
  Overzicht participatieperiode 2012

  Kies het goede
  ‘Kiest dan heden, wie gij dienen zult. (…) Maar ik en mijn huis, 

wij zullen de Here dienen’ (  Jozua 24:15 ).  



II

    Kinderprogramma in de 
avondmaalsdienst en overzicht 
participatieperiode.
     Geachte jeugdwerkpresidiums en dirigentes,

  Dit jaar kunt u de kinderen bijbrengen hoe belangrijk het is om het goede te kiezen. Het leren 
nemen van goede beslissingen is een belangrijk onderdeel van het plan dat onze hemelse Vader 
voor ons heeft, en zal veel zegeningen tot gevolg hebben. Streef naar de Geest van de Heer als u 
met een gebed in het hart de lessen in dit overzicht behandelt. Als u dat doet, zullen de kinde-
ren leren dat ze hulp kunnen ontvangen wanneer ze ervoor kiezen om het voorbeeld van Jezus 
Christus te volgen, de evangeliebeginselen na te leven en gehoor te geven aan de influisteringen 
van de Heilige Geest. Als de kinderen het goede kiezen, zullen ze op het pad blijven dat naar 
onze hemelse Vader leidt.

  Wij waarderen uw getrouwe inspanningen om de dierbare kinderen in uw jeugdwerk lief te 
hebben en te onderwijzen. We bidden voor u en weten dat de Heer u zal zegenen als u deze 
belangrijke roeping vervult.

  Het algemeen jeugdwerkpresidium

    Instructies voor de participatieperiode

   Evangelieonderwijs

  Gebruik dit boekje om u voor bereiden op de les 
van vijftien minuten die u iedere week tijdens de 
participatieperiode geeft. U kunt de wekelijkse les 
aanvullen met ander goedgekeurd materiaal, zoals 
de    Liahona . De volgende richtlijnen zijn een hulp-
middel om de lessen voor 
te bereiden en te geven.

Heb de kinderen lief.  Laat 
merken dat u de kinderen 
liefhebt, door hun namen 
te leren en te weten wat 
hun interesses, talenten 
en behoeften zijn.

Behandel de leer onder lei-
ding van de Geest.  Als u de 
lessen voorbereidt, bid dan om leiding en streef 
ernaar om uw getuigenis te versterken van de 
beginselen die u behandelt. Dan bent u beter in 
staat om met de Geest te onderwijzen.

Aanzetten tot studie.  Dit boekje is samengesteld 
om u niet alleen te leren  wat  u moet behandelen, 
maar ook  hoe  u de stof behandelt en de kinderen 
aanzet tot studie. U zult de leer het doeltreffendst 
behandelen als u in iedere les de volgende drie 
dingen doet:

     1.    Vaststellen wat de leer is.  Leg de leerstel-
ling die de kinderen moeten leren duidelijk uit. 
Overweeg hoe u dat verbaal en visueel kunt 
doen. (U kunt enkele voorbeelden vinden in 
de lessen voor de derde week van mei en de 
tweede week van augustus.)

    2.     Begrip bevorderen.  
Zorg ervoor dat de 
kinderen de leer goed 
begrijpen, door ver-
schillende lesmethoden 
te gebruiken die ze bij 
de les betrekken, zoals 
het zingen van liedjes, 
rollenspelen en teksten 
lezen.

    3.    Toepassing aanmoedigen.  Geef de kinde-
ren de kans om de leer in hun dagelijks leven 
toe te passen. Bespreek hoe ze hun gevoelens 
kunnen uiten of doelen kunnen stellen die met 
de leer te maken hebben.

    Dit boekje bevat volledig uitgewerkte lessen 
voor sommige weken in het jaar. Voor de andere 
weken zijn er geen volledige lessen in opge-
nomen, maar alleen ideeën. U kunt die ideeën 
aanvullen met u eigen suggesties. U kunt ideeën 
vinden door andere lessen in dit boekje te lezen. 
Als er een vijfde zondag is, gebruik die tijd dan 

  Online beschikbaar:  
de informatie, visuele 
hulpmiddelen en hulp-
bronnen die in dit boekje 
genoemd worden, zijn ook 
online beschikbaar, in het 
gedeelte ‘Serving in the 
Church’ op lds.org. 

 Bedenk iedere week manieren 

om (1) duidelijk vast te stellen 

wat de leer is, (2) de kinderen 

er begrip van bij te brengen, 

en (3) de kinderen aan te 

moedigen ze toe te passen. 
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  Hulpmiddelen:  U kunt 
aanvullende hulpmiddelen 
vinden, zoals kleurplaten, 
verhalen en activiteiten, 
in de  Friend , de  Liahona , 
het kinderkamerboek en 
het  evangelieplatenboek . 
U kunt die hulpmiddelen 
gebruiken om uw lessen 
te verrijken. U kunt ook 
een lijst met hulpmiddelen 
over specifi eke evangelie-
onderwerpen in de  Friend  
vinden op friend.lds.org. 
Deze hulpmiddelen kun-
nen afgedrukt en gebruikt 
worden om de kinderen te 
onderwijzen. 

  Voorbereiding:  Bid om 
leiding en sta open voor de 
invloed van de Geest als 
u de participatieperiodes 
voorbereidt. Als u met de 
Geest de les voorbereidt en 
geeft, zal Hij getuigen van 
de waarheid van de lerin-
gen die u behandelt (zie 
 OGGR , p. 13). 

      Hulpmiddelen die in dit boekje 
worden gebruikt

  De volgende afkortingen worden in het hele 
boekje gebruikt:

   KL   Kinderliedjes 

   OGGR  Onderwijzen — geen grotere roeping 

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

    Leerplan voor 2012

   Algemeen leerplan

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

    Basisleerplan

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

om voorgaande lessen te herhalen. De Geest kan 
u leiden als u activiteiten voor de lessen bedenkt 
en voorbereidt.

  Werk samen met de dirigente als u de lessen voor-
bereidt. Door het zingen van liedjes worden de 
leerstellingen bekrachtigd. U kunt af en toe een 
leerkracht met zijn of haar klas vragen om u te 
helpen met gedeelten van het evangelieonderricht.

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

  In de lessen staan enkele onderwijstips waar-
mee u uw lessen kunt verbeteren. In de lessen 
staan ook afbeeldingen om u te laten zien hoe 
een activiteit er uitziet. Hoewel het belangrijk 
is om onderwijsvaardigheden te ontwikkelen, 
zal het de Geest zijn die door uw geestelijke 

voorbereiding en uw getuigenis wordt uitgeno-
digd om deze leerstellingen in het hart van de 
kinderen te bevestigen.

    Zingen

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

  In dit boekje staat een nieuw liedje dat de kin-
deren dit jaar leren (zie p. 28). Het bevat ook 
een hoofdstuk ‘Muziek in het jeugdwerk’ (zie 
pp. 26–27) en aanvullende ideeën om de kinde-
ren nieuwe liedjes te leren (zie pp. 9, 17).

     Richtlijnen voor het kinderprogramma in de avondmaalsdienst

  Op aanwijzing van de bisschop of gemeentepre-
sident wordt het kinderprogramma in de avond-
maalsdienst in de regel tijdens de laatste drie 
maanden van het jaar gepresenteerd. Praat in het 
begin van het jaar met de raadgever van de bis-
schop die over het jeugdwerk gaat over uw aan-
vankelijke plannen. Vraag om zijn toestemming 
als de plannen defi nitief zijn.

  Zorg ervoor dat de kinderen het programma pre-
senteren aan de hand van de maandelijkse thema’s 
voor de participatieperiode. Maak in de loop van 
het jaar aantekeningen van toespraken en erva-
ringen van de kinderen om die eventueel in de 

presentatie te verwerken. Als u de kinderen laat 
vertellen wat ze over het thema van dit jaar heb-
ben geleerd, bedenk dan manieren waarop ze de 
aandacht van de wijkleden kunnen richten op de 
evangeliebeginselen die ze bespreken. Een lid van 
de bisschap kan een slotwoord uitspreken.

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

    •   Repetities dienen zo min mogelijk tijd van 
de les of het gezin in beslag te nemen.

    •   Visuele hulpmiddelen, kostuums en media-
presentaties zijn niet gepast voor een 
avondmaalsdienst.
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Januari      Keuzevrijheid is de gave 
om zelf te kiezen
  ‘Daarom zijn de mensen vrij (…) om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote 
Middelaar van alle mensen’ ( 2   Nephi 2:27 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1 en 2: Keuzevrijheid is de gave om zelf te kiezen.

Vaststellen wat de leer is  (een raadspel spelen):   
Zeg tegen de kinderen dat u aan een woord denkt 
en geef ze aanwijzingen zodat ze het woord kun-
nen raden. Laat ze hun hand opsteken als ze het 
antwoord weten. Mogelijke aanwijzingen: Iets wat 
we al hadden voordat we op aarde kwamen. Een 
gave van onze hemelse Vader. Ze is een belangrijk 
onderdeel van Gods plan voor ons. Satan wilde 
haar van ons afpakken. We gebruiken haar als we 
keuzen maken. Ze is een gave waarmee we zelf 
kunnen kiezen. Ze begint met de letter  K . Als de 
kinderen het antwoord geraden hebben, zegt u 
gezamenlijk op: ‘Keuzevrijheid is de gave om zelf 
te kiezen.’

   Begrip bevorderen  (aanschouwelijk onderwijs 
en bespreking):   Laat een stok zien waarop het 
woord  keuze  op het ene uiteinde staat geschreven 
en het woord  gevolgen  op het andere uit-
einde. Leg uit dat een 

gevolg een natuurlijk 
uitvloeisel is van de beslissingen die we 

nemen. Als we bijvoorbeeld een muziekinstrument 
leren bespelen, worden we daar steeds beter in. En 
als we beslissen om vuur aan te raken, verbranden 
we ons. Pak de stok op en laat de kinderen zien 
dat iedere keer dat u de stok oppakt, u zowel de 

keuze als de gevolgen van die keuze krijgt. Laat 
een ouder kind  2   Nephi 2:27  voorlezen. Vraag de 
andere kinderen wat de gevolgen zijn als we een 
goede beslissing nemen (vrijheid en eeuwig leven) 
en wat de gevolgen zijn als we een verkeerde 
beslissing nemen (gevangenschap en dood). Teken 
een eenvoudig schema op het bord volgens het 
onderstaande voorbeeld.

   

   Zorg ervoor dat de kinderen begrijpen dat als we 
goede beslissingen nemen, dat tot vrijheid en geluk 
leidt, en dat als we verkeerde beslissingen nemen, 

dat tot gevangenschap en 
ongeluk leidt.

  Laat twee kinderen voor de 
klas komen en laat ieder kind 

een van de uiteinden van de stok vasthouden. Laat 
het kind dat het uiteinde met ‘keuze’ vasthoudt 
een voorbeeld van een goede keuze geven (bijvoor-
beeld: aardig voor anderen zijn). Laat het andere 
kind mogelijke gevolgen van die keuze opnoemen 
(bijvoorbeeld: blijvende vriendschappen). Herhaal 
datzelfde met enkele andere kinderen.

Keuzevrijheid GOED
Vrijheid en geluk

VERKEERD
Gevangenschap en ongeluk

 Lied: ‘Als kind van 

God’

   (pagina 28 in dit boekje)

De Schriften gebruiken:  
Het is belangrijk dat de 
kinderen evangeliewaarhe-
den uit de Schriften leren. 
Zie  OGGR , p. 59, voor 
enkele ideeën om kinderen 
verhalen uit de Schriften te 
vertellen. 

  Bekrachtig het 
leerproces van 

de kinderen door 
herhaling. Bewaar 
de stok met ‘keuze 

en gevolgen’. U kunt 
de stok later in het 

jaar weer gebruiken.  

en het woord gevolgen  op het andere uit
einde. Leg uit dat een 

gevolg een natuurlijk
uitvloeisel is van de beslissingen die we 

nemen. Als we bijvoorbeeld een muziekinstrument

een van de uiteinden
het kind dat het uitei
een voorbeeld van ee
beeld: aardig voor an

f
vertellen.

KEUZE

GEVOLGEN
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  Aanschouwelijk 

onderwijs  ‘Vergelijk het 
niet-tastbare beginsel (…) 
met een tastbaar voorwerp 
dat de leerlingen goed 
kennen en borduur daarop 
verder’ (Boyd   K. Packer, in 
 OGGR , p. 177). 

Begrip bevorderen  (verhalen uit de  Schriften 
leren):   Tijdens de eerste twee weken van de maand 
bespreekt u enkele verhalen uit de Schriften 
waaruit blijkt dat het nemen van goede beslissin-
gen tot vrijheid en geluk leidt en dat het nemen 
van verkeerde beslissingen tot gevangenschap en 
ongeluk leidt. Verhalen uit de Schriften die u kunt 
gebruiken: de Heiland en Satan (zie  Mozes 4:1–4 ); 
Nephi en Laman en Lemuël (zie  1   Nephi 2–4, 7, 
18 ); Sadrak, Mesak en Abednego (zie  Daniel 3 ); of 
Alma en koning Noach (zie  Mosiah 17–19 ). Nadat 
u een verhaal hebt besproken, laat u twee kinderen 
de uiteinden van de stok met ‘keuze en gevolgen’ 
vasthouden. Laat een kind uitleggen welke beslis-
singen in het verhaal moesten worden genomen en 
laat het andere kind de gevolgen van die beslissin-
gen uitleggen.

Toepassing aanmoedigen  (naar een verhaal 
luisteren):   Hang een afbeelding van Jezus Christus 

op het bord. Teken stappen die naar 
de afbeelding leiden. Teken een pop-
petje op een vel papier en hang het 
onderaan de stappen. Vertel een 
kort verhaal over de keuzes die een 
kind in de loop van een dag moet 
maken. Voor iedere keuze kunnen 
de kinderen laten zien of het een 
goede of slechte keuze is door op 
te staan voor een goede keuze en 
te gaan zitten voor een slechte 
keuze. Bijvoorbeeld: ‘Janine pakte een speeltje af 
van haar kleine broertje, die begon te huilen. Toen 
haar moeder vroeg waarom hij huilde, zei Janine 
dat ze geen idee had.’ Voor iedere goede keuze 
laat u het poppetje een stap dichter naar Jezus toe 
komen. Ga verder met het verhaal met andere keu-
zen totdat het poppetje bij Jezus is. Bespreek dat 
goede keuzen tot geluk leiden en ons dichter bij de 
Heiland brengen.

    Week 3: In het voorsterfelijk leven heb ik ervoor gekozen om Gods plan 
te volgen.

Begrip bevorderen  (liedjes zingen):   Bespreek 
in het kort de volgende begrippen, en zing de bij-
behorende liedjes met de kinderen: Voordat ik op 
aarde kwam, woonde ik in de hemel (‘Lang geleden 
in de hemel’, [ KL , p. 144]). Ik koos ervoor om naar 
de aarde te komen en een lichaam te ontvangen 
(‘Ik ben een kind van God’ [ KL , pp. 2–3]; ‘De Heer 

gaf mij een tempel’ [ KL,  p. 73]). Ik word gedoopt 
en ontvang de gave van de Heilige Geest (‘Als ik 
gedoopt ben’, [ KL , p. 53]; ‘De Heilige Geest’ [ KL , 
p. 56]). Ik kan me voorbereiden om naar de tempel 
te gaan (‘Ik kijk graag naar de tempel’ [ KL , p. 99]; 
‘Ons gezin kan eeuwig zijn’ [ KL , p. 98]). Ik zal her-
rijzen (‘Hij zond zijn Zoon’ [ KL , pp. 20–21]).

    Week 4: Jezus Christus schiep de aarde als een plek waar ik het goede 
kan leren kiezen.

Vaststellen wat de leer is  (aanschouwelijk 
onderwijs en bespreking):   Laat de kinderen een 
bakje zien met daarin kleurkrijtjes in veel ver-
schillende kleuren. Laat ze een ander bakje zien 
met daarin slechts een enkele kleur. Vraag de 
kinderen: ‘Als je een kleurplaat zou kleuren, welk 

bakje met kleurkrijtjes zou je dan willen gebrui-
ken? Waarom?’ Leg uit dat het een zegen is om 
verschillende kleuren te hebben. Geef uw getuige-
nis dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ons 
liefhebben en willen dat wij goede beslissingen 
nemen.

   Begrip bevorderen  (kleuren):   Laat de kinderen 
een kopie kleuren van de afbeelding op pagina 35 
van het kinderkamerboek,  Ziet uw kleinen , of laat 
ze soortgelijke plaatjes tekenen met dezelfde titels. 
Bespreek wie de voorwerpen in deze plaatjes heeft 
geschapen en waarom. Leer de kinderen dat onze 
hemelse Vader van ons verwacht dat we goed voor 
de wereld zorgen die zijn Zoon voor ons heeft 
geschapen. Vraag de kinderen hoe zij voor de aarde 
en de scheppingen daarop kunnen zorgen. De kin-
deren kunnen hun tekening mee naar huis nemen 
en er met hun ouders een boekje van maken.              

  Met deze activiteit kunt u het beginsel dat keuzen 
een zegen zijn, demonstreren met kleurkrijtjes, 

kleurpotloden, verschillende vruchten of 
andere voorwerpen die de kinderen kennen.  
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Februari      Wanneer we het goede kiezen, 
worden we gezegend
  ‘Indien gij dus zijn geboden onderhoudt, zegent Hij u en maakt Hij u voorspoedig’ 
( Mosiah 2:22 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1: Noach werd gezegend omdat hij het goede koos.

   Vaststellen wat de leer is  (een memoryspel 
spelen):   Teken een eenvoudige ark op het bord. 
Bereid verscheidene sets met twee identieke 
dierenplaatjes voor. Geef ieder kind een plaatje. 
Laat de kinderen gaan staan en het 
geluid maken van het dier op 
hun plaatje waarbij ze luis-
teren of ze iemand horen die 
hetzelfde geluid maakt. Als de 
kinderen met dezelfde plaatjes 
elkaar gevonden hebben, gaan 
ze bij elkaar staan totdat alle 
dieren elkaar gevonden hebben. Laat de kinderen 
in paren naar voren komen en hun dieren op de 
tekening van de ark bevestigen. Vraag de kinde-
ren: ‘Welke profeet moest van de Heer dieren in 
de ark verzamelen?’ Leg uit dat het waarschijnlijk 
een moeilijke taak was om zoveel dieren in de ark 
te verzamelen, maar dat Noach het gebod van de 
Heer gehoorzaamde.

   Begrip bevorderen  (teksten lezen):   Laat een 
afbeelding zien van Noach die predikt, en lees 
 Mozes 8:20  voor. Vraag de kinderen waarom de 
mensen volgens hen niet naar Noach luisterden. 

Verdeel het bord in tweeën, en zet 
de volgende vragen aan de ene 
kant, en de tekstverwijzingen 
in willekeurige volgorde aan 
de andere kant: Wat zou de 
Heer doen om de goddelozen 
te vernietigen? ( Genesis 6:17 ). 
Wat moest Noach doen om zijn 

familie te redden? ( Genesis 6:18 ). Wat deed Noach 
om te laten zien dat hij het goede koos? ( Genesis 
7:5 ). Laat de kinderen de teksten lezen en bij elke 
vraag het juiste antwoord zoeken. Laat een plaat 
zien van Noach die de ark bouwt. Leg uit dat het 
soms moeilijk is om het goede te kiezen. Vraag: 
‘Hoe werd Noach gezegend omdat hij het goede 
koos?’ Vraag de kinderen hoe zij gezegend zullen 
worden als zij het goede kiezen.

    Week 2: De discipelen van Jezus werden gezegend omdat ze het goede kozen.

   Begrip bevorderen  (teksten lezen, kleuren, 
en poppetjes gebruiken):   Lees met de kinderen 
de volgende verslagen van de manier waarop 
de discipelen van Jezus het goede kozen:  Lucas 
10:38–42  (Maria);  Matteüs 4:18–20  (Petrus en 
Andreas);  Handelingen 9:1–9, 17–20  (Paulus). 
Bespreek enkele van de zegeningen die 
deze mensen ontvingen omdat ze het 
goede kozen. Teken enkele eenvoudige 
poppetjes voor ieder kind (of gebruik 

 Lied: ‘Kies toch goed’

   ( Lofzangen,  162)

  

  Eerbied:  Kinderen 
kunnen door leuke acti-
viteiten en bewegingen 
leren en toch eerbiedig 
zijn. ‘Eerbied (…) is niet 
gelijkgesteld aan volledige 
stilte’ (Boyd   K. Packer, 
‘Rev erence Invites Revela-
tion’,  Ensign,  november 
1991, p. 22). 

  U kunt eenvoudige poppetjes 
gebruiken om gedeelten van een 

les te verduidelijken. Ze zijn 
nuttige hulpmiddelen om het 

hoofdbeginsel te onderstrepen en 
de aandacht van de kinderen 

bij de les te houden (zie  OGGR , 
pp. 168–169).  

 Klik hier voor de tekening. 
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  De leer onder woorden 

brengen:  Deze maand 
leren de kinderen verschil-
lende schriftuurlijke voor-
beelden van de leer dat we 
gezegend worden als we 
het goede kiezen. U kunt 
de kinderen aan het begin 
van iedere les laten opzeg-
gen: ‘Wanneer we het 
goede kiezen, worden we 
gezegend.’ 

de schriftfi guren in ‘Veel plezier’,  Liahona , januari 
2006, p. K13; en ‘Veel plezier’,  Liahona , februari 
2006, p. K11). Laat de kinderen hun tekening 
kleuren, uitknippen en er een poppetje op een 
stokje of een papieren zak van maken. Laat de 
kinderen met behulp van hun poppetje opnieuw 
een van de verhalen vertellen. Bijvoorbeeld: ‘Ik 
heet Paulus. Ik vervolgde de mensen die Jezus 
volgden. Ik zag een visioen van Jezus. Jezus zei dat 
ik Hem niet mocht vervolgen. Ik koos ervoor om 

Jezus te volgen en ben de rest van mijn leven een 
zendeling geweest.’

   Toepassing aanmoedigen  (verhalen uit de 
Schriften herhalen):   Laat de kinderen met hun 
poppetjes thuis de verhalen uit de Schriften 
opnieuw vertellen. Moedig ze aan om met hun 
familieleden te bespreken dat de personen in de 
verhalen het goede kozen en dat ze gezegend 
werden. Vraag de kinderen hoe ze gedurende 
de komende week het goede kunnen kiezen.

    Week 3: Nephi werd gezegend omdat hij het goede koos.

Begrip bevorderen  (deelname aan  toneelstukjes):   
Laat de kinderen voorbeelden uitbeelden van toen 
Nephi gehoorzaam was aan zijn vader en aan de 
Heer (zie bijvoorbeeld  1   Nephi 16:18–24, 30–32 ; 
 1   Nephi 17:8, 17–18, 48–53 ;  1   Nephi 18:9–21 ). 
U kunt ze eenvoudige kostuums laten dragen 

of rekwisieten laten gebruiken (zie  OGGR , pp. 
175–176 voor meer informatie over toneelstukjes). 
Lees gezamenlijk wat Nephi in  1   Nephi 17:3  heeft 
gezegd.

   Toepassing aanmoedigen  (een lied zingen):   
Laat de stok met ‘keuze en gevolgen’ zien die u in 
januari hebt gebruikt. Vraag de kinderen wat ze 
zich kunnen herinneren over keuzen en gevolgen. 
Vertel ze dat veel zegeningen die we ontvangen, 
gevolgen zijn van de goede beslissingen die we 
nemen. Laat de kinderen manieren bedenken 
waarop ze net als Nephi goede beslissingen kun-
nen nemen. Laat de kinderen ‘Nephi’s moed’ ( KL , 
pp. 64–65) zingen en de stok met de ‘keuze en 
gevolgen’ doorgeven.  Stop de muziek op wil-
lekeurige momenten. Laat het kind dat de stok 
vastheeft als de muziek stopt, iets zeggen over een 
goede beslissing die hij of zij heeft genomen. Laat 
het kind de stok aan een ander kind geven, en laat 
hem of haar vertellen wat voor zegeningen uit die 
goede beslissing kunnen voortkomen. Herhaal dit 
als de tijd het toelaat.

    Week 4: De leden van de kerk worden gezegend als ze het goede kiezen.

Begrip bevorderen  (verhalen vertellen):   Nodig 
enkele ouders of grootouders van de kinderen in 
uw jeugdwerk uit om verhalen te vertellen hoe 
zij of hun voorouders het goede kozen. Dat kun-
nen verhalen zijn over hoe zij lid van de kerk zijn 
geworden. Moedig de kinderen voor ieder verhaal 
aan om goed op te letten hoe deze leden het goede 

kozen en hoe ze daarvoor zijn gezegend. Na ieder 
verhaal vraagt u de kinderen hoe de leden geze-
gend werden omdat zij het goede kozen. U kunt 
de kinderen tekeningen laten maken over deze 
verhalen en ze aanmoedigen die tekeningen in 
het jeugdwerk en thuis te laten zien.            

  Visuele hulpmiddelen kunnen het leerproces 
bevorderen. Gebruik eenvoudige visuele 
hulpmiddelen. Dan concentreren de kinderen 
zich op de boodschap van de les en niet op het 
visuele hulpmiddel.  

 Klik hier voor de 
stokpoppetjes. 
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     Hedendaagse profeten zeggen 
dat ik het goede moet kiezen
  ‘O, denk eraan, mijn zoon, en leer wijsheid in uw jeugd; ja, leer in uw jeugd de geboden 
Gods te onderhouden’ ( Alma 37:35 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1: God spreekt door middel van levende profeten.

   Vaststellen wat de leer is  (naar een demon-
stratie kijken en een tekst uit het hoofd leren):   Laat 
een kind voor de klas komen. Zeg tegen de andere 
kinderen dat ze zijn of haar instructies moeten 
opvolgen. Fluister het kind eenvoudige instructies 
in, zoals ‘Laat ze drie keer in hun handen klappen’ 
of ‘Laat ze opstaan en op hun plaats marcheren.’ 
Geef verschillende kinderen de kans om voor de 
klas te komen. Leg uit dat hoewel ze niet hebben 
gehoord dat u de instructies gaf, ze toch in staat 

waren om de instructies op te volgen omdat ze 
wisten naar wie ze moesten luisteren. Vraag wie 
wij moeten volgen om te weten wat onze hemelse 
Vader van ons verwacht. Laat een foto van de hui-
dige president van de kerk zien. Laat de kinderen 
gezamenlijk opzeggen: ‘God spreekt door middel 
van levende profeten.’ Lees  Amos 3:7  en leg even-
tuele woorden uit die de kinderen niet begrijpen. 
Help de kinderen om de tekst uit het hoofd te 
leren (zie  OGGR,  p. 176).

    Week 2: Het Eerste Presidium en de twaalf apostelen zijn profeten.

   Vaststellen wat de leer is.  Zet op het bord: 
‘Het Eerste Presidium en de twaalf apostelen zijn 
profeten.’ Vertel de kinderen dat we in De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen geleid worden door de president van de 
kerk, zijn twee raadgevers in het Eerste Presidium 
en de twaalf apostelen. Leg uit dat het Eerste 
Presidium en de twaalf apostelen profeten zijn.

   Toepassing aanmoedigen  (een memo-
ryspel spelen):   Verzamel foto’s van zes leden 
van het Eerste Presidium en het Quorum der 
Twaalf Apostelen. Zet hun namen op afzonder-
lijke papiertjes. Hang de papiertjes en de foto’s 
omgekeerd op het bord. Laat een kind een foto 
omdraaien en laat een ander kind een papiertje 
met een naam erop omdraaien. Als de foto en de 
naam niet overeenkomen, hangt u ze terug en laat 
u twee andere kinderen kiezen. Als ze wel over-
eenkomen, fl uistert u de twee kinderen een evan-
geliebeginsel in waar die leider tijdens de meest 
recente algemene conferentie over heeft gesproken 
(zie het laatste conferentieverslag van de  Ensign  
of de  Liahona ), en laat ze uitbeelden hoe ze dat 
beginsel kunnen naleven. Laat de andere kinderen 
raden wat ze doen.

 Lied: ‘Wees eerlijk 

en trouw’

   ( KL,  p. 81)

  

  Vragen stellen:  Vra-
gen kunnen deelname en 
bespreking bevorderen. 
Stel vragen om vast te 
stellen of de kinderen de 
leer begrijpen en om ze 
tot nadenken aan te zet-
ten (zie  OGGR,  p. 73). 
U kunt bijvoorbeeld vra-
gen stellen als ‘Hoe spreekt 
onze hemelse Vader tot 
de leden van de kerk?’ 
en ‘Wat voor zegeningen 
heb je ontvangen omdat 
je naar de profeet hebt 
geluisterd?’ 

Maart
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  Tip:  Overweeg manieren 
waarop u de kinderen 
en hun ouders op de 
hoogte kunt stellen van 
de hulpmiddelen op 
conferencegames.lds.org. 

  Herhaling:  Kinderen 
leren door herhaling. In 
de weken 2 en 3 leert u 
de kinderen dezelfde leer 
op verschillende manie-
ren. Dat is een kans om 
hun begrip van de leer 
te bekrachtigen. 

    Week 3: Gods profeten en apostelen spreken tot ons tijdens de algemene 
conferentie.

   Begrip bevorderen en toepassing aan-

moedigen  (een spel spelen):   Zet op afzonderlijke 
papiertjes een samenvatting van een enkele regel 
van de meest recente conferentietoespraken van 
de leden van het Eerste Presidium en het Quorum 
der Twaalf. Hang ze op het bord met een foto van 
de leiders. Bespreek iedere boodschap. Laat een 
groep kinderen het lokaal verlaten. Verwijder 
een van de boodschappen van het bord. Laat de 
kinderen terugkomen en samen bepalen welke 
boodschap ontbreekt. Laat de kinderen een jeugd-
werkliedje uitkiezen dat overeenkomt met de 
boodschap. Zing het dan gezamenlijk. Vraag de 
kinderen hoe ze de boodschap kunnen toepassen. 
Herhaal dit met andere boodschappen.

    Week 4: Ik word gezegend als ik ervoor kies om de profeet te volgen.

Vaststellen wat de leer is  (een lied zingen):   
Zing het negende couplet en het refrein van ‘Volg 
de profeet’ ( KL , pp. 58–59). Laat de kinderen goed 
luisteren naar de redenen waarom we de profeet 
volgen. Laat de kinderen gezamenlijk opzeggen: 
‘Ik word gezegend als ik ervoor kies de profeet 
te volgen.’

   Begrip bevorderen  (verhalen uit de Schrif-
ten uitbeelden):   Vertel het verhaal van Elia en de 
weduwe van Sarefat (zie  1   Koningen 17:8–16 ), 
en laat de kinderen het verhaal met u uitbeelden. 
Bijvoorbeeld: ‘De Heer zei tegen de profeet Elia 
dat hij naar de stad Sarefat moest gaan  (loop op 
de plaats).  Toen hij in de stad kwam, zag hij een 
vrouw hout sprokkelen  (doe alsof u hout oppakt).  
Elia vroeg de vrouw om drinken  (doe alsof u iemand 
iets te drinken geeft)  en om een stuk brood. De 
vrouw zei tegen Elia dat ze alleen maar een beetje 
meel en olie had om een broodje voor haar zoon te 
bakken  (schud nee).  Elia zei dat ze eerst een brood 
voor hem moest bakken en dat God haar dan meer 
meel en olie zou geven. De vrouw gehoorzaamde 
Elia  (doe alsof u deeg kneedt).  Ze had voldoende 
meel en olie voor een lange tijd  (doe alsof u eet). ’ 
Herhaal de activiteit met de verhalen van Mozes en 

de koperen slang (zie  Numeri 21:5–9 ) en Nephi 
en de koperen platen (zie  1   Nephi 3–4 ;  5:21–22 ). 
Laat de kinderen vertellen hoe de mensen in de 
verhalen gezegend werden omdat ze naar de raad 
van de profeet luisterden.

   Toepassing aanmoedigen  (de leringen van de 
profeet bespreken):   Vraag de kinderen: ‘Wie is nu 
onze profeet?’ Laat een foto van de huidige presi-
dent van de kerk zien. Leg uit dat hij door God is 
geroepen. Laat de kinderen in groepjes bespreken 
hoe ze hem kunnen volgen. Vraag enkele kinde-
ren uit ieder groepje om iets over hun ideeën te 
vertellen. Laat de kinderen een van de manieren 
uitkiezen waarop ze de profeet deze week kunnen 
volgen. Geef ze een herinnering mee die ze thuis 
kunnen laten zien. Herinner de kinderen eraan dat 
ze tijdens de algemene conferentie naar de woor-
den van de profeet kunnen luisteren, en moedig ze 
aan om met de andere leden van het gezin naar de 
conferentie te kijken of te luisteren. De week na de 
algemene conferentie kunt u enkele kinderen 
laten vertellen wat ze hebben 
geleerd toen ze naar 
de profeet luisterden 
en zijn leringen pro-
beerden toe te passen.               

  Pas de activiteiten aan de leeftijd en het 
begrip van de kinderen aan. In de activiteit 

in week 3 kunt u naast de geschreven 
boodschappen ook afbeeldingen gebruiken.  

Als u de kinderen in groepjes opdeelt, kunnen meer kinderen actief 
deelnemen. U kunt op veel verschillende manieren groepjes vormen. 

U kunt de kinderen als klas laten samenwerken, of u kunt oudere 
kinderen met jongere kinderen laten samenwerken. Iedere groep 

staat onder toezicht van een volwassene.
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     Jezus Christus zegt dat ik 
het goede moet kiezen
  ‘Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb’ 
(  Johannes 13:15 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1: Jezus Christus is mijn volmaakte voorbeeld.

   Begrip bevorderen  (teksten lezen en tekenen):   
Zet deze zin op een groot vel papier: ‘Jezus Chris-
tus is mijn volmaakte voorbeeld.’ Knip het vel 
papier in vier eenvoudige puzzelstukken. Zet een 
van de volgende zinnen op de achterkant van ieder 
puzzelstuk:

    •   Hij liet ons zien hoe we gedoopt moeten worden 
(zie  Matteüs 3:13–17 ).

    •   Hij liet zien dat Hij anderen liefhad (zie 
 Marcus 10:13–16 ).

    •   Hij vergaf de mensen die Hem pijn deden (zie 
 Lucas 23:34 ).

    •   Hij liet ons zien hoe we moeten bidden (zie 
 Matteüs 6:5–13 ).

    Zing ‘Ik wil graag als Jezus worden’ ( KL , pp. 
40–41). Vraag de kinderen wat we van dit lied 
kunnen leren. Laat een afbeelding van Christus 
zien. Zeg tegen de kinderen dat Hij ons door zijn 
volmaakte voorbeeld veel heeft geleerd. Deel de 
kinderen op in vier groepen. Geef iedere groep 
een van de puzzelstukken en enkele blanco vellen 

papier. Laat ze als groep de tekst lezen. Laat de 
kinderen dan een tekening maken van manieren 
waarop we het voorbeeld van Christus kunnen 
volgen. Laat iedere groep iets over hun tekst en 
tekeningen vertellen en hun puzzelstuk op het 
bord bevestigen. Als de puzzel in elkaar zit, zegt 
u gezamenlijk op: ‘Jezus Christus is mijn volmaakte 
voorbeeld.’

    Week 2 en 3: Jezus Christus heeft me de juiste levenswijze geleerd.

   Vaststellen wat de leer is  (een lied zingen):   
Zing ‘Kies het goede’ ( KL,  82–83) en laat de ene 
helft van de kinderen opletten hoe we gelukkig 
kunnen zijn en de andere helft hoe we goed moe-
ten leven. Bespreek wat de kinderen van het lied 
hebben geleerd.

   Begrip bevorderen  (een raadspel spelen en tek-
sten lezen):   Maak woordstroken met de volgende 
woorden en tekstverwijzingen:  hongeren  ( Matteüs 
5:6 );  schijnen  (  Matteüs 5:16 );  liefhebben  (  Matteüs 
5:44 ); en  bidden  (  Matteüs 6:6 ). Laat een plaat van 
de bergrede zien. Leg uit dat Jezus de berg opging 
om zijn discipelen te onderwijzen. Wat Hij daar 
sprak, wordt nu de bergrede genoemd. Laat een 
van de woordstroken aan de helft van de kinderen 

 Lied: lied naar keuze 

over Jezus Christus 

uit  Kinderliedjes 

 

  Activiteiten aanpas-

sen  aan de leeftijd en het 
aantal kinderen in uw 
jeugdwerk. Als u bijvoor-
beeld een groot jeugdwerk 
hebt, kunt u de activiteit 
in week 1 zo voorbereiden 
dat u meerdere puzzels 
hebt. Voor jonge kinderen 
kan een leerkracht de 
tekst voorlezen en de kin-
deren met het maken van 
hun tekening helpen. 

Als u evangeliebeginselen bespreekt, 
zorg er dan voor dat de kinderen weten 

hoe ze die kunnen toepassen.

April

SCHIJNEN

LIEFHEBBEN

HONGEREN

 Klik hier voor de woordstroken. 
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  Laat de kinderen 
hardop uit de Schriften 

voorlezen. Houd rekening 
met de leesvaardigheid 
van ieder kind, en zorg 
ervoor dat ze allemaal 

kunnen deelnemen.  

zien, en laat ze het woord voor de andere kinde-
ren uitbeelden. Lees gezamenlijk de bijbehorende 
tekst. Zorg ervoor dat de kinderen begrijpen wat 
Jezus zei en hoe we zijn voorbeeld kunnen volgen. 
Herhaal dit met de andere woorden en teksten.

   Toepassing aanmoedigen  (praktijkgevallen 
bespreken):   Zet op vier vellen papier de volgende 
leringen van Jezus: (1) Hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid, (2) Laat uw licht schijnen, (3) Heb 
uw vijanden lief, (4) Bid tot uw Vader. (Voor jonge 
kinderen kunt u afbeeldingen gebruiken om deze 
leringen te verduidelijken.) Hang de vellen papier 

op verschillende plekken in het lokaal. Bereid 
praktijkgevallen voor (zie  OGGR , pp. 170–171) 
aan de hand waarvan de kinderen kunnen begrij-
pen hoe ze deze leringen moeten toepassen. Bij-
voorbeeld: ‘Iemand op school pest je en scheldt 
je uit. Wat zou je doen?’ Herhaal de teksten in het 
hierboven beschreven raadspel, en leg uit dat de 
vellen papier die in het lokaal hangen met de tek-
sten overeenkomen. Lees een praktijkgeval voor 
en laat de kinderen opstaan en naar het vel papier 
lopen waarop de leerstelling staat die hen kan hel-
pen om het goede te kiezen. Laat enkele kinderen 
vertellen wat zij in die situatie zouden doen.

    Week 4: Ik voel de liefde van de Heiland als ik op Jezus Christus probeer 
te lijken.

   Begrip bevorderen  (een lied zingen en beslis-
singen nemen):   Zing ‘Ik voel uw liefde, Heer’ ( KL , 
pp. 42–43). Schrijf verschillende praktijkgevallen 
op van manieren waarop een kind een van de 
leringen van Christus kan volgen. Zorg ervoor 
dat er een tekstverwijzing in staat waar die leer 
gevonden kan worden. Hieronder staan enkele 
voorbeelden.

   Sara had haar zusje gevraagd om haar kleurkrijtjes 
niet te gebruiken, maar dat had ze toch gedaan. 
Om op Jezus te lijken, kan Sara:
    a.   Boos worden op haar zusje.
     b.   Haar kleurkrijtjes verstoppen.
     c.   Haar zusje vergeven.
   Matteüs 18:21–22 .

     Jan voetbalt met zijn vriendjes, en hij ziet dat een 
ander jongetje naar hun spel staat te kijken. Om op 
Jezus te lijken, kan Jan:
    a.   Het jongetje uitlachen.

     b.   Het jongetje negeren en verder spelen met 
zijn vriendjes.

     c.   Het jongetje uitnodigen om mee te spelen.
   Johannes 13:34 .

    Laat een kind een van de praktijkgevallen voor-
lezen. Laat hem of haar dan de antwoorden een 
voor een voorlezen. Laat de andere kinderen gaan 
staan als ze het antwoord horen dat volgens hen 
bij het voorbeeld van Jezus hoort. Laat enkele kin-
deren de tekst voorlezen, en bespreken wat Jezus 
heeft gezegd. Bespreek dat we de liefde van de 
Heiland zullen voelen als we in dergelijke situaties 
het voorbeeld van Jezus volgen. Herhaal dit voor 
ieder praktijkgeval.

   Toepassing aanmoedigen:  Moedig de kin-
deren aan om deze week te doen wat Jezus van ze 
verwacht. Zeg dat u ze volgende week zal vragen 
om te vertellen wat ze hebben gedaan en of ze de 
liefde van de Heiland hebben gevoeld.

    Tips voor de dirigente

  Om de kinderen een nieuw 
lied te leren, overweegt u 
het volgende:

    •   Laat de kinderen een 
signaal geven als ze een 
bepaald woord zingen 
of op hun vingers tellen 
hoe vaak ze een bepaald 
woord zingen. Zing bij-
voorbeeld ‘Hij zond zijn 
Zoon’ ( KL , pp. 20–21), 
en laat ze op hun vin-
gers tellen hoe vaak ze 
de woorden ‘zijn Zoon’ 
zingen.

    •   Kies een afbeelding en 
een woord die toepas-
selijk zijn op iedere 

zinsnede van een lied en 
zet ze op een vel papier. 
Als u bijvoorbeeld ‘Hij 
zond zijn Zoon’ zingt 
( KL,  34–35), illustreer 
dan de zinsnede ‘Hoe kon 
de Vader laten zien wat 
trouw en liefde is?’ met een 
afbeelding van een hart 
en het woord  liefde . Voor 
de zinsnede ‘Hij zond zijn 
Zoon, een kindje klein, 
als licht in duisternis’, laat 
u een afbeelding van een 
kerststal en het woord  licht  
zien. U kunt de kinderen 
erbij betrekken door ze de 
afbeeldingen te laten vast-
houden terwijl ze zingen.                
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     Ik kies het goede als ik me 
laat dopen en me als lid van 
de kerk laat bevestigen
  ‘Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen’ 
( Handelingen 2:38 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1: Als ik me bekeer, kan ik vergeving ontvangen

Begrip bevorderen  (deelname aan aanschouwe-
lijk onderwijs):   Geef ieder kind een kiezel-
steentje. Laat de kinderen het steentje 
in hun schoen doen en ermee pro-
beren te staan en te lopen. Vraag 
de kinderen hoe dat aanvoelt 
met een steentje in hun schoen. 
Vraag hoe het steentje met zonde 
vergeleken kan worden. (Het voelt niet 
goed; het maakt ons ongelukkig.) Laat ze het 

steentje uit hun schoen halen, en vraag hoe beke-
ring en vergeving van onze hemelse Vader 

te vergelijken zijn met het verwijde-
ren van dat steentje. Leg uit dat we 
ons door Jezus Christus kunnen 
bekeren en vergeving van onze 

zonden kunnen ontvangen. Geef 
uw getuigenis dat bekering een gewel-

dige zegen van onze hemelse Vader is en 
dat we er gelukkig door kunnen worden.

    Week 2: Als ik me laat dopen en bevestigen, volg ik het voorbeeld 
van Jezus.

Begrip bevorderen  (een memoryspel spelen 
en teksten lezen):   Laat een plaat zien van Johan-
nes de Doper die Jezus doopt en een plaat van 
een kind dat zich laat dopen. Laat de kinderen 
twintig seconden naar de platen kijken. Bedek de 
platen en laat de kinderen zoveel mogelijk dingen 
noemen die op beide platen hetzelfde zijn. U kunt 
hun antwoorden op het bord schrijven.

  Laat de kinderen  Leer en Verbonden 20:72–74  
lezen om erachter te komen wie kan dopen en hoe 
een doop moet worden verricht. Laat de kinderen 
vertellen wat ze hebben gevonden. Leg nadrukke-
lijk uit dat de persoon die doopt het priesterschap 
moet dragen en dat de persoon die zich laat dopen 
volledig onder water moet worden gedompeld. 
Laat opnieuw beide platen zien. Leg uit dat zowel 
Jezus als het kind door onderdompeling gedoopt 
worden, door iemand die het priesterschap draagt.

   Toepassing aanmoedigen (kleuren en een 
lied zingen):   Maak voor ieder kind een kopie van 
pagina 111 in het kinderkamerboek,  Ziet uw klei-
nen  en laat ze die kleuren. Zing ‘De doop’ ( KL , pp. 
54–55), en moedig de kinderen aan om zich net 
als Jezus te laten dopen. Laat een kind dat onlangs 
gedoopt is, iets over zijn of haar doop vertellen.

 Lied: ‘Als ik gedoopt 

ben’

   ( KL , p. 53)

Tip:  Voor de activiteit in 
week 1 kunt u een kind 
een tas vol stenen laten 
dragen en het beginsel 
bekering uitleggen door 
stenen uit de tas te halen.

Mei

 Klik hier voor de 
pagina van het 

kinderkamerboek. 
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    Week 3: De Heilige Geest kan mij helpen.

Vaststellen wat de leer is  (aanschouwelijk 
onderwijs):   Laat een kind bij de deur gaan staan. 
Blinddoek het kind en laat hem of haar zonder 
enige hulp zijn of haar stoel terugvinden en gaan 
zitten. Herhaal de activiteit, maar laat een ander 
kind het geblinddoekte kind aan de arm leiden. 
Bespreek met de kinderen waarom het de tweede 
keer gemakkelijker was om de stoel terug te vin-
den. Leg uit dat de Heilige Geest ons kan helpen 

door ons te leiden. Zeg samen met de kinderen: 
‘De Heilige Geest kan mij helpen.’

   Begrip bevorderen  (een lied zingen en een 
memoryspel spelen):   Zet het woord  helpen  op het 
bord. Zing ‘De Heilige Geest’ ( KL , p. 56) en vraag 
de kinderen wat de Heilige Geest doet om ons te 
helpen. 

  Maak voor het jeugdwerk tien 
stukjes papier met het KGW-
schild op de voorkant gete-
kend. Achterop ieder papiertje 
zet u een van de volgende vijf 
zinsneden die beschrijven hoe 
de Heilige Geest ons helpt: 
 de Heilige Geest troost ons, de 
Heilige Geest getuigt van Jezus 
Christus, de Heilige Geest onderwijst ons, de Heilige 
Geest laat ons weten wat we wel en niet moeten doen,  
en  de Heilige Geest helpt ons het goede te doen  (iedere 
zinsnede staat op twee verschillende papiertjes). 
Hang de papiertjes in willekeurige volgorde op het 
bord met het KGW-schild zichtbaar. Laat een kind 
een van de papiertjes omdraaien. Zeg gezamenlijk 
de woorden op de achterkant op. Laat een ander 
kind een papiertje omdraaien en probeer hetzelfde 
papiertje te vinden. Zeg gezamenlijk de woorden 
op de achterkant op. Als u twee dezelfde zinsneden 
hebt gevonden, haalt u ze van het bord af. Als ze 
niet bij elkaar passen, draait u ze weer om. Ga door 
tot alle papiertjes van het bord zijn.

   Toepassing aanmoedigen  (teksten bespreken):   
Deel de kinderen op in groepjes. Geef iedere groep 
een van de volgende tekstverwijzingen:  Johannes 
14:26 ;  Johannes 15:26 ;  2   Nephi 32:5 ;  LV 11:12 . 
Laat iedere groep zijn tekst lezen en de betekenis 
ervan bespreken. Laat de kinderen en hun leer-
kracht vertellen hoe zij de invloed van de Heilige 
Geest hebben gevoeld.

    Week 4: Als ik van het avondmaal neem, hernieuw ik mijn doopverbonden.

Begrip bevorderen  (verbonden bespreken 
en teksten lezen):   Leg uit dat een verbond een 
afspraak tussen ons en onze hemelse Vader is. 
Wij beloven bepaalde dingen te doen, en als wij 
dat doen, belooft Hij ons bepaalde zegeningen. 
Herinner de kinderen eraan dat we bij de doop 
een verbond met onze hemelse Vader sluiten. Leg 
uit dat we dat verbond hernieuwen als we van het 

avondmaal nemen. Maak woordstroken met zin-
sneden uit de avondmaalsgebeden die uitleggen 
wat wij beloven als we van het avondmaal nemen 
en wat onze hemelse Vader ons belooft (zie  Leer 
en Verbonden 20:77, 79 ). Geef de woordstroken 
aan enkele kinderen, en laat ze in de juiste volg-
orde gaan staan terwijl u de teksten voorleest.                  

  Alle kinderen erbij 

betrekken:  U kunt jonge 
kinderen erbij betrekken 
door ze met oudere kinde-
ren te laten samenwerken. 
In de activiteit in week 4 
kunnen jonge kinderen 
bijvoorbeeld de woordstro-
ken vasthouden terwijl de 
oudere kinderen ze in de 
juiste volgorde zetten.    

 Voorbereiding:  Probeer 
u door de Geest te laten 
leiden als u uw lessen 
voorbereidt en de ideeën 
aan de leeftijd, het vermo-
gen en de omstandigheden 
van de kinderen aanpast. 
Sommige lesideeën nemen 
bijvoorbeeld maar enkele 
minuten in beslag. U kunt 
de lesideeën aanvullen met 
uw eigen ideeën.

 Als u de kinderen in visuele demonstraties 
gebruikt, kunnen ze hun aandacht 

er goed bijhouden en veel leren. 

 Klik hier voor 
het logo. 

 Klik hier voor de 
woordstroken. 
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     Ik kies het goede als ik de 
evangeliebeginselen naleef
  ‘Ik zal heengaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden, want ik weet dat de Heer 
geen geboden aan de mensenkinderen geeft zonder een weg voor hen te bereiden, zodat 
zij kunnen volbrengen wat Hij hun gebiedt’ ( 1   Nephi 3:7 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1: Ik vraag mijn hemelse Vader om de kracht om het goede te doen.

   Begrip bevorderen  (gebedsbespreking):   Laat 
een telefoon of een ander communicatiemiddel 
zien. Bespreek hoe het werkt. Vraag de kinderen 
hoe we met onze hemelse Vader kunnen com-
municeren. Leg uit: Net als we met een telefoon 
iemand kunnen bellen, kunnen we door middel 
van het gebed met onze hemelse Vader commu-
niceren. We kunnen Hem om de kracht vragen 
om het goede te doen. Geef iedere klas een plaat 
van een verschillend soort gebed (bijvoorbeeld: 
persoonlijk gebed, gezinsgebed, gebed voor het 
eten, klasgebed). Vraag iedere klas hun plaat te 
laten zien en te vertellen wat voor gebed erop staat 
en wanneer, waar en waarom zo’n gebed wordt 
uitgesproken.

   Toepassing aanmoedigen  (een spel spelen):   
Maak een gaatje in de bodem van twee lege blikjes. 
Verbind de blikjes met een draad. Zorg ervoor dat 
de draad strak gespannen is, en laat de kinderen 
om de beurt in een van de blikjes zachtjes zeggen 
waar ze om kunnen bidden als ze het goede willen 
doen (voorbeelden: de waarheid spreken, eerbiedig 
zijn, vriendelijk zijn). Laat een ander kind aan de 
andere kant luisteren. Vertel een ervaring (of laat 
een kind die vertellen) waarin onze hemelse Vader 
u de kracht heeft gegeven om het goede te doen. 
Getuig dat onze hemelse Vader onze gebeden hoort 
en verhoort, en ons de kracht zal geven om het 
goede te doen.

    Week 2: Als ik mijn tiende betaal, zal onze hemelse Vader me zegenen.

   Vaststellen wat de leer is en begrip bevor-

deren  (naar een demonstratie kijken):   Leg uit 
dat tiende inhoudt dat we een tiende deel van het 
geld dat we verdienen aan de kerk van de Heer 
geven. Laat de kinderen tien munten zien. Vraag 
ze hoeveel van die munten als tiende moeten 

worden betaald. Laat een tiende-envelopje en een 
specifi catieformuliertje zien. Leg uit dat we zo’n 
formuliertje invullen als we tiende betalen, en dat 
met onze tiende in het envelopje aan de bisschop 
of een van zijn raadgevers geven.

 Lied: ‘Nephi’s moed’

   ( KL , pp. 64–65)

  

  De Geest uitnodigen:  
Als u met de Geest onder-
wijst, zal de Heilige Geest 
getuigen van de waarheid 
van de evangeliebeginse-
len die u bespreekt (zie 
 OGGR , pp. 45–46). 

Juni



I Have a Body like 

Heavenly Father’s

I have a face like 

Heavenly Father.

I have two feet like 

Heavenly Father.

I have two hands like 

Heavenly Father.
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Toepassing aanmoedigen  (een spel spelen 
en naar getuigenissen luisteren):   Laat platen en 
voorwerpen zien die de zegeningen voorstellen 
die uit het betalen van tiende voortkomen, zoals 
tempels, kerkgebouwen, zangboeken,  Kinderliedjes , 
jeugdwerklesboeken en de Schriften. Vertel dat de 
kerk deze hulpmiddelen kan verschaffen omdat de 
leden tiende betalen. Bedek de platen en voorwer-
pen. Haal er een of twee weg. Verwijder de bedek-
king en laat de kinderen raden wat er ontbreekt. 
Herhaal dat verscheidene malen. Leg uit dat als 
we tiende betalen we andere zegeningen ontvan-
gen die we niet kunnen zien (zie  3   Nephi 24:10 ). 
Laat een of twee volwassenen iets vertellen over 
de zegeningen die zij hebben ontvangen omdat zij 
tiende betalen.

    Week 3: Ik leef het woord van wijsheid na door te eten en drinken wat 
gezond is en te vermijden wat ongezond is.

Begrip bevorderen  (teksten lezen en een spel 
spelen):   Lees gezamenlijk  1   Korintiërs 3:16–17 . 
Vraag de kinderen wat deze teksten voor hen 
betekenen. Leg uit dat onze hemelse Vader van 
ons verwacht dat wij goed voor ons lichaam 
zorgen. Doe afbeeldingen in een 
bakje van verschillende soorten 
voedsel, drinken en andere mid-
delen die goed of slecht voor 
ons lichaam zijn (zoals 
fruit, groente, brood, 
alcohol en tabak). Maak 
een kopie van pagina 43 
in het kinderkamerboek en 
knip die in puzzelstukken. 

Laat de kinderen om de beurt een afbeelding 
uit het bakje halen. Als de afbeelding goed voor 
ons is, laat u het kind het puzzelstuk op het bord 
hangen. Als de afbeelding niet goed is, verwijder 

het puzzelstuk dan. Ga door tot de 
puzzel helemaal klaar is (zorg 

ervoor dat u meer goede dan 
slechte afbeeldingen in 

het bakje doet). Laat een 
 volwassene of een kind 

iets over de zegeningen ver-
tellen die hij of zij door gehoor-
zaamheid aan het woord van 
wijsheid heeft ontvangen (zie  
LV 89:18–21 ).

    Week 4: Als ik me fatsoenlijk kleed, respecteer ik mijn lichaam als een 
gave van God.

Vaststellen wat de leer is  (naar een afbeelding 
kijken en teksten lezen):   Zet het volgende op het 
bord: ‘Mijn          is een         .” Laat een plaat van 
een tempel zien. Vraag: ‘Waarom zijn tempels zo 
bijzonder?’ Laat de kinderen  1   Korintiërs 6:19  
opzoeken. Nadat ze met u de tekst hardop hebben 
gelezen, vraagt u wat er over ons lichaam in staat. 
Vraag de kinderen welke woorden de zin op het 
bord afmaken ( lichaam, tempel  ). Laat de kinderen 
opstaan en de zin gezamenlijk opzeggen.

   Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-

digen  (een lied zingen en bespreking):   Vertel de 
kinderen dat ons lichaam een tempel is waarin 
de Heilige Geest kan vertoeven. Zing het eerste 

couplet van ‘De Heer gaf mij een tempel’ ( KL , 
p. 73). Vraag de kinderen hoe we ons volgens 
onze hemelse Vader behoren te kleden en waarom. 
Leg uit dat profeten van God alijd hebben gezegd 
dat Gods kinderen zich fatsoenlijk moeten kle-
den. Laat de kinderen goed luisteren naar welke 
lichaamsdelen bedekt moeten blijven terwijl u uit 
het gedeelte ‘Kleding en uiterlijk’ in  Voor de kracht 
van de jeugd  voorleest. Laat de kinderen een manier 
noemen waarop ze zich fatsoenlijk kunnen kleden. 
Gooi een zacht voorwerp naar een kind en laat 
het zijn of haar mening geven. Laat het kind het 
voorwerp naar een ander kind gooien, dat vervol-
gens zijn of haar mening geeft. Ga door met andere 
kinderen.         

  Visuele hulpmiddelen:  
Kinderen zullen beter 
leren en onthouden als u 
beginselen met behulp van 
platen en andere visuele 
hulpmiddelen behandelt 
(zie  OGGR , pp. 168–169, 
159–160). 

 Klik hier voor de pagina van 
het kinderkamerboek. 
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     Ik kies het goede als ik de 
evangeliebeginselen naleef
  ‘Welnu, laten wij getrouw zijn in het onderhouden van de geboden des Heren’ 
( 1   Nephi 3:16 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1: Vasten en bidden versterken mijn getuigenis.

   Vaststellen wat de leer is  (aanschouwelijk 
onderwijs):   Maak twee woordstroken:  Vasten  en 
 Bidden . Laat twee kinderen dicht bij elkaar staan 
en geef ze ieder een van de woordstroken. Laat een 
ander kind tussen hen door lopen. Laat de eerste 
twee kinderen elkaars handen stevig vasthouden, 
en laat het andere kind proberen opnieuw tussen 
hen door te lopen. Zeg dat de kinderen nu veel 
sterker zijn omdat ze met elkaar zijn verbonden. 
Leg uit dat vasten en bidden krachtiger zijn als we 
ze gezamenlijk gebruiken. Zet ‘Door te vasten en 
te bidden kan ik mijn getuigenis versterken’ op 
het bord, en laat de kinderen die zin gezamenlijk 
opzeggen.

   Begrip bevorderen  (naar teksten luisteren en 
deelname aan aanschouwelijk onderwijs):   Lees 
 Alma 17:2–3  voor en laat de kinderen goed luiste-
ren naar wat de zoons van Mosiah deden om sterk 
in het evangelie te worden. Laat de kinderen iedere 
keer hun spieren spannen als ze iets horen waar-
door de zoons van Mosiah sterk werden.

  Leid een bespreking over vasten door verscheidene 
vragen te stellen zoals: ‘Wat is vasten?’ ‘Waarom 
moeten we vasten?’ ‘Wanneer moeten we vasten?’ 
en ‘Waarom moeten we bidden tijdens ons vasten?’ 
(Zie Joseph B. Wirthlin, ‘De wet van vasten’, 
 Liahona , juli 2001, pp. 88–91.) Laat ieder kind 

dat aan de bespreking deelneemt, een van de uit-
einden van een stuk draad of garen vasthouden. 

Houd de andere kant van iedere draad in uw hand 
vast. Aan het eind van de bespreking laat u de kin-
deren die een draad vasthouden naar het midden 
van het lokaal komen en al hun draden samen-
strengelen om er een stevig touw van de maken. 
Leg uit dat iedere draad die we aan een touw toe-
voegen, het touw sterker maakt. Zorg ervoor dat de 
kinderen begrijpen dat iedere keer dat we vasten 
en bidden, we ons getuigenis versterken.

    Week 2: Aardig zijn houdt in dat we aardige dingen doen en zeggen.

   Vaststellen wat de leer is  (een tekst opzeg-
gen):   Zet ‘Weest jegens elkander vriendelijk’ 
 ( Efeziërs 4:32 ) op het bord met de cijfers 1 t/m 4 
onder ieder woord. Geef ieder kind een cijfer tus-
sen de 1 en de 4. Laat alle kinderen met het cijfer 
1 opstaan en zeggen ‘Weest’, en dan weer gaan 
zitten. Laat dan de cijfers 2 opstaan en zeggen 
‘ jegens’, en weer gaan zitten. Ga door met de rest 
van de woorden. Herhaal dat verscheidene malen. 
Laat dan alle kinderen opstaan en de hele zin 
samen opzeggen.

   Begrip bevorderen  (naar een verhaal luisteren 
en een lied zingen):   Vertel de kinderen een verhaal 
over vriendelijkheid, zoals ‘Opkomen voor Caleb’, 
( Liahona , maart 2009, pp. K8–K9). Laat ze hun 
beide duimen opsteken als ze een vriendelijk daad 
in het verhaal horen en beide duimen omlaag als ze 
iets onvriendelijks horen. Zing ‘Ik wil zo graag lief 
zijn’ ( KL , p. 145). Laat de kinderen opstaan als ze 
zingen voor wie ze lief moeten zijn. Zing het lied 
opnieuw en laat ze met beide duimen naar zichzelf 
wijzen als ze zingen ‘lief zijn begint bij mij’.

 Lied: ‘De wijze en 

de dwaze man’

   ( KL , p. 132) of een 

lied naar keuze uit 

 Kinderliedjes 

  

  Tip:  Als u over vasten 
praat, vergeet dan niet 
dat jonge kinderen niet 
hoeven te vasten. 

Met behulp van een demonstratie kunnen de 
kinderen abstracte denkbeelden beter begrijpen.

Bidden
Vasten

Juli

 Klik hier voor de 
woordstroken. 
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Toepassing aanmoedigen  (bespreken hoe we 
vriendelijk kunnen zijn):   Identifi ceer verschillende 
mensen in het leven van de kinderen (zoals vader, 
moeder, zus, broer, opa, vriend(in) of leerkracht) 
met een woordstrook, een afbeelding of een voor-
werp (zoals een stropdas voor vader of een wan-
delstok voor opa). Geef de voorwerpen aan enkele 
kinderen, en laat ze naar voren komen. Laat ieder 
kind vertellen hoe hij of zij aardig kan zijn voor de 
persoon die zijn of haar voorwerp voorstelt. Laat ze 
dan hun woordstroken, afbeeldingen of voorwer-
pen aan andere kinderen doorgeven. Herhaal dit 
als de tijd het toelaat.

    Week 3: Eerbied is diep respect en liefde voor God.

Vaststellen wat de leer is  (een lied zingen):   
Maak van touwtjes verschillende kettinkjes met 
een papieren hart eraan. Zet een woord 
uit het lied ‘Eerbied is liefde’ ( KL , p. 12) 
op ieder hart (bijvoorbeeld:  stil zijn, 
denken, voelen  enzovoort). Laat enkele 
kinderen de kettinkjes dragen. 
Zing ‘Eerbied is liefde’, en laat 
de kinderen met een kettinkje 
om eerbiedig naar voren komen 
als het woord op hun hart wordt 
gezongen. Laat de kinderen met de 
kettinkjes in de juiste volgorde gaan 
staan, en zing het lied opnieuw.

   Toepassing aanmoedigen  (eerbied bespre-
ken):   Maak woordstroken of eenvoudige tekenin-

gen van ogen, handen, voeten, oren, mond en 
verstand. Deel de kinderen op in groepjes. 

Laat iedere groep een of twee van de 
woordstroken of tekeningen kie-

zen. Laat ieder groepje vertellen 
(met woorden en gebaren) hoe 
ze met deze lichaamsdelen eer-

bied kunnen tonen en respect en 
liefde voor God kunnen uiten.

    Week 4: Eerlijkheid is de waarheid vertellen, ongeacht de gevolgen.

Begrip bevorderen  (gevolgen bespreken):   
Bereid enkele praktijkgevallen voor (zie  OGGR , 
pp. 170–171) waarin kinderen moeten kiezen of 
ze eerlijk of oneerlijk zijn. Bijvoorbeeld: ‘Je slaat 
je broertje en je moeder vraagt waarom hij huilt.’ 
Vraag: ‘Wat zijn de gevolgen als je eerlijk bent?’ 
Vraag dan: ‘Wat zijn de gevolgen als je oneerlijk 
bent?’ Zorg ervoor dat de kinderen begrijpen dat 
de onmiddellijke gevolgen van eerlijkheid soms 
onduidelijk zijn, maar dat de gevolgen op de lange 
termijn tot gemoedsrust en geluk leiden.

   Toepassing aanmoedigen  (een rijmpje 
maken):   Laat iedere klas (met de hulp van hun 
leerkracht) een rijmpje over eerlijkheid maken. 
Bijvoorbeeld: ‘Als ik waarheid spreek altijd, krijg 
ik nooit, nee nooit meer spijt!’ Laat iedere klas hun 
zin opzeggen. Moedig ze aan om het rijmpje te 
herhalen als ze in de verleiding komen om oneer-
lijk te zijn.                 

  Als u kinderen in een 
demonstratie gebruikt, 

worden de kinderen erbij 
betrokken en wordt de 

aandacht van de andere 
kinderen ook goed bij 

de les gehouden.  

  De Schriften:  Als de kin-
deren uit hun eigen Schrif-
ten lezen, bekrachtigt dat 
het belang van de Schriften 
en wordt de Geest uitgeno-
digd. Laat de kinderen zo 
mogelijk de teksten in hun 
eigen Schriften markeren 
en ze vervolgens samen 
opzeggen. 

denken

voelen

stil zijn

 Klik hier voor de harten. 

 Klik hier voor de afbeeldingen. 
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Augustus      Ik kies ervoor om mijn leven 
te vullen met dingen waardoor 
de Geest wordt uitgenodigd.
  ‘Als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na’ 
( Geloofsartikelen 1:13 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1: Met de hulp van goede vrienden kan ik het goede kiezen.

   Begrip bevorderen en toepassing aan-

moedigen  (naar een verhaal luisteren):   Vertel 
het volgende verhaal: ‘Twee jongens vonden een 
versleten paar schoenen langs de kant van de weg. 
Verderop zagen ze een man die op het veld aan het 
werk was. Een van de jongens wilde de schoenen 
verstoppen en dan kijken hoe de man zou reage-
ren.’ Vraag de kinderen wat zij tegen die jongen 
zouden zeggen. Vertel dan de rest van het verhaal: 
‘De andere jongen stelde voor om de schoenen 
niet te verstoppen, maar om in iedere schoen een 
zilveren munt te doen. Zo gezegd, zo gedaan. Toen 

de man terugkwam en de munten vond, was hij 
zo dankbaar dat hij neerknielde en een dankgebed 
uitsprak. Hij sprak over zijn vrouw, die ziek was, 
en zijn kinderen, die geen eten hadden. En hij 
vroeg de Heer om de mensen te zegenen die hem 
geholpen hadden. De jongens kregen een warm 
gevoel van binnen en waren dankbaar dat ze een 
goede beslissing hadden genomen.’ (Zie Gordon B. 
Hinckley, Conference Report, april 1993, p. 71; of 
 Ensign,  mei 1993, p. 54.) Laat enkele kinderen een 
voorval vertellen waarbij goede vrienden ze gehol-
pen hebben om het goede te kiezen.

    Week 2: Ik moet lezen, luisteren en kijken naar dingen die aangenaam in 
de ogen van onze hemelse Vader zijn.

   Vaststellen wat de leer is  (aanschouwelijk 
onderwijs):   Laat een schaal zien die gevuld is met 
fruit en een schaal die gevuld is met vuil. Vraag 
de kinderen uit welke schaal ze willen eten, en 

waarom. Leg uit dat onze hemelse Vader ons ver-
stand wil vullen met dingen die goed voor ons 
zijn en niet met dingen die schadelijk zijn. Laat 
ze opzeggen: ‘Ik moet lezen, luisteren en kijken 
naar dingen die aangenaam in de ogen van onze 
hemelse Vader zijn’, waarbij ze eenvoudige hand-
gebaren maken voor  lezen, luisteren  en  kijken .

   Begrip bevorderen  (de leer bespreken):   Vertel 
de kinderen dat als we beslissingen nemen die niet 
aangenaam in de ogen van de Heer zijn, we iets 
heel belangrijks kunnen kwijtraken. Laat ze luis-
teren naar wat dat belangrijke is terwijl u de eerste 
alinea voorleest van ‘Amusement en zijn vormen’ 
in  Voor de kracht van de jeugd  (zie ook ‘Mijn evan-
gelienormen’). Vraag de kinderen of zij gehoord 
hebben wat we kwijtraken als we verkeerde beslis-
singen nemen (de Geest). Deel de kinderen op in 
drie groepen en laat iedere groep om de beurt naar 
een post gaan: ‘Lezen’, ‘Luisteren’ en ‘Kijken naar’. 
Bij iedere post laat u de kinderen iets lezen, naar 
iets luisteren of naar iets kijken dat aangenaam in 
de ogen van onze hemelse Vader is. Bespreek hoe 
ze zich voelen als ze lezen, luisteren en kijken naar 
dingen die aangenaam in de ogen van God zijn.

 Lied: ‘Ik wil graag als 

Jezus worden’

   ( KL , pp. 40–41)

  

  Posten  Als u een groot 
jeudwerk hebt, kunt u de 
leidsters van post tot post 
laten gaan, in plaats van 
de kinderen. 

  Verhalen:  Als u verha-
len vertelt, houdt u de 
aandacht van de kinderen 
vast en kunnen ze de leer 
beter begrijpen. Leer de 
verhalen van tevoren zodat 
u ze in uw eigen woorden 
met gelaatsuitdrukkingen 
en enthousiasme kunt 
vertellen. 
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 Tekenen:  Als u de kin-
deren een tekening laat 
maken van wat ze geleerd 
hebben, bekrachtigt dat 
hun begrip van de leer. Om 
het leerproces nog verder 
te bekrachtigen, kunt u ze 
aanmoedigen om hun teke-
ning thuis te laten zien en 
erover te vertellen.

  Als u de activiteiten aan de 
grootte van het jeugdwerk 

aanpast, zullen meer 
kinderen erbij betrokken 
worden. Als u een groot 

jeugdwerk hebt, kunt 
u voor deze activiteit 

meerdere mandjes hebben 
en de kinderen in kleinere 
groepjes laten deelnemen.  

    Week 3 en 4: Op de sabbat behoor ik dingen te doen waardoor ik dicht 
bij mijn hemelse Vader blijf.

Vaststellen wat de leer is  (een tekst uit het 
hoofd leren):   Vertel de kinderen dat u ze enkele 
aanwijzingen zult geven om een belangrijke bood-
schap te ontdekken. Zet de eerste letter van ieder 
woord in  Exodus 20:8  op het bord ( G D S D G D 
H ). Leg uit dat de letters de eerste letters zijn van 
ieder woord in de boodschap. Geef ze de volgende 
aanwijzing door ze een plaat te laten zien van 
Mozes en de tien geboden. Laat de kinderen dan 
 Exodus 20:8  opzoeken en samen lezen. Laat de 
kinderen het verband ontdekken tussen de let-
ters op het bord en de tekst. Help de kinderen de 
tekst uit het hoofd te leren door naar de letters op 
het bord te wijzen terwijl zij de tekst verscheidene 
malen opzeggen.

Begrip bevorderen  (bespreken en kleuren):   
Deel de kinderen op in vier groepen. Laat iedere 
groep een alinea uit het hoofdstuk ‘zondagsheili-
ging’ in  Voor de kracht van de jeugd  lezen. Laat ze de 
alinea in hun groep bespreken en vervolgens aan 
de andere kinderen vertellen wat ze geleerd heb-
ben. Geef ieder kind een vel papier, en laat ze een 
tekening maken van iets wat ze op zondag kunnen 
doen. Vraag enkele kinderen om hun tekening aan 
de rest van het jeugdwerk te laten zien. Moedig ze 
aan om thuis te vertellen wat ze hebben geleerd.

Begrip bevorderen  (een schriftuuractiviteit 
doen):   Maak van tevoren een mandje met stukjes 
papier dat manna voorstelt om tijdens deze acti-
viteit te gebruiken. Zet de volgende vragen op het 
bord:

    Wat voor voedsel had de Heer voor de Israëlieten 
in de wildernis?
    Hoeveel moesten ze iedere dag verzamelen?

    Wat moesten ze op de zesde dag doen?
    Wat was er anders op de sabbat?

    Laat de kinderen opletten of ze de antwoorden op 
die vragen ontdekken terwijl u het verhaal voorleest 
van de Israëlieten en het manna ( Exodus 16:11–31 ). 
Laat ze gaan staan als ze het antwoord op een van de 
vragen gehoord hebben. Laat een van de kinderen 
het deel van het verhaal opnieuw vertellen waarin 
de vraag wordt beantwoord. Ga dan verder met de 
rest van het verhaal. Als u klaar bent, bespreekt u 
met de kinderen waarom de Heer niet wilde dat de 
Israëlieten op de sabbat manna verzamelden. Laat 
de kinderen hun ogen dichtdoen en doen alsof ze 
slapen. Verspreid het ‘manna’ vlug door het lokaal. 
Laat de kinderen hun ogen opendoen en het manna 
verzamelen (een of twee stukjes). Laat de kinderen 
het manna weer in het mandje doen. Terwijl ieder 
kind dat doet, vraagt u hem of haar naar een gepaste 
wijze om de sabbat te heiligen.

    Tips voor de dirigente

  Om de kinderen het liedje ‘Ik wil graag als Jezus 
worden’ ( KL , pp. 40–41) te leren, kunt u het vol-
gende doen:

    •   Zing het lied voor de kinderen. Laat ze op hun 
vingers natellen hoe vaak u de woorden  ik wil  
of  ik hoop  zingt. Zing het lied opnieuw, en laat 
de kinderen op het ritme meeklappen.

    •   Hang eenvoudige afbeeldingen met sleutel-
woorden uit iedere zinsnede van het lied in het 
jeugdwerklokaal (zoals  worden, volg voorbeeld, 
liefde, overal, kiezen  en  hoor  ). Laat de muur 
voorin het lokaal leeg. Laat de kinderen goed 
luisteren terwijl u het lied begint te zingen. Laat 
ze naar een afbeelding wijzen waarvan zij den-
ken dat die overeenkomt met de woorden die 
u zingt. Laat een kind de afbeelding voorin het 
lokaal hangen. Laat iedereen het lied tot op dat 
punt zingen. Blijf zingen en herhaal de activiteit 
voor iedere afbeelding. Laat de kinderen vervol-
gens het hele lied enkele malen zingen. Geef in 
het kort uw getuigenis hoe belangrijk het is om 
op Jezus te lijken.                          

gedachte

volg 
voorbeeld

overal

houd van 
elkaar

hoor

houd

raad

kiezen

voor een 
ander

 Klik hier voor de 
afbeeldingen. 
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September      In de tien geboden staat dat ik God 
en zijn kinderen moet liefhebben
  ‘Indien gij Mij liefhebt, zult gij Mij dienen en al mijn geboden onderhouden’ ( LV 42:29 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1: Wij worden gezegend als we de geboden onderhouden.

   Vaststellen wat de leer is  (aanschouwelijk 
onderwijs):   Vraag een moeder om met haar baby 
naar de participatieperiode te komen. Vraag de 
kinderen naar enkele regels om ervoor te zorgen 
dat de baby veilig is. Vertel de kinderen dat we 
allemaal kinderen van onze hemelse Vader zijn. 
Hij houdt van ons en geeft ons regels of geboden 
om ons te beschermen en gelukkig te maken. 
Laat een plaat zien van Mozes en de tien geboden. 

Vertel in het kort hoe Mozes de geboden keeg (zie 
 Exodus 19–20 ).

   Begrip bevorderen  (liedjes zingen):   Zet de 
volgende drie zinsneden op het bord: ‘God res-
pecteren en aanbidden’, ‘ouders eren’ en ‘anderen 
respecteren’. Leg uit dat de tien geboden in drie 
verschillende categorieën onderverdeeld kunnen 
worden. Deel de kinderen op in groepen en geef 
iedere groep een lied dat met een van de catego-
rieën te maken heeft. Laat iedere groep beslissen 
wie het lied gaat zingen (bijvoorbeeld: alleen de 
jongens, alleen de meisjes, of kinderen die iets 
roods aanhebben). Nadat het lied is gezongen, laat 
u een kind de titel onder de juiste categorie zetten. 
U kunt de volgende liederen gebruiken: ‘Zaterdag’ 
( KL , p. 105), ‘Als je moeder roept’ ( KL , p. 71), 
‘Mijn vader’ ( KL , p. 111), ‘De Kerk van Jezus 
Christus’ ( KL , p. 48), en ‘Ik wil zo graag lief zijn’ 
( KL , p. 83).

   Toepassing aanmoedigen  (een lied zingen):   
Zing ‘Wees gehoorzaam aan de geboden’ ( KL , 
pp. 68–69), en laat de kinderen luisteren naar 
de beloften die we ontvangen als we de geboden 
onderhouden. Laat ze vertellen hoe ze gezegend 
worden als ze de geboden onderhouden.

    Week 2: Ik moet God respecteren en aanbidden.

   Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-

digen  (teksten lezen):   Leg uit dat de eerste vier 
geboden die onze hemelse Vader aan Mozes gaf 
ons leren dat we God moeten respecteren en 
aanbidden. Zet de volgende zinnen op het bord. 
Noteer de tekstverwijzingen op vier velletjes 
papier.

     1.   Gij gult geen andere          voor mijn aangezicht 
hebben ( Exodus 20:3 ).

     2.   Gij zult u geen                   maken ( Exodus 20:4 ).

     3.   Gij zult de naam van de Here, uw God, 
                   gebruiken ( Exodus 20:7 ).

     4.   Gedenk de                     dat gij die heiligt 
 ( Exodus 20:8 ).

    Deel de kinderen op in vier groepen. Geef iedere 
groep een van de tekstverwijzingen, laat ze hun 
tekst lezen en de bijbehorende zin op het bord 
zoeken. Laat de eerste groep het ontbrekende 
begrip op het bord invullen, en laat ze hun 
zin met de andere kinderen samen opzeggen. 
Bespreek de betekenis van het gebod en vraag 
de kinderen hoe ze het kunnen onderhouden. 
Zet hun ideeën op het bord. Herhaal dit met de 
andere drie groepen. Moedig de kinderen aan om 
een van de ideeën op het bord te kiezen en daar 
gedurende de week aan te werken.

 Kleine groepen:  Het 
kan doeltreffend zijn om 
de kinderen in groepen 
te verdelen, zodat meer 
kinderen actief aan de les 
kunnen deelnemen.

 God 
respecteren 
en aanbidden 

 Anderen 
respecteren 

 Ouders 
eren 

Zaterdag
Doen wat 
Hij je zegt

Ik wil zo graag 
lief zijn

Mijn vader
De Kerk van 

Jezus Christus



19

 Tip:  De lessen voldoen 
in hun huidige vorm 
 misschien niet aan de 
behoeften van de kinderen. 
U begrijpt hun talenten 
en omstandigheden en u 
kunt de ideeën voor de 
participatieperiode in uw 
jeugdwerk aanpassen.

    Week 3: Ik moet mijn ouders eren.

Vaststellen wat de leer is  (een tekst uit het 
hoofd leren):   Herhaal in het kort de geboden die 
de kinderen vorige week geleerd hebben. Vraag 
enkele kinderen wat ze hebben gedaan om die 
geboden na te leven. Deel de kinderen op in vier 
groepen, en geef iedere groep een van de woord-
stroken die hieronder staan (zie Exodus 20:12).

  Laat de eerste groep gaan staan, de woorden op 
hun woordstrook herhalen, en gaan zitten, gevolgd 
door de andere groepen. Laat de groepen hun 

woordstrook aan een andere groep geven, en de 
activiteit herhalen totdat alle groepen iedere woord-
strook hebben gelezen. Laat alle kinderen opstaan 
en het gebod gezamenlijk opzeggen.

   Toepassing aanmoedigen  (een spel spelen):   
Deel de kinderen op in groepjes. Vraag iedere groep 
wat zij kunnen doen om hun ouders te eren. Laat 
iedere groep uitbeelden wat ze hebben bedacht. 
Laat de andere kinderen raden wat ze doen. Als ze 
goed raden, laat u een van de kinderen in de groep 
hun idee op het bord zetten.

    Week 4: Ik moet anderen respecteren.

Vaststellen wat de leer is (over respect praten)  : 
Vertel de kinderen dat er vandaag een belangrijk 
persoon naar het jeugdwerk komt. Laat de kinde-
ren demonstreren hoe ze respect voor die persoon 
kunnen tonen. Laat ze raden wie de persoon kan 
zijn. Neurie ‘Ik ben een kind van God’ terwijl u bij 
ieder kind een papieren ster opspeldt. Leg uit dat 
iedereen belangrijk is en dat we iedereen met res-
pect moeten behandelen. Leg uit dat verscheidene 
van de tien geboden ons leren dat we respect voor 
anderen moeten hebben.

Begrip bevorderen  (praktijkgevallen bespre-
ken):   Leg uit dat de tien geboden ons leren dat 
we niet mogen stelen of liegen. Dat is een van de 
manieren waarop we respect voor anderen kun-
nen tonen. Bereid enkele praktijkgevallen voor 
(zie  OGGR , pp. 170–171) met situaties waarin de 
kinderen moeten kiezen of ze eerlijk zijn. Deel de 
kinderen op in groepen en geef elke groep enkele 
praktijkgevallen. Laat ze hun praktijkgevallen 
lezen en bespreken hoe ze in iedere situatie eerlijk 
kunnen zijn.                             

  Zoek naar mogelijkheden om uw liefde 
voor ieder kind te tonen. Als u liefde toont 

voor de mensen die u lesgeeft, worden ze 
ontvankelijker voor de Geest en enthousiaster 

om te leren (zie  OGGR , p. 31).  

opdat uw dagen

dat de Here, uw 

God, u geven zal.

Eer uw vader 

en uw moeder,

verlengd worden 

in het land

 Klik hier voor de woordstroken. 
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 Vragen  Als we doeltref-
fende vragen stellen, 
kunnen we goede ant-
woorden van de kinderen 
verwachten. Vermijd 
vragen waarop alleen 
met ja of nee kan worden 
geantwoord.

     De zegeningen van het priesterschap 
zijn er voor iedereen
  ‘En ook: allen die dit priesterschap ontvangen, ontvangen Mij, zegt de Heer’ ( LV 84:35 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1: Waardige jongemannen ontvangen het priesterschap als ze twaalf 
jaar oud zijn.

   Vaststellen wat de leer is  (naar een plaat kij-
ken):   Laat een afbeelding zien van Jezus Christus 
die het avondmaal instelt. Leg uit dat Christus 
het avondmaal aan zijn apostelen en aan zijn dis-
cipelen in het Boek van Mormon gaf. Hij vroeg 
ze het avondmaal te blijven zegenen en rond te 
dienen als Hij er niet meer was. Lees gezamenlijk 
 3   Nephi 18:5–6 . Stel de kinderen vragen als: Wie 
zegent tegenwoordig het avondmaal? Wie dient 
het avondmaal rond? Wat voor bevoegdheid moet 
iemand hebben om het avondmaal te zegenen en 
rond te dienen?

   Begrip bevorderen  (de leer bespreken):   Leg uit 
dat het priesterschap de macht van God is om de 
mensen op aarde te dienen en tot zegen te zijn. In 
de laatste dagen heeft Christus ons geleerd dat een 
man aan twee vereisten moet voldoen om het pries-
terschap te ontvangen. De eerste is een bepaalde 
leeftijd hebben. Laat de kinderen opstaan zodra u 
het getal noemt van de leeftijd die een jongen moet 

hebben om het priesterschap te ontvangen. Tel 
langzaam van één tot twaalf. Leg uit dat de andere 
vereiste is dat een jongen het priesterschap waardig 
moet zijn. Leg uit wat het betekent om waardig te 
zijn, en dat zowel jongens als meisjes ‘Mijn evange-
lienormen’ kunnen gebruiken om te bepalen of ze 
waardig leven.

   Toepassing aanmoedigen  (aan een lichame-
lijke activiteit deelnemen):   Deel de kinderen op 
in groepjes. Geef iedere groep een norm uit ‘Mijn 
evangelienormen’. Laat iedere groep bedenken hoe 
ze hun norm kunnen uitbeelden. Noem enkele 
woorden van een norm, en laat de desbetreffende 
groep gaan staan en hun norm uitbeelden. Ga 
daarmee door totdat alle groepen aan de beurt zijn 
geweest. Leg uit dat als de jongens deze normen 
naleven, ze het priesterschap waardig zijn en pries-
terschapsverordeningen kunnen ontvangen. En als 
meisjes de normen naleven, kunnen ze ook pries-
terschapverordeningen ontvangen, zoals de doop 
en de tempelverordeningen.

    Week 2: Wij ontvangen de heilsverordeningen door het priesterschap.

   Vaststellen wat de leer is  (aanschouwelijk 
onderwijs):   Laat een kind een geopende paraplu 
vasthouden. Laat enkele kinderen eronder gaan 
staan. Vergelijk de paraplu met het priesterschap. 
Leg uit dat als het regent, alle kinderen onder de 
paraplu droog blijven, niet alleen het kind dat de 
paraplu vasthoudt. Op soortgelijke wijze heeft 
God ervoor gezorgd dat al zijn kinderen door zijn 
priesterschap gezegend worden. Door middel van 
het priesterschap ontvangen we de heilsverorde-
ningen waardoor we in staat gesteld worden om 
bij God terug te keren.

  Tip:  Wees gevoelig voor 
familieomstandigheden 
van de kinderen. Leg uit 
dat het priesterschap 
iedereen tot zegen is, 
ongeacht het geslacht, 
en dat kinderen die thuis 
geen priesterschapsdrager 
hebben, gezegend kunnen 
worden door huisonder-
wijzers, familieleden en 
kerkleiders. 

  U kunt aanschouwelijk onderwijs 
gebruiken om interesse op te 
wekken, de aandacht van de 
kinderen erbij te houden of een 
evangeliebeginsel te introduceren.  

Oktober
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opDoDoDoopDoop

  Als we ervoor zorgen 
dat de kinderen actief 

bij de les zijn betrokken, 
kunnen ze de leer beter 

in zich opnemen.  

Begrip bevorderen  (puzzels maken):   Zet de 
volgende woorden op afzonderlijke vellen papier: 
doop, bevestiging, priesterschapsordening (voor man-
nen), tempelbegiftiging,  en  tempelverzegeling.  Knip 
alle vellen papier in puzzelstukken. Leg in het kort 
aan de kinderen uit wat een verordening is (een 
heilige ceremonie met geestelijke betekenis), en dat 
we sommige priesterschapsverordeningen nodig 

hebben om bij onze 
hemelse Vader terug te 
keren. Teken vijf treden 
op het bord, en hang 
een afbeelding van Jezus 
Christus bovenaan de 
treden. Deel de kinderen 
op in vijf groepen en 
geef iedere groep een van 
de puzzels. Laat ze de 
puzzel maken en aan de 
andere kinderen vertellen 
wat ze over die verordening weten. Laat de groepen 
hun puzzels in de juiste volgorde op de treden op 
het bord bevestigen.

    Week 3: Door de zegeningen van het priesterschap kan ik kracht 
ontvangen.

Vaststellen wat de leer is  (de leer bespre-
ken)  : Laat de kinderen naar hun handen kijken. 
Vraag ze hoe hun handen een hulpmiddel zijn 
om te spelen, te werken en zich klaar te maken 
om naar de kerk te gaan. Laat ze hun antwoord 
uitbeelden. Vraag dan hoe mensen hun handen 
kunnen gebruiken om anderen te helpen. Leg uit 
dat priesterschapsdragers hun handen kunnen 
gebruiken om zegens te geven die ons helpen en 
kracht geven.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-

digen  (naar platen kijken en over ervaringen 
vertellen):   Hang platen van het avondmaal, de 
doop, de bevestiging, het zegenen van een baby 
en het zalven van zieken in het lokaal. Leg uit wat 
er op deze platen gebeurt. Laat de kinderen hun 
beide handen op een vel papier overtrekken en 
uitknippen. Laat ze hun naam op de voorkant van 
iedere hand zetten. Laat ze een van hun papieren 
handen bij een plaat hangen die een zegen of een 
verordening voorstelt die ze van de priesterschap 
hebben ontvangen. Kies enkele handen uit en 
vraag die kinderen hoe zij door het priesterschap 

zijn gezegend en 
gesterkt. Vertel 
het verhaal van 
Jezus die de kin-
deren zegent uit 
 3   Nephi 17:11–
25 . Hang een 
plaat van Jezus 
met de kinderen 
voorin het lokaal. 
Laat alle kinderen 
hun tweede hand 
bij die plaat han-
gen. Leg uit dat 
priesterschapsdra-
gers de bevoegd-
heid hebben om 
in de naam van 
Jezus Christus op 
te treden. Zij kun-
nen ons zegenen 
net als Jezus dat 
zou doen als Hij hier was.

    Week 4: Als ik ouder ben kan ik naar de tempel gaan om voor mijn 
voorouders de verordeningen te ontvangen.

Vaststellen wat de leer is en begrip bevor-

deren  (kleuren):   Herinner de kinderen eraan dat 
we bepaalde priesterschapsverordeningen moeten 
ontvangen voordat we bij onze hemelse Vader 
kunnen terugkeren. Laat ze enkele van die veror-
deningen noemen. Leg uit dat veel mensen zijn 
gestorven zonder de kans om deze verordeningen 
te ontvangen, en dat ze onze hulp nodig hebben. 
Vertel de kinderen over een van uw overleden 
voorouders die deze verordeningen niet heeft ont-
vangen. Geef ieder kind een eenvoudig poppetje 

dat uit papier is geknipt. Laat ze zichzelf op de ene 
kant van het poppetje tekenen en de voorouder die 
u zojuist genoemd hebt aan de andere kant. (Als 
de kinderen een overleden voorouder hebben die 
zonder de priesterschapsverordeningen is over-
leden, kunnen ze die persoon tekenen.) Laat ze 
het thema van deze week opzeggen terwijl ze hun 
papieren persoon vasthouden. Vraag ze de afbeel-
ding van zichzelf te laten zien als ze het woord ‘ik’ 
zeggen en de afbeelding van de voorouder als ze 
het woord ‘voorouders’ zeggen.                       

Door middel van het 

 PRIESTERSCHAP  
ontvangen we de 

heilsverordeningen

Doop

Bevestiging

Priesterschaps-

ordening

Tempelbe-
giftiging

Tempelver-
zegeling

 Klik hier voor de 
woordstroken. 



November      Ik kan nu al een zendeling zijn
  ‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de 
ganse schepping’ ( Marcus 16:15 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1: Ik kan een zendeling zijn door anderen te dienen.

   Begrip bevorderen  (rollenspel):   Lees  Matteüs 
25:34–40 , en leg uit dat als we anderen dienen, 
we ook onze hemelse Vader dienen (zie  Mosiah 
2:17 ) en dat 
dienstbetoon ons 
geluk brengt en 
ons in staat stelt 
bij God terug 
te keren. Laat 
verscheidene 
kinderen dienst-
betoonactiviteiten 
uitbeelden, zoals 
iemand eten geven 
die honger heeft, 
vriendschap slui-
ten met iemand 
die eenzaam is of 
iemand bezoeken 
die ziek is. Laat de 
andere kinderen raden wat er in ieder rollenspel 
gebeurt. Laat een plaat van zendelingen zien. 
Vraag hoe de zendelingen God dienen. Leg uit dat 
als we anderen dienen, we ook een zendeling zijn.

   Toepassing aanmoedigen  (een spel spelen):   
Maak een spelbord met een pad dat uit zes verschil-
lende kleuren bestaat en naar een afbeelding van 

Jezus leidt. Maak 
een draaischijf 
met zes kleuren 
die hetzelfde zijn 
als de kleuren op 
het spelbord. Zet 
op iedere kleur de 
naam van iemand 
die de kinderen 
kunnen dienen, 
zoals een ouder, 
vriend, buurman 
of buurvrouw. 
Laat een kind de 
draaischijf draaien 
en zeggen hoe hij 

of zij die persoon kan 
helpen. Laat het kind een pion naar het volgende 
vakje zetten dat overeenkomt met de kleur op de 
draaischijf. Herhaal dit met andere kinderen totdat 
de pion de afbeelding van de Heiland bereikt. Her-
inner de kinderen eraan dat als we anderen dienen, 
we God dienen. Zing ‘And’ren helpen’ ( KL , p. 108).

    Week 2: Ik kan een zendeling zijn door een goed voorbeeld te geven.

   Vaststellen wat de leer is  (aanschouwelijk 
onderwijs):   Voordat het jeugdwerk begint, maakt 
u een bouwwerk met blokken. Bedek het zodat de 
kinderen het niet kunnen zien. (Als u geen blok-
ken hebt, kunt u een tekening op het bord maken 
en die met een vel papier bedekken.) Beschrijf het 
bedekte bouwwerk en vertel hoe u het gebouwd 
hebt. Geef de kinderen dan enkele minuten de 
tijd om een bouwwerk te maken of te tekenen dat 
erop lijkt. Als ze daarmee klaar zijn, onthult u uw 
bouwwerk en kunnen ze de verschillen zien. Geef 
de kinderen opnieuw de kans om uw bouwwerk 
na te maken. Leg uit dat veel dingen gemakkelij-
ker zijn als we een voorbeeld kunnen volgen.

  Maak gebruik van gelegenheden om de kinderen 
tot denken aan te zetten. Met gepaste vragen 

op hun leeftijdsniveau kunt u de kinderen 
aan het denken zetten en ze iets leren.  

  Spelletjes:  Door spel-
letjes worden de lessen 
gevarieerder en kunnen 
de kinderen met elkaar 
omgaan. Ook de evan-
geliebeginselen worden 
op plezierige wijze 
bekrachtigd. 
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Als ik familieleden en anderen 
dien, dien ik God.

 Klik hier voor het spelbord en de draaischijf. 
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  Bedenk manieren om aan 
het begin van de activiteit 
de aandacht van de 
kinderen erbij te betrekken. 
Bij deze activiteit zullen 
de kinderen bijvoorbeeld 
nieuwsgierig zijn naar wat 
u uit de tas haalt.  

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-

digen  (naar verhalen luisteren en liedjes zingen):   
Laat platen zien en vertel in het kort enkele ver-
halen uit de Schriften waarin jonge mensen een 
goed voorbeeld waren (bijvoorbeeld: Daniël en 
zijn vrienden die weigeren de wijn van de koning 
te drinken [zie  Daniël 1:5–16 ]; Sadrak, Mesak en 
Abednego [zie  Daniël 3:4–29 ]; en Daniël in de 
leeuwenkuil [zie  Daniël 6 ]). Laat een plaat van 
zendelingen zien, en vraag de kin-
deren hoe de zen-
delingen een goed 
voorbeeld zijn. Leg 
uit dat als we een 
goed voorbeeld zijn, 
we een zendeling zijn 
omdat ons voorbeeld 
anderen kan helpen om meer over Jezus Christus 

te willen leren. Vertel over voorbeelden die u in de 
wijk of gemeente hebt gezien van kinderen die een 
goed voorbeeld waren.

  Laat de kinderen het lied ‘Schijn voort’ ( KL , p. 96) 
zingen. Terwijl ze zingen laat u ze een zon door-
geven die u van papier hebt gemaakt. Iedere keer 
als de muziek stopt, laat u het kind dat de zon 
vastheeft, vertellen hoe hij of zij een goed voor-
beeld kan zijn (bijvoorbeeld: door aardig te zijn, 
de waarheid te vertellen of kinderen uit te nodigen 
om naar het jeugdwerk te komen).

  Laat ieder kind zijn of haar eigen zon maken met 
de woorden ‘Ik kan een lichtend voorbeeld zijn’. 
Laat de kinderen hun zon in de lucht houden als 
ze zingen ‘Ik schijn als een ster’ ( KL , p. 84), ‘Wees 
steeds een zonnestraaltje’ ( Kl , pp. 38–39), of 
‘Schijn voort’ ( KL , p. 96).

    Week 3: Ik kan andere kinderen over Jezus Christus en zijn kerk vertellen.

Vaststellen wat de leer is  (naar een rollenspel 
kijken):   Geef een of meer kinderen een hand en 
doe alsof u ze uitnodigt om naar het jeugdwerk te 
komen en iets over Jezus te leren. Geef de kinde-
ren die u hebt uitgenodigd de opdracht om andere 
kinderen uit te nodigen totdat alle kinderen zijn 
uitgenodigd. Leg uit dat de Heer wil dat wij alle-
maal zendelingen zijn en dat we anderen over 
Jezus Christus en zijn kerk vertellen.

   Begrip bevorderen  (naar een verhaal luisteren):   
Vertel het verhaal dat president Spencer W. Kim-
ball heeft verteld over een jongetje dat een goede 
zendeling was: Een man in de trein vroeg de jon-
gen iets over de mormoonse kerk. De jongen zei 
alle geloofsartikelen op. De man was zo onder de 

indruk dat deze jongen wist wat hij geloofde, dat 
hij naar Salt Lake City ging om meer over de kerk 
te weten te komen. (Zie Conference Report, okto-
ber 1975, pp. 117–119; of  Ensign,  november 1975, 
pp. 77–79.) Leg uit dat we nu al een zendeling 
kunnen zijn als we de geloofsartikelen kennen.

   Toepassing aanmoedigen  (de geloofsartikelen 
bestuderen):   Maak dertien papiertjes met daarop 
een nummer van 1 t/m 13. Deel de kinderen op in 
groepjes. Laat ieder groepje een papiertje uitkiezen 
en in groepsverband het geloofsartikel leren dat 
overeenkomt met dat nummer. Als ieder groepje 
klaar is, laat u ze hun artikel opzeggen en nog een 
papiertje uitkiezen. Ga daarmee door zolang daar 
tijd voor is.

    Week 4: Ik kan me nu al op een voltijdzending voorbereiden.

Vaststellen wat de leer is  (naar voorwerpen 
kijken die met zendingswerk te maken hebben):   
Doe voorwerpen die een voltijdzendeling gebruikt 
in een kleine tas of koffer, zoals zondagse schoenen, 
een stropdas, de Schriften. Vraag enkele kinderen 
om de voorwerpen uit de tas halen en aan de rest 
van de kinderen te laten zien. Vraag waarom deze 
voorwerpen op zich ons niet op een zending voor-
bereiden. Lees  Leer en Verbonden 84:62  voor en laat 
de kinderen opletten of ze iets horen wat elke zende-
ling nodig heeft (een getuigenis). Getuig hoe belang-
rijk het is om een persoonlijk getuigenis te hebben.

Begrip bevorderen  (naar platen kijken en vra-
gen beantwoorden):   Zorg ervoor dat de kinderen 
begrijpen waaruit een getuigenis bestaat. Laat pla-
ten van enkele van die onderdelen zien (bijvoor-
beeld: dat onze hemelse Vader ons liefheeft, dat 
Jezus Christus onze Heiland is, dat Joseph Smith 
een profeet is, dat De Kerk van Jezus Christus 

van de Heiligen der Laatste Dagen de ware kerk 
van de Heer is, en dat we door een levende pro-
feet geleid worden). Stel vragen over iedere plaat, 
zoals: Wat of wie is dit? Wat weten jullie daarvan? 
Hoe kunnen jullie je getuigenis daarvan verster-
ken? Vraag de kinderen aan wie zij hun getuige-
nis kunnen geven. Geef uw getuigenis dat als de 
kinderen anderen over het evangelie vertellen, hun 
getuigenis zal groeien en zij zich op een zending 
voorbereiden.             

  Tip:  U kunt de maande-
lijkse tekst gebruiken om 
een participatieperiode 
aan te vullen. U kunt ook 
het maandelijkse thema 
in het jeugdwerklokaal 
hangen. 
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     Jezus Christus is de Zoon van God
  ‘Zie, Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God. Ik ben het leven en het licht der wereld’ 
( LV 11:28 ).
  Vul de hier genoemde suggesties aan met uw eigen ideeën. Bedenk iedere 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.  Vraag uzelf af: ‘Wat vraag ik de kinderen te doen waarvan 

ze kunnen leren, en hoe kan ik ertoe bijdragen dat ze de Geest voelen?’ 

     Week 1: Onze hemelse Vader stuurde zijn Zoon naar de aarde.

Vaststellen wat de leer is  (een gebarenversje 
herhalen):   Herhaal het volgende gebarenversje 
 verscheidene malen met de kinderen:

    Onze hemelse Vader stuurde zijn Zoon naar de 
aarde.

  Hij kwam als een baby.  (houd uw armen alsof u een 
baby wiegt)  

  Hij groeide op net als wij.  (buig bij uw middel en kom 
langzaam weer omhoog) 

  Omdat Hij van ons hield,  (handen op uw hartstreek)  
is Hij voor ons gestorven.  (ga zitten) 

  Omdat Hij is opgestaan, zullen wij weer leven! 
 (ga weer staan) 

    Leg uit dat Jezus in de Schriften zegt dat Hij de 
Zoon van God is. Zeg gezamenlijk  Leer en Verbon-
den 11:28  op. (U kunt jongere kinderen alleen de 
woorden ‘de Zoon van God’ laten zeggen als u dat 
deel van de tekst leest.)

   Begrip bevorderen  (tekenen en naar een ver-
haal luisteren):   Laat ieder kind een tekening maken 
van een gebeurtenis of een persoon uit het verhaal 
van de geboorte van Jezus Christus (bijvoorbeeld: 
Maria, Jozef of de herders). Vertel opnieuw het ver-
haal uit  Lucas 2:4–17  en  Matteüs 2:1–12 . Laat de 
kinderen hun tekeningen op de juiste momenten 
tijdens het verhaal omhooghouden. U kunt tijdens 
deze activiteit kerstliederen uit  Kinderliedjes  zingen 
(zie de pagina’s 20–34 en 145–146). U kunt ideeën 
over het gebruik van muziek vinden in  OGGR , pp. 
165–167.

    Week 2: Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en 
mensen.

   Vaststellen wat de leer is  (een lied zingen en 
een tekst uit het hoofd leren):   Laat platen zien van 
de vooruitgang die Christus van kind tot volwas-
sene maakte. Zing gezamenlijk ‘Ook Jezus was 
eens een kindje klein’ ( KL , p. 34). Vraag de kinde-
ren wat we van dat lied over Jezus leren. Help de 
kinderen  Lucas 2:52  uit het hoofd leren door een-
voudige gebaren die aangeven hoe Jezus opgroeide: 
in wijsheid  (wijs naar uw hoofd),  in grootte  (span uw 
spieren),  en in genade bij God  (vouw uw armen)  en 
mensen  (zwaai naar een vriend of vriendin). 

   Toepassing aanmoedigen  (teksten lezen en 
aan activiteiten deelnemen):   Deel het lokaal op in 
vier gedeelten, en plaats een van de volgende bor-
den in ieder gedeelte:  Jezus groeide in wijsheid — 
 LV 88:118 ; Jezus groeide in grootte —  LV 89:20 ; 
Jezus groeide in genade bij God —  LV 88:63 ; Jezus 
groeide in genade bij mensen —  Spreuken 18:24 .  
Bereid voor ieder gedeelte een eenvoudige activiteit 
voor, zoals vragen afgestemd op hun leeftijdsniveau 

 Als u kinderen laat 
meedoen om het verhaal 

te vertellen, zullen ze hun 
aandacht erbij houden 
en erbij betrokken zijn. 

Met deze activiteit kunnen de kinderen Jezus Christus beter 
leren kennen en inzien dat Hij net zo opgroeide als zij.

Jezus 
nam toe in 

grootte
Jezus nam 

toe in genade 
bij God

December
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over onze hemelse Vader en zijn geboden (‘wijs-
heid’), een meetlint om de lengte van ieder kind te 
meten en papier om tekeningen van gezond voed-
sel te maken (‘grootte’), en verhalen uit de  Friend  
of de  Liahona  over getuigenis en vriendschap (‘in 
genade bij God’ en ‘in genade bij mensen’). Leg 
uit dat we allemaal op dezelfde manier groeien als 

Jezus — ‘in wijsheid en grootte en genade bij God 
en mensen’ ( Lucas 2:52 ). Deel de kinderen op in 
vier groepen, en laat een volwassene iedere groep 
naar een van de borden leiden, waar ze samen de 
tekst lezen en aan de activiteit deelnemen. Speel 
rustige muziek als het tijd is voor de kinderen om 
naar het volgende bord gaan.

    Week 3: Jezus Christus is het licht en het leven van de wereld.

Vaststellen wat de leer is  (een schriftuur-
activiteit doen):   Hang een plaat van de geboorte 
en een plaat van de kruisiging van Christus op 
tegenoverliggende muren in het lokaal. Zeg tegen 
de kinderen dat u enkele teksten gaat voorlezen die 
over de tekens van de geboorte van Jezus gaan of 
over de tekens van zijn dood. Laat de kinderen kij-
ken naar de plaat die hoort bij de tekst die u voor-
leest. (Als u een klein jeugdwerk hebt, kunt u de 
kinderen naar de afbeeldingen laten lopen.) Lees 
 3   Nephi 1:15, 19, 21 ;  8:20, 22–23 . Bespreek hoe 
Jezus Christus licht in de wereld bracht. Laat de 
kinderen hun ogen bedekken en zich enkele moei-
lijkheden voorstellen die ze zouden hebben als er 
geen licht was. Vergelijk deze moeilijkheden met 
de moeilijkheden die we zouden hebben als er geen 
evangelie van Jezus Christus was. Lees  Johannes 
8:12 , en laat de kinderen goed luisteren naar wat 
ze moeten doen om niet in duisternis te wandelen.

   Begrip bevorderen  (een raadspel spelen):   Leg 
uit dat veel symbolen ons eraan herinneren dat 
Jezus het licht van de wereld is; sommige symbolen 
worden gebruikt als het Kerstmis is. Doe enkele 
van die symbolen (zoals kaarsen, een papieren ster 
of lichtjes) in een tas. Laat een kind een hand in 
de tas steken, en zonder te kijken aan een van de 
voorwerpen voelen om te raden wat het is. Vervol-
gens laat het kind het aan de andere kinderen zien. 
Vraag het kind wat Jezus Christus heeft gedaan om 
licht in ons leven te brengen. Herhaal dit met de 
andere voorwerpen.

   Toepassing aanmoedigen  (een tekening 
maken):   Geef ieder kind een papieren zon. Laat 
ze opschrijven of tekenen hoe ze het licht van 
Jezus Christus gaan volgen. Moedig ze aan om hun 
papieren zon thuis te laten zien en te bespreken.

    Week 4: Joseph Smith zag Jezus Christus en getuigde van Hem.

Begrip bevorderen  (cadeautjes openmaken):   
Pak een plaat van het eerste visioen in alsof het 
een cadeau is. Leg uit dat veel mensen cadeautjes 
geven om een verjaardag te vieren. Vraag wiens 
verjaardag we met Kerstmis vieren. Leg uit dat een 
andere belangrijke persoon in december geboren 
is. Laat een kind het cadeautje openmaken om te 
zien wie die persoon is. Vertel dat Joseph Smith 
op 23 december is geboren. Bespreek het eerste 
visioen en leg uit dat we belangrijke cadeaus heb-
ben gekregen omdat Joseph Smith Jezus Christus 
heeft gezien en van Hem heeft getuigd. Zet op het 
bord: ‘Cadeaus die wij hebben ontvangen omdat 
Joseph Smith Jezus Christus heeft gezien en van 
Hem heeft getuigd.’ Neem vier grote vellen papier 
en schrijf een van de volgende cadeaus op elk 
daarvan: ‘We hebben het Boek van Mormon.’ ‘We 
hebben de ware kerk op aarde.’ ‘We hebben het 
priesterschap.’ ‘We weten dat onze hemelse Vader 
gebeden hoort en verhoort.’

  Deel de kinderen op in vier groepen. Geef iedere 
groep een van de vellen papier, en laat ze een teke-
ning van het cadeau maken. Laat ze hun tekening 
als cadeau aan een andere groep geven. Vraag 
iedere groep om hun cadeau aan de andere kin-
deren te laten zien en laat ze hun tekening op het 
bord hangen.

   Toepassing aanmoedigen  (van Jezus Christus 
getuigen):   Laat de kinderen hun ogen dichtdoen 
en aan iemand denken met wie ze over het evan-
gelie kunnen praten. Vertel ze dat ze net als Joseph 
Smith van Jezus Christus kunnen getuigen.                             

 Herhaling:  December is 
een goede maand om te 
herhalen. U kunt een acti-
viteit uit een eerdere les 
herhalen. Laat de kinderen 
vertellen hoe ze de afgelo-
pen week de leer hebben 
toegepast. Of vraag ze wat 
ze thuis over de leer heb-
ben verteld.

Cadeaus die wij hebben ontvangen 
omdat Joseph Smith Jezus Christus 

heeft gezien en van Hem heeft getuigd

We hebben 
het Boek van 

Mormon.

We hebben de 
ware kerk op 

aarde.

We weten dat 
onze hemelse 
Vader gebeden 

hoort en verhoort.

We hebben het 
priesterschap.

 Klik hier voor de tekening 
van de zon. 

 Klik hier voor de 
woordstroken. 
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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 te helpen bij het naleven ervan. Door jeugdwerkliedjes is het leren leuker, kunnen 

de kinderen de waarheden van het evangelie beter leren en onthouden, en wordt de Geest in 

het jeugdwerk uitgenodigd.

  Hieronder staan enkele technieken om de kinderen door middel van muziek in het evangelie te 

onderwijzen. De voorbeelden zullen u helpen met de liedjes in dit boekje. Zie ‘Muziek in het 

jeugdwerk’ in de boekjes van 2010 en 2011 voor meer ideeën.

     Door middel van muziek in het evangelie onderwijzen

  Enkele van de grootste lessen in het jeugdwerk 
worden door muziek geleerd. ‘Door muziek kan 
hun begrip van de evangeliebeginselen worden 
vergroot en kan hun getuigenis worden versterkt’ 
( OGGR,  p. 166). U kunt vragen stellen over een 
lied om de kinderen de betekenis ervan bij te 
brengen. In ‘Kies toch goed’ (  lofzang 239) staat 
bijvoorbeeld dat we er niet alleen voor staan als we 
beslissingen moeten nemen; de Heilige Geest zal 
ons leiden om goede beslissingen te nemen. Teken 
op het bord drie KGW-schilden en zet er de vol-
gende vragen in: ‘Wie zal me leiden tot het goede?’ 
‘Wat zal bestendig op u schijnen?’ en ‘Wat is de 

belofte als ik het goede kies?’ Wijs naar het eerste 
schild, lees de vraag voor en laat de kinderen goed 
luisteren als u het lied zingt. Laat ze gaan staan als 
ze het antwoord op de vraag horen. Laat ze geza-
menlijk het antwoord enkele malen zingen. Op 
die manier zullen ze de woorden aan de melodie 
koppelen. Herhaal hetzelfde met de andere vragen. 
Bespreek zinsneden en woorden die moeilijk te 
begrijpen zijn voor kinderen. Zing het hele lied en 
herinner de kinderen eraan dat als ze het zingen, 
ze getuigen dat de Heilige Geest ons zal helpen als 
we luisteren en de juiste beslissingen nemen.

    Alle kinderen bij de muzikale activiteiten betrekken

  Kinderen van alle leeftijden en vaardigheden 
reageren op muziek en doen graag aan muzikale 
activiteiten mee. Het ritme van de liedjes doet 
de kinderen denken aan wat ze zingen en aan de 
boodschap van de woorden. Als u ‘Wees eerlijk 
en trouw’ ( KL , p. 81) zingt, kunt u het tempo 
en het volume van het lied veranderen. U kunt 
de kinderen muzikale termen leren, zoals  legato  
(langzaam en gebonden) en  staccato  (snel en los 

van elkaar) en u kunt ze een lied op beide manie-
ren laten zingen.

  Kinderen bewegen ook graag, zoals het klappen op 
de maat van de muziek of het nadoen van handge-
baren. In het lied ‘De wijze en de dwaze man’ ( KL , 
p. 132), kunnen de kinderen zich door handgeba-
ren op de woorden van het lied concentreren. U 
kunt ook gebaren gebruiken als u het lied ‘Nephi’s 
moed’ ( KL , pp. 64–65) zingt. U kunt de kinderen 

 Vragen stellen: Gebruik 
vragen om de kinderen 
erbij te betrekken. Door 
vragen wordt de luis-
tervaardigheid van de 
kinderen gestimuleerd en 
kunnen ze de evangelie-
beginselen beter begrijpen 
(zie  KL , p. 149). Denk 
eraan dat u de vragen zo 
moet stellen dat de kinde-
ren het antwoord kunnen 
ontdekken terwijl ze het 
lied zingen.

 Evangeliebeginselen 

bekrachtigen:  Door 
muziek in de partici-
patieperiode worden de 
beginselen bekrachtigt die 
het jeudwerkpresidium 
behandelt. ‘Muziek is een 
uitstekende manier om 
de Geest van de Heer in 
uw lessen uit te nodigen. 
Door muziek kunnen we 
bepaalde gevoelens uiten 
die niet zo gemakkelijk 
onder woorden zijn te bren-
gen.’ ( Teaching Guide-
book  [2001], p. 10.)
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 Tip:  Moedig de kinderen 
aan om tijdens de gezins-
avond, tijdens schriftstu-
die en op andere gepaste 
momenten jeugdwerklied-
jes te zingen.

bijvoorbeeld laten doen alsof ze met een hand een 
schild vasthouden terwijl ze ‘Ik zal heengaan’ zin-
gen, doen alsof ze een zwaard vasthouden als ze 
‘doen wat de Heer mij heeft geboden’ zingen, en 
op hun plaats marcheren als ze ‘Ik weet dat Hij een 

weg bereidt; ‘k zal doen wat Hij mij zegt’ zingen. 
Laat de kinderen hun eigen gepaste gebaren voor 
verschillende liederen bedenken (sommige gebaren 
zijn niet gepast voor het kinderprogramma in de 
avondmaalsdienst).

    Liederen herhalen om bepaalde evangeliebeginselen te bekrachtigen

  Als u ze een lied leert, moet u het vaak herhalen 
om het de kinderen goed te leren. U moet de 
liederen in de loop van het jaar herhalen zodat 
de kinderen ze niet vergeten. Als u ze een lied 
hebt geleerd, herhaal het en zing het op verschil-
lende leuke manieren. Blijf liedjes zingen, ook na 
het kinderprogramma in de avondmaalsdienst, 
zodat de kinderen ze blijven onthouden. U kunt 
de liedjes die u met de kinderen wilt herhalen op 
verschillende voorwerpen schrijven (bijvoorbeeld: 
bloemen in een pot, papieren vissen in een vijver, 
veren op een kalkoen of harten die in het lokaal 
zijn gehangen). Laat de kinderen een voorwerp 
tegelijk kiezen en vervolgens het lied zingen. Hier-
onder staan enkele aanvullende ideeën om liede-
ren te herhalen (de visuele hulpmiddelen zijn te 
vinden op sharingtime.lds.org):

    •  Zangkubus:  Maak een kubus en schrijf op ieder 
vlak verschillende gebaren. Laat een kind de 
kubus gooien om te bepalen welke gebaren ze 
tijdens het zingen maken.

    •  Meisjes zingen / jongens zingen:  maak een plaatje 
van een jongen en een plaatje van een meisje 

en lijm ze op aparte stokjes. Terwijl u een lied 
herhaalt, varieert u de plaatjes om aan te geven 
wie er zingt. Daardoor worden de kinderen er 
actief bij betrokken.

    •    Zangpoppetjes:  Kopieer voor elk kind een van 
de illustraties op pagina 63 van het kinderka-
merboek,  Ziet uw kleinen , zodat ze die kunnen 
kleuren.  Lijm ze op een papieren zak om er 
poppetjes van te maken. Moedig de kinderen 
aan om met hun poppetjes te zingen.

    •    In de mand:  Laat een van de kinderen een 
bonenzakje of een prop papier in een mandje 
gooien. Als hij of zij het in één keer in de mand 
gooit, laat de kinderen dan het eerste couplet 
zingen. Als het hem of haar bij de tweede 
poging lukt, laat ze dan het tweede couplet   
zingen, enzovoort.                
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    Kinderen met een handicap lesgeven
  De Heiland heeft gezegd: ‘En al uw kinderen zullen leerlingen des Heren zijn; en groot 
zal de vrede van uw kinderen zijn’ ( 3   Nephi 22:13 ).
  Jeugdwerkleidsters hebben de belangrijke taak om alle kinderen in het evangelie van Jezus 

Christus te onderwijzen, ook kinderen met een handicap. Het jeugdwerk is een plek waar alle 

kinderen zich welkom, geliefd, verzorgd en betrokken kunnen voelen. In die sfeer is het voor alle 

kinderen gemakkelijker om de liefde van onze hemelse Vader en Jezus Christus te begrijpen en 

de invloed van de Heilige Geest te voelen en te herkennen.

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

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

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

     2.    Overleg met andere jeugdwerkleidsters 

en leerkrachten.  Bid en werk samen om de 
beste manieren te bedenken zodat ieder kind 
het evangelie van Jezus Christus kan leren en 
liefde zal voelen.

     3.    Overleg met de wijkraad.  Leidinggevenden 
in priesterschap en hulporganisaties hebben 
wellicht ideeën hoe u kinderen met bijzondere 
behoeften kunt helpen. Er was een wijk waar 
de hogepriesters aanboden om iedere week een 
‘grootvader’ naar het jeugdwerk te laten 
komen om bij een autistisch jongetje te 
zitten. (Het is het best 

als dat iedere week dezelfde persoon is.) Daar-
door kon het jongetje zich beter op de lessen 
concentreren en voelde hij liefde.

    Ouderling M.   Russell Ballard heeft gezegd: ‘Het is 
duidelijk dat diegenen onder ons aan wie kostbare 
kinderen zijn toevertrouwd, een heilig en edel rent-
meesterschap hebben. Wij zijn immers degenen 

die God heeft aangewezen om de kinderen van 
deze tijd te omringen met liefde, geloofsvuur en 
met begrip van wie zij zijn.’ (Zie ‘Great Shall Be the 

Peace of Thy Children’,  Ensign,  april 
1994, p. 60.)        

 Sommige kinderen met een handicap 
reageren goed op visuele aanwijzingen. 

Gebruik aanwijzingen zoals hier aangegeven 
om te laten zien wanneer het tijd is om 

te bidden, stil te zijn of te zingen.  

  Voor meer informatie  
over de manier waarop 
we kinderen met bijzon-
dere behoeften kunnen 
helpen, zie  Onderwijzen, 
geen grotere roeping,  
pp. 38–39, en 
  disabilities   .lds   .org  . 

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

 Klik hier voor de fi guren. 
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We hebben de ware 
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We hebben het 
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We weten dat onze 
hemelse Vader 
gebeden hoort 
en verhoort.
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I Have a Body like 
Heavenly Father’s


I have two feet like 
Heavenly Father.


I have two hands like
Heavenly Father.


I have a face like 
Heavenly Father.


Mijn lichaam lijkt op dat 
van mijn hemelse Vader.


Mijn gezicht lijkt 
op dat van mijn 
hemelse Vader.


Ik heb twee 
handen zoals mijn 


hemelse Vader.


Ik heb twee voeten zoals 
mijn hemelse Vader.
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