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Voor zondagsschoolklassen van jongeren en volwassenen (Evangelieleer).

Dvd-presentaties over het Oude Testament voor de zondagsschoolcursus Evangelieleer 
(jongeren en volwassenen).  Bevat twaalf korte videofilms over leringen die in het 
Oude Testament voorkomen. Te gebruiken in de klas Evangelieleer, maar ook bij 
gezinsavonden en individuele studie.

Les  1: De kracht van de Bijbelvertaling 
van Joseph Smith
Ouderling Neal A. Maxwell legt uit hoe de 
Bijbelvertaling van Joseph Smith ons meer 
inzicht geeft in het werk en de heerlijkheid 
van onze hemelse Vader. (5:21)
Les  3: Naar het beeld van God
Deze presentatie laat zien dat we ons van 
ons eeuwig potentieel bewust kunnen 
worden door in te zien dat we kinderen van 
God zijn. (2:50)
Les  4: De val
Ouderling Russell M. Nelson vertelt dat de 
val deel uitmaakt van het heilsplan. (6:16)
Les  8: Een goed voorbeeld geven
Door het goede voorbeeld van een jonge 
vrouw raakt een van haar vrienden in het 
evangelie van Jezus Christus geïnteresseerd. 
(6:26)
Les  10: Het verbondshuwelijk
President Gordon B. Hinckley raadt jongeren 
aan in het verbond te huwen. (5:40)

Les  13: Dierenoffers en de verzoening
Een vader leert zijn zoon wat het verband is 
tussen het oude gebruik van dierenoffers en 
het zoenoffer van Jezus Christus. (6:41)

Les  14: Hedendaagse afgoderij
Het onzichtbare vergif koolmonoxide 
wordt vergeleken met het gevaar van 
het aanbidden van hedendaage afgoden. 
President Ezra Taft Benson raadt aan God 
op de eerste plaats te stellen. (7:18)

Les  18: ‘Kiest dan heden wie u dienen wilt’
De gehoorzaamheid van een Arabische 
hengst wordt op de proef gesteld in een tijd 
van honger en dorst. (5:33)
Les  20: Het geloof van Hanna
Hanna geeft blijk van haar geloofskracht 
door haar zoon aan de Heer te geven. (3:19)
Les  22: ‘De Heer (…) zal mij bevrijden’
Ouderling Dallin H. Oaks gaat in op het 
verhaal van David die bereid is met Goliat 
te vechten. (3:40)
Les  30: Tempels van weleer
Een rondleiding door de tabernakel van 
Mozes verschaft ons meer inzicht in de 
tempeldienst en de verzoening van Jezus 
Christus. (8:34)
Les 31: Vertrouwen op de Heer
Het verhaal van een jonge skiër die besluit 
zijn gids te volgen illustreert het beginsel 
dat in Spreuken 3:5–6 wordt verwoord. 
(4:37)
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