de kinderen aan om te denken: ‘Wij gelo-
ven eerlijk te moeten zijn’ als ze in de verleiding 
raken om dat niet te zijn.

Week 4: Als ik het evangelie naleef, geef ik het goede voorbeeld.

De leer vaststellen (een verhaaltje naspelen): 
Vertel het volgende verhaal en laat de kinderen 
het met u naspelen: ‘Terwijl je met je familie in de 
bergen kampeert, begint het hevig te sneeuwen 
(bibber). Je ziet het pad naar de camping niet (houd 
uw handen voor uw ogen en ga op zoek). Dan komt 
je vader. Hij draagt grote, zware laarzen (doe alsof 
u loopt). Hij zegt: “Ik weet de weg! Volg mij!” Papa 
maakt grote voetsporen in de sneeuw zodat je weet 
waar je heen moet.’ Leg uit dat zoals wij in papa’s 
voetsporen konden treden, anderen ons goede voor-
beeld zien en kunnen volgen als we het evangelie 

naleven. Vraag de kinderen om u na te zeggen: ‘Als 
ik het evangelie naleef, geef ik het goede voorbeeld.’

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen (een tekst lezen en normen bespreken): Laat 
de kinderen 1 Timoteüs 4:12 lezen. Schrijf enkele 
geschikte stellingen uit Voor de kracht van de jeugd 
op aparte stukjes papier op en doe ze in een bak. 
Nodig een kind uit om één stelling uit te kiezen en 
over een persoonlijke gebeurtenis met die norm te 
vertellen, of om te vertellen hoe je door die norm 
na te leven het goede voorbeeld geeft. Doe dat ook 
met de andere stellingen. Zing: ‘Ik leef naar het 
evangelie’ (KL, p. 72).

Verhaaltjes: Door 
verhaaltjes blijven de 
kinderen bij de les en drin-
gen evangeliebeginselen 
beter tot hen door. Lees de 
verhalen goed door, zodat 
u ze enthousiast met hand-
gebaren kunt navertellen.
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‘Het gezin: een proclamatie aan de 
wereld’ is een hulpmiddel van God 
voor mijn familie
‘Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde’ 
( Johannes 15:11).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hen de Geest laten voelen?

Week 1: ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ is een hulpmiddel van 
God voor mijn familie.

De leer vaststellen: Laat de kinderen een 
afbeelding van de tien geboden en van de Schrif-
ten zien. Vraag: ‘Wie heeft die aan ons gegeven?’ 
Vertel dat God ze bij monde van zijn profeten heeft 
gegeven, zodat wij weten wat we moeten doen. 
Laat de kinderen een exemplaar van ‘Het gezin: 
een proclamatie aan de wereld’ zien. Leg uit dat 
God haar bij monde van zijn hedendaagse profe-
ten heeft gegeven om onze familie te helpen.

Begrip bevorderen (liedjes zingen): Vertel dat 
niet alle gezinnen hetzelfde zijn, maar dat ze wel 

allemaal belangrijk zijn. God wil dat alle gezin-
nen gelukkig zijn en tot Hem terugkeren. Geef 
elke klas een woordstrook met een andere zin 
uit de proclamatie over het gezin erop. Vraag de 
kinderen aan een liedje te denken dat met de zin 
te maken heeft. Laat de klassen hun woordstro-
ken om de beurt voorlezen en de andere kinderen 
begeleiden bij het liedje dat ze uitgekozen hebben. 
Getuig dat ons gezin gezegend wordt als we de 
leringen in de proclamatie over het gezin volgen.

Week 2: Het huwelijk tussen man en vrouw is van essentieel belang in Gods plan.

Begrip bevorderen (naar een verhaaltje luis-
teren en er een vertellen): Vertel het verhaal van 
Adam, de eerste mens op aarde. Laat een kind 
Genesis 2:18 lezen en laat de andere kinderen let-
ten op wat hun hemelse Vader heeft gezegd (‘Het 
is niet goed, dat de mens alleen zij’). Vertel dat Hij 
Eva schiep, die met Adam zou trouwen. Laat een 
kind Genesis 2:18 lezen en laat de andere kinde-
ren letten op hoe Adam zijn vrouw noemde (Eva). 
Laat een kind Genesis 2:18 lezen en laat de andere 
kinderen letten op wat hun hemelse Vader heeft 
geboden (‘wordt talrijk’, oftewel sticht een gezin). 

Leg uit dat Gods plan om zijn kinderen naar de 
aarde te sturen niet door kon gaan als Adam en 
Eva niet getrouwd waren. Nodig een paar kinde-
ren uit om het verhaal na te vertellen.

Toepassing aanmoedigen (afbeeldingen bekij-
ken): Vertel dat het gebod van onze hemelse Vader 
aan mannen en vrouwen om te huwen en een 
gezin te stichten in deze tijd net zo belangrijk is 
als toen Adam en Eva op aarde waren. Laat afbeel-
dingen van gezinnen zien en laat de kinderen aan-
wijzen wie de man, de vrouw en de kinderen zijn.

Week 3: Als het gezinsleven op de leringen van Jezus Christus is gebaseerd, 
kunnen we gelukkig zijn.

De leer vaststellen (afbeeldingen bekijken): Laat 
een kind een afbeelding van een gezin vasthouden. 
Vraag waar we ons gezinsleven op moeten baseren 
om gelukkig te zijn. Laat een ander kind een 
afbeelding van Jezus Christus vasthouden. Leg uit 
dat we gelukkig kunnen zijn als ons gezinsleven 
op de leringen van Jezus Christus is gebaseerd.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen (opsommingen maken): Hang een afbeel-
ding van Jezus Christus op het bord en schrijf 

oktober
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 Deze proclamatie heeft president Gordon B. Hinckley op 23 september 1995 in de algemene 
bijeenkomst van de zustershulpvereniging in Salt Lake City (Utah) voorgelezen. 

  HET EERSTE PRESIDIUM EN DE RAAD DER TWAALF APOSTELEN VAN 
DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN 

   WIJ, HET EERSTE PRESIDIUM  en de Raad der Twaalf 

Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de 

Heiligen der Laatste Dagen, verklaren plechtig dat 

het huwelijk tussen man en vrouw van Godswege 

is geboden en dat het gezin centraal staat in het plan 

van de Schepper voor de eeuwige bestemming van 

zijn kinderen.

   IEDER MENS  — man of vrouw — is geschapen naar 

het beeld van God. Ieder is een geliefde geestzoon 

of -dochter van hemelse Ouders, en als zodanig 

heeft ieder een goddelijke aard en bestemming. Het 

geslacht is een essentieel kenmerk van iemands voor-

sterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en doel.

   IN HET VOORSTERFELIJKE LEVEN  kenden en aanba-

den geestzonen en -dochters God als hun eeuwige 

Vader, en aanvaardden zijn plan waardoor zijn 

kinderen een stoffelijk lichaam konden krijgen en 

aardse ervaringen konden opdoen om vooruitgang 

te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk 

hun goddelijke bestemming als erfgenaam van het 

eeuwige leven te verwezenlijken. Het goddelijk plan 

van geluk maakt het mogelijk dat familiebanden ook 

na de dood blijven bestaan. Heilige verordeningen 

en verbonden die in heilige tempels beschikbaar 

zijn, maken het mogelijk dat de mens in de tegen-

woordigheid van God terugkeert en dat het gezin 

voor eeuwig verenigd wordt.

   HET EERSTE GEBOD  dat God aan Adam en Eva gaf, 

had betrekking op hun vermogen om als man en vrouw 

kinderen te krijgen. Wij verklaren dat Gods gebod aan 

zijn kinderen om zich te vermenigvuldigen en de aarde 

te vervullen van kracht blijft. Wij verklaren ook dat 

God geboden heeft dat het heilige voortplantingsver-

mogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en 

een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.

   WIJ VERKLAREN  dat de manier waarop het sterfelijk 

leven tot stand komt door God is voorgeschreven. 

Wij bevestigen de heiligheid van het leven en het 

belang ervan in Gods eeuwige plan.

   MAN EN VROUW  hebben de plechtige taak om 

van elkaar en van hun kinderen te houden, en voor 

elkaar en hun kinderen te zorgen. Kinderen ‘zijn 

een erfdeel des Heren’ ( Psalmen 127:3 ). Ouders heb-

ben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en 

rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun 

stoffelijke en geestelijke behoeften, en ze te leren dat 

ze elkaar moeten liefhebben en helpen, de geboden 

van God moeten naleven, en gezagsgetrouwe bur-

gers behoren te zijn, waar ze zich ook bevinden. De 

echtelieden — de moeders en vaders — zullen door 

God verantwoordelijk worden gehouden voor het 

nakomen van deze verplichtingen.

   HET GEZIN  is door God ingesteld. Het huwelijk van 

man en vrouw is van essentieel belang in zijn eeu-

wige plan. Kinderen hebben er recht op om binnen 

het huwelijk geboren te worden, en te worden opge-

voed door een vader en een moeder die de huwe-

lijksgelofte met volledige trouw eren. De kans op een 

gelukkig gezinsleven is het grootst als de leringen van 

de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen. 

Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden 

gegrondvest op, en in stand gehouden met, de begin-

selen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, 

liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning. 

Volgens het goddelijk plan behoort de vader zijn gezin 

met liefde en in rechtschapenheid te presideren. Hij 

heeft tot taak te voorzien in de levensbehoeften en de 

bescherming van zijn gezin. De taak van de moeder 

is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader 

en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaar-

dige partners met deze heilige taken te helpen. Inva-

liditeit, overlijden of andere omstandigheden kunnen 

individuele aanpassing noodzakelijk maken. Andere 

familieleden behoren zo nodig steun te verlenen.

   WIJ WAARSCHUWEN  degenen die het verbond van 

huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen 

mishandelen, of hun taken in het gezin niet nako-

men, dat zij op een dag aan God rekenschap moe-

ten afl eggen. Verder waarschuwen wij ervoor dat 

het verval van het gezin de rampen voor personen, 

gemeenschappen en volken tot gevolg zal hebben die 

de profeten van vroeger en nu voorzegd hebben.

   WIJ DOEN EEN BEROEP OP  burgers en overheids-

dienaren met verantwoordelijkheidsbesef overal 

ter wereld om maatregelen te bevorderen die erop 

gericht zijn het gezin als de fundamentele eenheid 

van de maatschappij te handhaven en te versterken.   

 HET GEZIN
  EEN PROCLAMATIE 

AAN DE WERELD



De Schriften: Als 
kinderen uit hun eigen 
Schriften voorlezen, wordt 
het hun duidelijk dat de 
Schriften belangrijk zijn 
en kan de Geest aanwezig 
zijn. Vraag de kinderen 
zo mogelijk de teksten 
in hun eigen Schriften te 
markeren en ze daarna 
samen voor te lezen.

er ‘Leringen van Jezus Christus’ onder. Deel de 
kinderen op in drie groepjes. Geef elk groepje een 
van de volgende woordstroken en teksten: ‘Onder-
houd de geboden’ (Johannes 14:15), ‘Help anderen’ 
(Mosiah 2:17) en ‘Toon liefde aan iedereen’ (Johan-
nes 13:34). Vraag de kinderen hun toegewezen 
tekst voor te lezen en in hun groepje te bespreken 

hoe ze die lering van Jezus thuis kunnen toepas-
sen. Vraag elk groepje hun woordstroken op het 
bord te hangen en de andere kinderen te vertel-
len wat ze besproken hebben. Nadat elk groepje 
iets heeft verteld, bespreekt u met hen hoe onze 
familie gelukkig kan zijn door die lering van Jezus 
toe te passen.

Week 4: Een succesrijk gezin werkt samen.

De leer vaststellen (deelnemen aan een les met 
een voorwerp): Laat vier kinderen voor de klas 
komen. Laat ieder kind één uiteinde van een stukje 
touw vasthouden en houd zelf de andere uiteinden 
van de vier touwtjes vast. Vraag de kinderen om 
met de touwtjes een dik touw te vlechten. Wijs erop 
dat zoals er een sterk touw ontstond door de touw-
tjes te vlechten, een gezin sterk wordt als de gezins-
leden samenwerken. Schrijf de volgende woorden 
op aparte woordstroken: Een succesrijk, gezin, werkt, 
samen. Maak de woordstroken aan het touw vast. 
Vraag de kinderen de zin samen op te lezen.

Begrip bevorderen (rollenspel): Toon een 
afbeelding van Noach. Vertel kort en bondig het 
verhaal van Noach die een ark bouwde en de 
dieren bijeenbracht ter voorbereiding op de zond-
vloed (zie Genesis 6–7; Mozes 8). Deel de kinde-
ren op in groepjes. Vraag elk groepje één manier 
uit te beelden waarop Noachs gezin waarschijnlijk 
samenwerkte (zoals hout voor de ark sprokkelen, 
de ark bouwen en de dieren samendrijven). Laat 
de andere kinderen raden wat ze doen. Vertel 
dat Noachs gezin succes had toen de gezinsleden 
samenwerkten.

Toepassing aanmoedigen (tekenen): 
Leg uit dat zoals Noachs gezin samen-
werkte, het belangrijk is dat wij thuis ook 
samenwerken. Geef ieder kind een stukje 
papier en potloden. Nodig ze uit om een 
tekening te maken van hun gezin dat 
samenwerkt. Vraag enkele kinderen hun 
tekeningen te laten zien, en te vertellen 
hoe hun gezin succes kan bereiken door 
te doen wat ze hebben getekend.
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Verhalen navertel-
len: Als kinderen een 
verhaal navertellen dat 
ze net hebben gehoord, 
onthouden ze het beter.

‘Vergelijk [in een les met een voorwerp] het niet-
tastbare beginsel […] met een tastbaar voorwerp 
dat de leerlingen goed kennen en borduur daar op 

verder’ (Boyd K. Packer, in OGGR, p. 177).

gezin werkt samenEen succesrijk



Als ik de leringen van  
Jezus Christus toepas, worden  
mijn familie en ik sterker
‘De kans op een gelukkig gezinsleven is het grootst als de leringen van de Heer Jezus Christus 
eraan ten grondslag liggen’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hen de Geest laten voelen?

Week 1: ‘Indien gij dus geloof hebt, hoopt gij op dingen die niet worden 
gezien, maar die waar zijn’ (Alma 32:21).

De leer vaststellen (een tekst uit het hoofd leren): 
Schrijf op het bord: ‘Indien gij dus geloof hebt, 
hoopt gij op dingen die niet worden gezien, maar 
die waar zijn.’ Laat de kinderen het een paar keer 
voorlezen en dan alles behalve de eerste letter van 
elk woord uitvegen. Vraag de kinderen het opnieuw 
op te lezen. Veeg de letters één voor één uit totdat 
de kinderen de tekst uit het hoofd hebben geleerd.

Begrip bevorderen (naar een verhaal uit de 
Schriften luisteren): Vraag de kinderen te vertellen 
hoe ze weten of het nacht is. Toon een afbeelding van 

Samuël de Lamaniet. Vertel dat hij had geprofeteerd 
dat de zon zou ondergaan in de nacht dat Christus 
geboren zou worden, maar dat het niet donker zou 
worden. Nodig de kinderen uit om de gebeurtenissen 
in Helaman 16 en 3 Nephi 1:1–13 na te vertellen (u 
kunt een paar kinderen het verhaal van tevoren laten 
voorbereiden). Vraag de kinderen de tekst die ze uit 
het hoofd hebben geleerd op te zeggen. Vraag hun 
hoe de gelovige Nephieten hun geloof toonden. Vraag 
de kinderen wat er volgens hen met de gelovigen 
gebeurde. Laat een kind 3 Nephi 1:15, 19 voorlezen. 
Getuig dat geloof belangrijk is.

Week 2: Bidden is eerbiedig met onze hemelse Vader praten.

De leer vaststellen (voorwerpen en afbeeldin-
gen herkennen): Verzamel of teken voordat het 
jeugdwerk begint afbeeldingen van communica-
tiemiddelen (zoals een brief, een telefoon of een 
computer). Verstop de afbeeldingen onder een 
paar stoelen in het jeugdwerklokaal. Vraag de kin-
deren zich voor te stellen dat ze ver van huis zijn 

en met hun familie willen praten. Laat hen onder 
hun stoel naar de verstopte afbeeldingen zoeken 
en bespreek hoe we met behulp van die voorwer-
pen met anderen kunnen praten. Leg uit dat we, 
toen we naar de aarde kwamen, ons hemelse thuis 
achterlieten, maar dat we nog steeds met onze 
hemelse Vader kunnen praten. Vraag de kinderen: 

‘Hoe kunnen we met onze hemelse 
Vader praten?’ Laat de kinderen 
enkele afbeeldingen zien van kinde-
ren of gezinnen die bidden. Leg uit 
dat er in elke afbeelding eerbiedig, 
oftewel liefdevol en respectvol, met 
onze hemelse Vader gepraat wordt. 
Vraag de kinderen het volgende na te 
zeggen: ‘Bidden is eerbiedig met onze 
hemelse Vader praten.’

november
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Begrip bevorderen en toepassing aan-
moedigen (activiteit met het bord): Schrijf de 
vier onderdelen van gebed op het bord. Vraag de 
kinderen dingen te noemen waar we onze hemelse 

Vader voor kunnen bedanken en waar we Hem 
om kunnen vragen. Schrijf hun antwoorden op 
het bord. Vraag de kinderen te laten zien hoe we 
tijdens het gebed eerbiedig kunnen zijn.

Week 3: Bekering is een verandering in denken en van hart.

De leer vaststellen (een afbeelding onthullen): 
Maak woordstroken met woorden van de zin 
‘Bekering is een verandering in denken en van 
hart’ erop. Bedek een afbeelding van de Anti-
Nephi-Lehieten die hun wapens begraven met de 
woordstroken. Vraag enkele kinderen de woord-
stroken te verwijderen en ze in de juiste volgorde 
op het bord te hangen. Vraag de kinderen de zin 
samen op te lezen. Leg met handgebaren nadruk 
op de woorden gedachten en hart.

Begrip bevorderen (naar een verhaal uit de 
Schriften luisteren): Vertel de kinderen dat er 
een groep mensen in het Boek van Mormon was 
die een verandering van hart had doorgemaakt. 
Vertel het volgende verhaal (zie Alma 24): ‘Ammon 
onderwees een groep Lamanieten in het evangelie. 
Het was een slecht volk, maar ze geloofden wat 

Ammon hun leerde en maakten een verandering 
van hart door. Ze wilden lid van de kerk worden, 
dus bekeerden ze zich van hun zonden, beloofden 
ze dat ze niet meer zouden vechten en begroeven 
ze hun oorlogswapens. Vanaf dat moment noem-
den ze zich Anti-Nephi-Lehieten en werden ze een 
ijverig, rechtschapen volk.’

Toepassing aanmoedigen (‘zwaarden’ begra-
ven en zingen): Geef ieder kind een vel papier. 
Vraag de kinderen een zwaard te tekenen en een 
verkeerde keuze op het zwaard te schrijven (zoals 
‘ruziemaken met mijn broertje’ of ‘liegen’). Vraag 
de kinderen hoe ze het goede kunnen kiezen en 
laat ze daarna hun zwaarden ‘begraven’ door hun 
papier op te frommelen en weg te gooien. Zing 
‘Help mij, o Vader’ (KL, p. 52).

Week 4: Door vergeving krijg ik gemoedsrust.

De leer vaststellen (een voorwerp bekijken): 
Vraag de kinderen hoe ze zich voelen als iemand 
hen duwt of slaat. Houd een grote kei omhoog en 
zeg tegen de kinderen dat die de gekwetste gevoe-
lens voorstelt. Doe de kei in een lange sok. Laat 
een kind naar voren komen en bind de sok aan 
zijn of haar enkel vast. Vraag het kind om rond te 
lopen. Bespreek hoe slechte gevoelens ons neerha-
len als we erop blijven broeden. Leg uit dat we die 
slechte gevoelens loslaten als we mensen vergeven 
die ons gekwetst hebben. Laat de kinderen de sok 
losknopen. Laat de kinderen zeggen: ‘Door verge-
ving krijg ik gemoedsrust.’

Begrip bevorderen (naar verhalen uit de 
Schriften luisteren): Vraag enkele leidinggevenden 
of leerkrachten een paar dagen van tevoren om 
een van de volgende verhalen uit de Schriften over 
vergeving te vertellen:

 1. Jezus vergeeft terwijl Hij aan het kruis hangt 
(zie Lucas 23:13–34).

 2. Nephi vergeeft zijn broers (zie 1 Nephi 7:6–21).

 3. Joseph vergeeft zijn broers (zie Genesis 37; 
41–45).

Deel de kinderen op in drie groepjes. Stuur elk 
groepje naar een ander gedeelte van het lokaal (zie 
‘Posten’, OGGR, p. 169). Daar vertelt een leerkracht 
even zijn of haar verhaal uit de Schriften. Zing 
als elk groepje alle posten is afgegaan het eerste 
couplet van ‘Help mij, o Vader’ (KL, p. 52).

Toepassing aanmoedigen (over gevoelens 
praten): Vraag een paar kinderen te vertellen over 
een keer dat ze iemand vergaven en daardoor 
gemoedsrust voelden.

Posten: Als uw jeugd-
werkklas groot is, kunt u 
de leidinggevenden van 
post naar post laten gaan 
in plaats van de kinderen.

Kleine groepjes: Als 
u kinderen met elkaar in 
kleine groepjes laat praten, 
krijgen meer kinderen de 
kans om iets te zeggen. In 
de participatieperiode zijn 
de kinderen al per klas inge-
deeld. U kunt die groepjes 
voor de activiteiten gebrui-
ken. Leerkrachten kunnen 
kinderen aanmoedigen om 
mee te doen en ervoor zor-
gen dat ze eerbiedig blijven.
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Wij gedenken en aanbidden  
onze Heiland, Jezus Christus
‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader 
dan door Mij’ ( Johannes 14:6).
Bedenk zelf nog wat ideeën. Bedenk manieren om vast te stellen wat de leer is, en zorg ervoor dat 
de kinderen haar begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: wat gaan de kinderen doen om iets te 
leren en hoe kan ik hen de Geest laten voelen?

Week 1: Tijdens het avondmaal denken we aan Jezus Christus.

Begrip bevorderen (de juiste teksten bij de afbeel-
dingen zoeken): Schrijf de volgende teksten op het 
bord: Lucas 2:7; Marcus 10:13, 16; Matteüs 26:36, 
39; Johannes 19:17–18; Johannes 20:11–16. Hang 
platen van de gebeurtenissen in de teksten in het 
lokaal op (EPB, pp. 30, 47, 56, 57 en 59). Zeg tegen 
de kinderen dat we tijdens het avondmaal denken 
aan hoeveel Jezus Christus van ons houdt en aan 
alles wat Hij voor ons gedaan heeft. Vraag een kind 
een van de teksten voor te lezen. Vraag een ander 
kind een bijbehorende plaat uit te kiezen en naar 
voren te brengen. Doe dat ook met de andere teksten.

Toepassing aanmoedigen (een memoryspelletje 
spelen): Leg voorwerpen op een tafel, zoals een 
afbeelding van Christus in Getsemane en van het 
laatste avondmaal, een stukje brood, een avond-
maalsbekertje en -schaal, de Schriften en een 
zangboek. Laat de kinderen even naar de voorwer-
pen kijken en bedek ze dan. Vraag de kinderen in 

groepjes samen te werken en op te schrijven welke 
voorwerpen er liggen. Laat de kinderen vertellen 
hoe ze naar aanleiding van elk voorwerp tijdens 
het avondmaal aan Jezus Christus kunnen denken.

Week 2: Als ik aan Jezus Christus denk, kan ik het goede kiezen.

De leer vaststellen (naar teksten luisteren): 
Vraag de kinderen hun ogen te sluiten en zich in 
te beelden hoe het leven zou zijn als iedereen het 
goede koos. Vraag enkelen van hen te vertellen 
waar ze aan dachten. Vertel dat er een tijd in het 
Boek van Mormon was waarin dat gebeurde. Laat 
een kind 4 Nephi 1:15, 17 lezen en laat de andere 
kinderen letten op hoe die tijd beschreven wordt. 
Leg uit dat de mensen het goede konden kiezen 
omdat ze zich iets bijzonders konden herinne-
ren. Vertel opnieuw wat er in 3 Nephi 17:20–25 
gebeurt. Laat de kinderen samen het volgende 
nazeggen: ‘Als ik aan Jezus Christus denk, kan ik 
het goede kiezen.’

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen (liedjes zingen): Bedek de volgende afbeel-
ding met een paar lege stukjes papier: Christus 
die de Nephitische kinderen zegent. Vraag de 
kinderen aan een liedje over Jezus Christus te 
denken. Zing enkele van die liedjes gezamenlijk. 
Laat na elk liedje een kind een stukje papier van 
de afbeelding weghalen. Blijf dat herhalen totdat 

december
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alle stukjes papier weg zijn. Bespreek welke goede 
keuzes de kinderen in de afbeelding na hun bele-
venis met Jezus waarschijnlijk hebben gemaakt. 
Herinner de kinderen eraan dat ze het goede 

willen kiezen als ze aan Jezus denken. Vraag hun 
enkele dingen op te noemen die ze kunnen doen 
om dagelijks aan Jezus te denken.

Week 3: De Zoon van God is op aarde geboren.

De leer vaststellen: Vraag de kinderen: ‘Heb je 
ooit op een bijzondere gebeurtenis gewacht? Leek 
het lang te duren? Hoe voelde je je toen het einde-
lijk gebeurde?’ Bied de kinderen de kans om te ver-
tellen hoe ze zich voelden. Vertel dat onze hemelse 
Vader sinds Adam en Eva beloofd heeft dat er iets 
heel	belangrijks	zou	gebeuren.	Rechtschapen	men-
sen hebben verheugd naar die gebeurtenis uitge-
keken. Fluister zachtjes aan een groepje kinderen: 
‘De Zoon van God is op aarde geboren.’ Laat ze de 
zin aan andere kinderen doorfluisteren en vraag 
alle kinderen dan de zin samen te fluisteren.

Begrip bevorderen (een verhaal vertellen en een 
liedje zingen): Vraag de kinderen te vertellen wat 

ze over Jezus’ geboorte weten (zie Lucas 2:1–20). 
Vul het verhaal met details aan die de kinderen 
over het hoofd hebben gezien. Zing: ‘Sterren stra-
len’ (KL, p. 24) en laat de kinderen zich inbeelden 
wat er door de herders heenging toen ze de enge-
len hoorden zingen.

Toepassing aanmoedigen (een kerstkaart 
maken): Geef alle kinderen een vel papier en 
potloden of krijtjes. Help hen het vel papier als 
een kerstkaart te vouwen. Nodig hen uit om een 
kerstkaart voor hun familie te maken door de 
geboorte van Jezus Christus te tekenen. Laat ze 
het volgende op de voorkant schrijven: ‘De Zoon 
van God is op aarde geboren.’

Week 4: Jezus Christus komt terug.

Begrip bevorderen (teksten lezen): Maak de 
volgende woordstroken (verkrijgbaar op sharing-
time.lds.org):

Onze hemelse Vader weet precies _______ Jezus 
terugkomt (zie Matteüs naar Joseph Smith 1:40).

Jezus zal uit de __________ neerdalen  
(zie Handelingen 1:11).

Jezus zal een _________ gewaad dragen  
(zie LV 133:48).

Valse christussen zullen velen __________  
(zie Matteüs naar Joseph Smith 1:22).

De goddelozen zullen _______________  
(zie LV 29:9).

De zon zal worden ________________  
(zie LV 45:42).

Als Jezus komt, zal Hij helderder dan de 
___________ zijn (zie LV 133:49).

Jezus Christus zal bij zijn komst __________ jaar 
bij de rechtschapen mensen wonen (zie LV 29:11).

Verdeel de kinderen in groepjes en geef elk groepje 
één of twee woordstroken. Vraag hun de woorden 
in de Schriften op te zoeken die in de ontbrekende 
ruimtes horen. Vraag elk groepje aan de andere 
kinderen te vertellen wat ze geleerd hebben.

Toepassing aanmoedigen (zingen en vertel-
len): Vertel dat we Jezus Christus elke dag moeten 
gedenken en aanbidden, zodat we klaar zijn voor 
zijn wederkomst. Vraag de kinderen enkele dingen 
te noemen die ze met hun gezin kunnen doen om 
zich voor te bereiden. Zing ‘Bij zijn wederkomst’ 
(KL, pp. 46–47).

Getuigen: Als u een kort 
getuigenis geeft, kan de 
Geest in de les aanwezig 
zijn. Formeel taalgebruik 
zoals ‘Ik getuig dat…’ is 
overbodig als u van de 
waarheid wilt getuigen. 
Een eenvoudig getuigenis 
is bijvoorbeeld: ‘Ik weet 
dat Jezus Christus leeft.’

De kinderen laten 
uitleggen: De kinderen 
zullen de Geest voelen als 
ze zelf evangeliebeginselen 
uitleggen. Ze kunnen met 
behulp van woorden, teke-
ningen en liedjes vertellen 
wat ze geleerd hebben.

De Zoon van God is op aarde geboren.
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Muziek in het jeugdwerk
Het doel van muziek in het jeugdwerk is de kinderen te onderwijzen in het evangelie van Jezus 
Christus en ze ernaar te laten leven. Door jeugdwerkliedjes is het leren leuker, kunnen de kinderen 
het evangelie beter leren en onthouden, en wordt de Geest uitgenodigd.

Hieronder staan enkele technieken waarmee u hen de liedjes in dit overzicht aan kunt leren. U kunt 
die technieken ook gebruiken om hen andere liedjes aan te leren. Zie het gedeelte ‘Muziek in het 
jeugdwerk’ in de boekjes van voorgaande jaren voor meer ideeën.

Januari: ‘Hij zond zijn Zoon’ (KL, pp. 20–21)

Laat de kinderen naar het liedje luisteren. Wijs 
hen erop dat het uit vragen en antwoorden bestaat. 
Laat de ene helft van de klas de vragen zingen en 
de andere helft de antwoorden. Laat de kinderen 
na een paar keer omwisselen. Als ze het liedje 

eenmaal goed kennen, verdeelt u hen op verschei-
dene manieren (bijvoorbeeld: jongens en meisjes, 
leerkrachten en kinderen, enzovoort) en laat u 
hen het opnieuw zingen.

Februari: ‘Ik werk mee aan Gods plan voor mij’ (KL, pp. 86–87)

Zeg tegen de kinderen dat God ons iets bijzonders 
heeft gegeven. Zing de eerste regel van het liedje en 
laat hen letten op wat Hij ons heeft gegeven (een 
plan). Laat een kaart zien. Vergelijk een kaart raad-
plegen om een bestemming te bereiken met aan 
Gods plan meewerken om tot Hem terug te keren. 
Leg uit dat dit liedje over het plan gaat en over hoe 
we tot onze hemelse Vader terug kunnen keren. 

Hang afbeeldingen in het lokaal op die te maken 
hebben met enkele belangrijke woorden (zoals leven, 
hemels, huis, aarde en begin) en geschreven woorden 
(zoals plan, zin, koos en woord ) uit het liedje. Laat 
de kinderen ze verzamelen en in de juiste volgorde 
omhoog houden terwijl u het liedje voor hen zingt. 
Nodig ze uit om met u mee te zingen terwijl ze naar 
de afbeeldingen en woorden kijken.

Maart: ‘’k Sta spraak’loos’ (lofzang 129).

Deel de kinderen op in vier groepjes. Geef het 
eerste groepje EPB, p. 116 en zing de eerste regel 
van de lofzang voor hen. Praat er even over en laat 
hen dan een paar keer met u meezingen. Doe dat 
ook met de andere groepen en ga de andere regels 
af (door de volgende platen te gebruiken: groep 2, 
EPB, p. 108; groep 3, EPB, p. 57; groep 4, EPB, p. 
56). Zing het hele eerste couplet met de groepjes 

die staan, hun plaat vasthouden en hun regel 
zingen. Laat de groepjes van plaat wisselen en zing 
de lofzang nog eens. Herhaal dat totdat elk groepje 
alle regels heeft gezongen. Zing het refrein en vraag 
de kinderen te letten op hoe vaak het woord ‘won-
derbaar’ erin voorkomt. Neem het refrein een paar 
keer met hen door en laat ze hun hand op hun hart 
plaatsen als ze het woord ‘wonderbaar’ zingen.

April: ‘God geeft ons een gezin’  
(pp. 28–29 in dit overzicht)

Zoek of teken afbeeldingen van woorden en regels 
in het liedje (er staan afbeeldingen op sharingtime.
lds.org). Hang ze één voor één op het bord terwijl 
u elke regel met de kinderen zingt. Als u hun een 
regel hebt aangeleerd, zingt u een aantal woorden 
en stopt u plotseling, zodat de kinderen de regel af 
kunnen maken. Zing het hele liedje een paar keer 
met zijn allen. Nodig een kind uit om één of twee 
van de afbeeldingen weg te halen. Zing het liedje 
dan nog eens. Herhaal dit totdat ze het zonder de 
afbeeldingen kunnen zingen.

Variatie aanbrengen: 
Bedenk verschillende 
manieren om liedjes te 
herhalen. Kinderen leren 
liedjes het beste door ze 
steeds opnieuw te zingen.
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Oefenen: Om ze 
doeltreffend een liedje te 
leren moet u het liedje 
zelf kennen. Oefen thuis 
zodat u de kinderen aan 
kunt kijken en niet in het 
boek hoeft te kijken.

Juli: ‘De doop’ (KL, pp. 54–55)

Maak woordstroken waar de woorden Wie, 
Wanneer, Hoe en Waar op staan. Toon een afbeel-
ding van Jezus Christus die Zich laat dopen. Leg 
de woordstrook met ‘Wie’ erop naast de afbeel-
ding. Vraag de kinderen tijdens de eerste regel 
van het liedje te letten op naar wie Jezus toeging. 
Luister naar hun antwoorden en laat de kinderen 

die regel dan met u meezingen. Doe hetzelfde met 
de andere woordstroken en regels. Zing samen het 
hele eerste couplet. Geef ieder kind een van de ant-
woorden die u met hen hebt gevonden ( Johannes de 
Doper, eens, onder water en Jordaan). Laat de kinde-
ren staan als hun woord gezongen wordt. Laat hen 
van woordstrook wisselen en het nog eens doen.

Augustus: ‘Zoek de Heer’ (KL, p. 67)

Ga alle regels van het liedje met een afbeelding 
af (er staan afbeeldingen op sharingtime.lds.org). 
Hang alle afbeeldingen op het bord. Nodig een 
kind uit om de kamer te verlaten terwijl iemand 
anders de afbeeldingen verstopt. Haal het kind 
terug en laat hem of haar de afbeelding zoeken 
door te luisteren naar de kinderen die hard zingen 
omdat hij dichtbij is of zacht omdat hij er verder 
vanaf staat. Herhaal dit als de tijd het toelaat.

Aanvullende liedjes in dit overzicht

‘Is Jezus werk’lijk opgestaan?’ (KL, p. 45)
Schrijf de woorden van het eerste couplet op het 
bord of op een groot vel papier. Zing het couplet 
voor de kinderen en praat er even over. Zing het 
met de hele klas en nodig iemand uit die goed 
heeft gezongen om een van de woorden uit te 
vegen of uit te knippen. Herhaal dat totdat de kin-
deren het couplet kennen en doe daarna hetzelfde 
met de andere coupletten.

‘Mijn hemelse Vader is  
goed voor mij’ (KL, pp. 16–17)
Laat de kinderen in de maat klappen terwijl u het 
liedje zingt, zodat ze er bekend mee raken. Ver-
zin eenvoudige handgebaren met hen die met de 
belangrijkste woorden van het liedje overeenko-
men. Nodig de kinderen uit om de handgebaren te 
maken terwijl u het liedje afspeelt. Maak daarna 
samen de handgebaren en zing het liedje met zijn 
allen. (Afbeeldingen die wellicht nuttig zijn voor het 
aanleren van dit liedje staan op sharingtime.lds.org.)

‘Ons gezin kan eeuwig zijn’ (KL, p. 98)
Laat de kinderen dirigeren en met u meezingen. 
Leg steeds nadruk op patronen in de melodie, 
zoals ‘liefderijk’ en ‘houden veel van mij.’ Stel 
eenvoudige vragen als: ‘Wanneer moeten we ons 
op de tempel voorbereiden?’ en laat de kinderen 

na het zingen van het liedje antwoord geven. Laat 
de kinderen met eenvoudige rekwisieten verschil-
lende familieleden naspelen en groepjes bij het 
zingen van bepaalde regels begeleiden.

‘Omdat hier liefde is’ (KL, pp. 102–103)
Vraag de kinderen wat voor talen ze thuis spreken. 
Zing het eerste couplet van het liedje en nodig de 
kinderen uit om goed te luisteren en hun hand 
op hun hart te leggen als ze weten welke taal 
erin genoemd wordt (liefde). Laat hen tijdens het 
zingen letten op woorden die rijmen of die ze niet 
begrijpen. Vraag een meisje om ze tijdens het eer-
ste couplet op het bord te schrijven en een jongen 
om ze er tijdens het tweede couplet op te schrijven. 
Omschrijf de woorden en zing de desbetreffende 
regels. Laat de kinderen u nazingen.

‘Lang geleden in de hemel’ (KL, p. 144).
Deel de kinderen op in vier groepjes en wijs 
elk groepje een regel van het liedje toe. Geef elk 
groepje een vel papier en vraag hun een een-
voudige tekening over hun regel te maken. Zing 
het liedje samen en gebruik hun tekeningen als 
visueel hulpmiddel.
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