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EvangEliE
matEriaal

voor thuis

‘En omdat niet allen 
geloof hebben, moet gij 
ijverig woorden van 
wijsheid zoeken en ze 
elkaar leren; ja, put 
woorden van wijsheid 
uit de beste boeken; 
zoekt kennis, ja, door 
studie en ook door 
geloof.’

LV 88:118

Zie bijlage voor prijzen 
en bestellen.
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Schriften

Algemene conferentie
‘Wij moedigen u aan de toespraken 
nog eens te lezen op uw gezinsavonden 
en er samen over te spreken. De 
woorden zijn het resultaat van veel 
gebed en overpeinzing, en verdienen 
uw zorgvuldige aandacht’ (Gordon B. 
Hinckley, Liahona, november 2007,  
p. 108). Toespraken van de algemene conferentie

De toespraken van de algemene conferentie 
verschijnen in mei en november in de Liahona. 
Op het bijgaande bestelformulier ziet u welke 
producten van de algemene conferentie u kunt 
bestellen.

Leringen voor onze tijd
Wie de les in de MP en ZHV bijwonen, worden 
aangemoedigd de laatste conferentie-uitgave 
van de Liahona door te nemen en op de vierde 
zondag mee naar de les te nemen.

De standaardwerken van de kerk zijn de Bijbel, het 
Boek van Mormon, de Leer en Verbonden, en de 
Parel van grote waarde. Zie bijgaande prijslijst voor 
assortiment en prijsverschillen.

‘Moge ons thuis een leeszaal van lering 
zijn. (…) De standaardwerken bieden 
ons de beste leeszaal van lering. (…) 
Laten we er vaak in lezen, zowel 
voor onszelf als met ons gezin, zodat 
wij verlicht en opgebouwd mogen 
worden en nader tot de Heer mogen 

komen’ (Thomas S. Monson, Wereldwijde 
instructiebijeenkomst voor leidinggevenden, 
februari 2008).

De elektronische tekst van de Schriften is 
beschikbaar op scriptures.lds.org/nl.

De elektronische tekst en gecomprimeerde 
audiobestanden van de AC-toespraken zijn in 
verschillende talen beschikbaar op het internet 
op generalconference.lds.org. 
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Tijdschriften
‘Wij zouden het erg op prijs stellen dat er bij alle 
heiligen der laatste dagen thuis tijdschriften van de 
kerk worden gelezen. (…) Elk gezin hoort de Liahona 
te hebben en te gebruiken’ (Brief van het Eerste 
Presidium, 10 maart 2004).
02283 120 Liahona, speciale uitgave, maart 2008:  

‘De Heer Jezus Christus’
26990 120 Liahona, speciale uitgave, oktober 2006:  

‘Welkom in de Kerk van Jezus Christus’

Lofzangen
Dit is het officiële zangboek 
van de kerk. De cd’s bevatten 
muzikale introducties en 
alle coupletten van iedere 
lofzang, gespeeld op piano, 
strijkinstrumenten en andere 
instrumenten.
34832 120 Standaard, groene kaft

Muziek

Evangelieplaten
Evangelieplatenboek
Dit boek bevat platen waarop 
mensen en gebeurtenissen uit 
de Schriften worden uitgebeeld. 
Dit onderwijs- en leermiddel 
kan zowel thuis als in de kerk 
worden gebruikt.
06048 090 Evangelieplatenboek, 

meertalig Andere evangelieplaten
Platen van tempels en  
overige platen kunnen  
bij het distributiecentrum 
besteld worden.

Gebruik het bijgaande bestelformulier om u te 
abonneren op de kerkelijke tijdschriften.

Kinderliedjes
Dit is het officiële 
liedboek van het 
jeugdwerk.
34831 120 Harde kaft, 

spiraaluitvoering
50177 120 Tekst en muziek, cd’s
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Leidraad voor ouders
In dit boekje gaat men in op de 
verschillende stadia in de ontwikkeling 
van een kind. Ook wordt uitgelegd 
dat het belangrijk is dat er thuis in de 
evangeliebeginselen wordt onderwezen. 
Verder wordt uitgelegd hoe ouders met 
hun kinderen over intimiteit en het 
belang van gezinnen kunnen praten.
31125 120 Boekje

Ons erfgoed: een beknopte 
geschiedenis van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen
Dit boek gaat in op de opkomst 
van de kerk en beschrijft de 
ervaringen van de heiligen 
der laatste dagen. Het kan een 
hulpbron zijn voor leerkrachten, 
individuen en gezinnen bij hun 
studie van de Leer en Verbonden 
en de kerkgeschiedenis.
35448 120 Boek

Boeken, lesboeken 
en brochures

Serie Leringen van kerkpresidenten
Deze boeken dienen deel uit te maken van de 
evangeliebibliotheek van ieder volwassen lid. De serie 
is vervaardigd voor de individuele studie en de lessen 
Melchizedekse priesterschap en ZHV.

De levende Christus: het getuigenis van de apostelen
Als bijzondere getuigen van Jezus Christus geven de leden van het 
Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf hun getuigenis dat Hij 
de onsterfelijke Zoon van God is en de Verlosser van de wereld.
36299 120 Poster

Het gezin: een proclamatie aan de wereld
In de proclamatie over het gezin die het Eerste Presidium en de 
Raad der Twaalf hebben uitgegeven, wordt het belang bevestigd 
van het huwelijk en het gezin in het eeuwige plan van de Heer.
35602 120 Poster

De Geloofsartikelen
De Geloofsartikelen bevatten de dertien grondbeginselen van 
ons geloof.
64370 120 Poster

Leidraad voor het gezin
In deze leidraad wordt ingegaan op het doel 
en de organisatie van het gezin, alsmede hoe 
men thuis in het evangelie kan onderwijzen, 
hoe men de gezinstaken het beste kan 
aanpakken, hoe men van het gezin een 
unit van de kerk kan maken, en hoe men 
de priesterschapsverordeningen en -zegens 
verricht.
31180 120 Leidraad

36481 120 Joseph Smith (gebruikt in 
2008 en 2009)

35554 120 Brigham Young
35969 120 John Taylor
36315 120 Wilford Woodruff

35744 120 Joseph F. Smith
35970 120 Heber J. Grant
36492 120 David O. McKay
35892 120 Harold B. Lee
36500 120 Spencer W. Kimball
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Voor de kracht van de jeugd
In dit boekje van het Eerste Presidium 
en het Quorum der Twaalf worden de 
normen voor jongeren uitgelegd.
36550 120 Brochure
36551 120 Kaartje

Ziet uw kleinen
Dit lesboek wordt gebruikt in de 
kinderkamer en is ook uitstekend 
geschikt om thuis kleine kinderen 
onderricht te geven. Elk van de 
in totaal dertig lessen bevat een 
kleurenfoto en een kleurplaat.
37108 120 Boek

Hulpboek voor de gezinsavond
Een belangrijke hulpbron waarmee 
gezinsavonden worden gepland. Dit boek 
bevat vijf afdelingen: ‘Lessen’, ‘Maak een 
succes van uw gezinsavonden’, Lesideeën’, 
‘Het opbouwen van een sterk gezin’ en 
‘Gezinsactiviteiten’.
31106 120 Boek

Vervaardig elk noodzakelijk 
voorwerp
Deze leidraden (vouwbladen) 
bevatten enkele basisbeginselen 
over de gezinsfinanciën en de 
voedselvoorraad. 
04007 120 Gezinsfinanciën
04008 120 Gezinsvoorraad

Voorbereiding op de heilige tempel
Dit boekje is een resumé van The 
Holy Temple, een boek van ouderling 
Boyd K. Packer. Het geeft aan hoe 
priesterschapsleiders de leden die hun 
begiftiging ontvangen of verzegeld 
worden daarop voor kunnen bereiden.
36793 120 Boekje

Evangeliebeginselen
Dit lesboek geeft een overzicht van  
de grondbeginselen van het evangelie. 
Voor onderzoekers, nieuwe leden, 
geheractiveerde leden, en voor wie een 
beter begrip van het evangelie willen.
31110 120 Boek

Trouw aan het geloof
Dit boekje bevat beknopte, eenvoudige uitleg 
over de leerstellingen en beginselen van het 
evangelie. Het kan gebruikt worden bij de 
individuele en gezinsstudie, alsmede in de kerk.
36863 120 Boek
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Zendingswerk
Het Boek van Mormon: 
eveneens een testament 
aangaande Jezus Christus
Deze editie van het Boek van 
Mormon wordt doorgaans 
gebruikt bij het zendingswerk.
34406 120 Gebonden

Hoe begin ik met mijn familiegeschiedenis?
In deze leidraad wordt besproken hoe men het 
beste met de familiegeschiedenis kan beginnen. 
Hij bevat eenvoudige instructies en een 
stamboomlijst.
32916 120 Leidraad
31827 120 Gezinslijst, 25 stuks
31826 120 Stamboomlijst, 25 stuks

Familiegeschiedenis

Verwijs vrienden en familie naar mormon.org/nld 
voor informatie over de belangrijkste geloofspunten 
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen.

Predik mijn evangelie
Dit is het officiële leerplan 
voor de zendelingen. Het 
gaat in op de beginselen van 
doeltreffend zendingswerk 
en de leringen die de 
zendelingen bestuderen en 
waarin zij onderwijzen.
36617 120 Boek

Het getuigenis van de 
profeet Joseph Smith 
(brochure)
Deze brochure bevat 
het getuigenis van de 
profeet Joseph Smith in 
zijn eigen woorden.
32667 120 Brochure
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Schriftstudiewijzers

Studiewijzers zondagsschoolcursus
Deze studiewijzers bevatten wekelijkse leesopdrachten en 
studievragen bij de individuele studie en de voorbereiding 
op de les. Iedere cursist Evangelieleer dient een exemplaar 
te hebben.
34592 120 Het Oude Testament: gids voor de cursist
35682 120 Het Nieuwe Testament: gids voor de cursist
35684 120 Het Boek van Mormon: gids voor de cursist
35686 120 De Leer en Verbonden: gids voor de cursist

Instituutsboeken voor de cursist
Deze lesboeken bevatten commentaar, kaarten en schema’s 
voor gebruik in het instituut. Ze zijn ook uitstekend geschikt 
voor de individuele en gezinsstudie.
32489 120 Het Oude Testament — boek voor de cursist (Genesis–2 Samuël, 

Psalmen)
32498 120 Het Oude Testament — boek voor de cursist (1 Koningen–Maleachi)
32474 120 Het leven en de leringen van Jezus en zijn apostelen
32506 120 Het Boek van Mormon — boek voor de cursist
32493 120 De Leer en Verbonden — boek voor de cursist
35852 120 De Parel van grote waarde — boek voor de cursist
32502 120 De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden —  

boek voor de cursist
32501 120 Leringen van het evangelie — cursistenboek
35311 120 Eeuwig huwelijk — cursistenboek

Verhalen uit de Schriften
Deze rijk geïllustreerde verhalen uit de Schriften zijn 
in kindertaal geschreven. Ze zijn ook een waardevolle 
hulpbron voor anderen die nog niet bekend zijn met 
de standaardwerken.
31118 120 Verhalen uit het Oude Testament
31119 120 Verhalen uit het Nieuwe Testament
35666 120 Verhalen uit het Boek van Mormon
31122 120 Verhalen uit de Leer en Verbonden
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Juich, wereld, juich!
Deze dvd gaat over de geboorte, het leven 
en de bediening van Jezus Christus. Met 
medewerking van het Mormon Tabernacle 
Choir en het Orchestra at Temple Square.
54065 090 Dvd, meertalig

Hiertoe ben Ik geboren
Deze dvd toont de dramatische 
gebeurtenissen in de laatste uren 
van Jezus’ leven, zijn bediening 
in de geestenwereld en zijn 
opstanding. 27 min.
54436 090 Dvd, meertalig

De testamenten van één kudde en één herder
Deze dvd laat gebeurtenissen uit het leven en de 
bediening van Jezus Christus zien, zoals die zijn 
geboekstaafd in het Nieuwe Testament en het 
Boek van Mormon. 65 min.
01607 090 Dvd, meertalig

Eeuwig samen
Deze dvd bevat leringen, platen en 
muziek over het eeuwige karakter 
van het gezin. 25 min.
54411 090 Dvd, meertalig Het plan van onze hemelse Vader

Deze dvd geeft een korte introductie 
van de beginselen van het heilsplan 
in de vorm van tekst, beelden en 
muziek. 29 min.
54604 090 Dvd, meertalig

Albums Mormon 
Tabernacle Choir
Voor albums van het 
Mormon Tabernacle Choir 
en het Orchestra at Temple 
Square raadpleegt u het 
distributiecentrum.

Media
Media voor seminarie en instituut
Deze videopresentaties en soundtracks, oorspronkelijk 
vervaardigd voor seminarie en instituut, zijn nu 
beschikbaar voor gebruik thuis en in de kerk. 
54013 120 Dvd-presentaties Oude Testament
54014 120 Dvd-presentaties Nieuwe Testament
54012 120 Dvd-presentaties Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis
50451 000 Soundtrack van de videopresentaties Oude Testament, cd
50086 000 Soundtrack van de videopresentaties Nieuwe Testament, cd
50085 000 Soundtrack van de videopresentaties Boek van Mormon, cd
50016 000 Soundtrack van de videopresentaties Leer en Verbonden en 

kerkgeschiedenis, cd

In Christus gaan geloven
Deze dvd laat de macht, grootsheid en liefde van 
Jezus Christus zien door de ogen van Tomas, 
die eerst had getwijfeld. Er wordt uitgelegd hoe 
iemand met geloof in Christus persoonlijke pro-
blemen kan oplossen. 28 min.
54041 092 Dvd, meertalig

De herstelling
Deze dvd laat zien hoe Joseph Smiths 
zoektocht naar de waarheid tot het 
Eerste Visioen en de herstelling van 
het evangelie van Jezus Christus heeft 
geleid. 20 min.
54742 091 Dvd, meertalig
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