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Inleiding
Als zendeling ben je geroepen om Jezus Christus 
te vertegenwoordigen in het dienen van Gods kin-
deren. De Heiland heeft je lief en zal je helpen. Hij 
heeft beloofd: ‘Ik zal voor uw aangezicht uitgaan. 
Ik zal aan uw rechter- en aan uw linkerhand zijn, 
en mijn Geest zal in uw hart zijn, en mijn engelen 
zullen rondom u zijn om u te schragen’ (LV 84:88).

Wanneer je geloof uitoefent en handelt naar de 
beslissing die je genomen hebt om het werk van 
de Heer te doen, zul je de nodige vaardigheden, 
gaven en sterke punten sneller ontwikkelen. Je 
zult zijn hulp voelen en de Heer met meer zelfver-
trouwen dienen.

Zelfs met de hulp van de Heer ondergingen veel 
van de grootste zendelingen in de geschiede-
nis leed en moeilijkheden in het zendingswerk. 
Ammon en zijn broeders ‘hadden veel geleden, 
zowel lichamelijk als geestelijk, zoals honger, dorst 
en vermoeidheid, en ook veel kwelling in de geest’ 
(Alma 17:5). Soms wilden ze blijkbaar terug naar 
huis gaan. ‘Toen ons hart bedrukt was en wij op 
het punt stonden terug te keren, vertroostte de 

Hoe je begint

Lees ‘Stress begrijpen’
Lees om te beginnen ‘Stress begrijpen’ op 
pp. 3–10 om een beter begrip te krijgen van 
stress, de zendingseisen die stress met zich mee 
kunnen brengen, en de hulpmiddelen die je kunt 
gebruiken om met deze eisen om te gaan.

Vul de zelfbeoordeling in
Gebruik de zelfbeoordeling op pp. 11–13 om de 
specifieke spanningen en eisen van het zendings-
werk die nu voor problemen zorgen vast te stellen.

Zoek gepaste suggesties 
en hulpmiddelen

Wanneer je die spanningen hebt vastgesteld, 
lees je de pagina’s met tips die bij elk onderdeel 
in de beoordeling vermeld staan. Deze sug-
gesties zullen je helpen om te gaan met stress. 
Andere zendelingen en zendingsleiders kunnen 
je helpen deze tips toe te passen. Mogelijk heb-
ben ze nog andere ideeën.

Herhaal dit indien nodig.
Indien nodig herhaal je de zelfbeoordeling je 
hele zending. Raadpleeg dit boekje wanneer je 
behoefte aan extra ideeën hebt.
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Heer ons en zeide: Gaat onder uw broederen, de 
Lamanieten, en verdraagt uw wederwaardigheden 
met geduld, en Ik zal u doen slagen’ (Alma 26:27).

Door je beslissing om de Heer te dienen te her-
nieuwen, kun je beter omgaan met de ontmoe-
diging en stress die eigen zijn aan zendingswerk. 
President Gordon B. Hinckley bespreekt een erva-
ring aan het begin van zijn zending in Engeland.

‘Ik voelde me niet goed toen ik aankwam. Die 
eerste paar weken was ik, door ziekte en de tegen-
stand die we ondervonden, ontmoedigd. Ik schreef 
een brief aan mijn goede vader en zei dat ik het 
gevoel had dat ik mijn tijd en zijn geld verknoeide. 
Hij was mijn vader en mijn ringpresident, en hij 
was een wijs en geïnspireerd man. Hij schreef 
me een heel kort briefje terug: “Beste Gordon, 
ik heb je brief ontvangen. Ik heb eigenlijk maar 
één advies: vergeet jezelf en ga aan het werk.” 
Die ochtend lazen mijn collega en ik de volgende 
woorden van de Heer: “Want ieder, die zijn leven 
zal willen behouden, die zal het verliezen; maar 
ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil 
en om des evangelies wil, die zal het behouden”  
(Marcus 8:35).

Deze woorden van de Meester, gevolgd door mijn 
vaders raad, drongen diep in mijn binnenste door. 
Met mijn vaders brief in de hand ging ik naar 
onze slaapkamer in het huis waar wij woonden 
op Wadham Road 15, knielde en deed de Heer 
een plechtige belofte. Ik verbond mij dat ik zou 

proberen om mijzelf te vergeten en mij te verlie-
zen in de dienst aan Hem.

Die dag in juli 1933 was een beslissende dag voor 
mij. Er kwam nieuw licht in mijn leven en nieuwe 
vreugde in mijn hart. De mist boven Engeland 
leek op te trekken en het zonlicht brak door. Ik 
had een fijne en geweldige zending, waar ik altijd 
dankbaar voor zal blijven.’ (‘Taking the Gospel to 
Britain: A Declaration of Vision, Faith, Courage, 
and Truth’, Ensign, juli 1987, p. 7.)

President Hinckley overwon zijn ontmoediging 
doordat  hij zich opnieuw voornam de Heer te 
dienen. Later zei hij: ‘Het beste tegengif tegen 
zorgen is werken. Het beste medicijn tegen wan-
hoop is dienstbetoon. De beste remedie tegen ver-
moeidheid is de uitdaging om iemand te helpen 
die nog meer uitgeput is.’ (‘Words of the Prophet: 
Put Your Shoulder to the Wheel’, New Era, juli 
2000, p. 7.)

Gebruik van dit boekje
Zendingswerk kan zowel vreugde als stress ver-
oorzaken. Dit boekje geeft je een beter begrip van 
stress en hoe je erdoor beïnvloed wordt, maar het 
is niet de bedoeling dat je het in een keer uitleest. 
De instructies op pagina 1 leiden je naar sugges-
ties over de onderwerpen die je uitkiest. Deze tips 
zullen je ook helpen je collega en andere zende-
lingen te dienen.
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Stress begrijpen
Stress maakt deel uit van het leven
Aan het begin van elke nieuwe ervaring (zoals lid 
worden van de kerk of naar een nieuwe school 
gaan) voel je je opgewonden en zenuwachtig, 
omdat je niet weet wat je kunt verwachten. Na 
verloop van tijd leer je omgaan met deze uitdagin-
gen en groei je erdoor.

Een zending is niet veel anders. Een zending kan 
soms een geweldig geestelijk avontuur zijn of op 
zijn minst een uitdaging die je aankunt. Je gaat 
voorwaarts in geloof en realiseert je dat veel van 
je zenuwen en zorgen van voorbijgaande aard 
zijn. Je weet dat je na verloop van tijd zult aanpas-
sen, geestelijk zult groeien en veel nieuwe vaar-
digheden zult ontwikkelen. En daar put je moed 
uit. Je leert beter omgaan met je angsten. Je zult 
zelfs de aspecten van het zendingsleven, waar je 
aanvankelijk moeite mee had, gaan koesteren. Je 

vertrouwt op de Geest, groeit in zelfvertrouwen en 
vindt vreugde in het werk.

Maar op andere momenten kun je onverwachte 
problemen of situaties tegenkomen die moeilijker 
zijn dan je had ingeschat. Je vraagt je misschien af 
hoe je het kunt klaarspelen. De hulp waarop je ooit 
steunde, is misschien niet beschikbaar. In plaats 
van je erdoor te laten motiveren en aan de slag te 
gaan, kun je angstig, geïrriteerd, uitgeput of gefrus-
treerd zijn. Je kunt zelfs lichamelijke problemen 
krijgen zoals pijn, maagstoornissen, slapeloosheid 
of ziekte. Je kunt moeite hebben met leren of met 
vreemde mensen aanspreken. Je voelt je misschien 
ontmoedigd of je wilt ermee stoppen.

Die lichamelijke problemen kun je vergelijken 
met de meters op het dashboard van een auto die 
aangeven wanneer je vaart moet minderen, moet 
tanken of de motor dient na te kijken. Het zijn 

St ress  begr i jpen

5



Signalen die bij dit niveau horen Wat te doen

Vol zelfvertrouwen, gelukkig

Klaar om moeilijkheden het hoofd te bieden

Je herstelt snel van tegenslagen

Een goede verstandhouding met je collega

Je voelt de Geest

Dit is de ideale toestand. Hier ga je goed om met 
de stress van het zendingsleven, leren en vooruit-
gang maken.

Blijf hard werken en heb vertrouwen in de Heer.

Gespannen, bezorgd, onzeker, angstig, 
onvoorbereid

Moeilijke verstandhouding met anderen

Je vindt het moeilijk om de Geest te voelen

Het is niet meer dan normaal dat je tijd doorbrengt 
op het gele niveau.

Door jezelf de tijd te gunnen bij het overwin-
nen van moeilijkheden en het leren van nieuwe 
vaardigheden, word je sterker en dien je beter. 
Blijf bidden en dien in geloof. Lees de Schriften, 
de conferentietoespraken en dit boekje en vraag je 
districts- en zoneleiders om raad.

Uitgeput (lichamelijk en emotioneel)

Ziek (bijv. maagstoornis)

Snel kwaad

Zwaar ontmoedigd

Je voelt de Geest niet

Niemand zit graag in het oranje stressniveau, 
maar dit is slechts in enkele gevallen blijvend.

Bid om leiding bij het lezen van de Schriften en 
pas de tips in dit boekje toe. Vraag je zendings-
president om hulp als je langer dan drie dagen op 
het oranje niveau blijft.

Aanhoudende neerslachtigheid, paniek of angst

Hopeloosheid

Eetproblemen of slapeloosheid (kan leiden tot 
ziekte)

Overweldigd; niet in staat zijn door te zetten

Je voelt je verlaten door God

Vraag je zendingspresident om hulp als je je op dit 
niveau bevindt.

Vraag je collega of districtsleider om een zegen. 
Neem de tijd om in je dagboek te schrijven, denk 
na over de suggesties in dit boekje, bid en neem 
misschien een tijdje afstand van de meest uitda-
gende aspecten van zendingswerk totdat je met je 
zendingspresident kunt spreken.
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signalen die je laten weten dat je het kalmer aan 
moet doen, je geestelijke ‘tank’ moet volgooien en 
naar nieuwe oplossingen moet zoeken. Dit boekje 
bevat suggesties en hulpmiddelen die kunnen 
helpen.

Vier stressniveaus
Stress hoeft niet negatief te zijn. Stress is in feite 

een normale lichamelijke en emotionele reactie 
op de veranderingen en uitdagingen in ons leven 
en is noodzakelijk voor groei. Maar een teveel aan 
stress over een langere periode kan problemen 
veroorzaken.

Door stress in vier niveaus onder te verdelen, leer 
je er beter mee omgaan.

St ress  begr i jpen
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Je kunt verschillende stressniveaus ervaren op verschillende momenten 
tijdens je zending. Je kunt je vandaag ‘oranje’ voelen en morgen ‘groen’. 
Dit boekje helpt je om het groene niveau te bereiken en er te blijven.

Lees het volgende fragment uit een toespraak van president Gordon B. Hinckley. Denk na over hoe jouw 
ervaringen met stress als zendeling (nieuwe mensen, nieuwe taal, nieuwe cultuur) je kunnen helpen om de 
stress te begrijpen die nieuwe leden ervaren (nieuwe vrienden, kerktaal, nieuwe cultuur). Hoe kun je andere 
leden betrekken bij de integratie van recente bekeerlingen? Noteer je gedachten in je studieverslag.

‘Laatst ontving ik een erg interessante brief. Hij was geschreven door een vrouw die een jaar geleden lid van 
de kerk is geworden. Zij schrijft:

“Mijn weg naar lidmaatschap in de kerk was uniek en erg moeilijk. Dit afgelopen jaar was het moeilijkste 
van mijn hele leven. Het is ook het meest lonende geweest. Voor mij, als nieuw lid, is elke dag nog steeds 
moeilijk.”

Ze zegt verder dat ze als bekeerling geen steun heeft gevoeld van de leiders in haar wijk. Het leek of haar 
bisschop geen interesse voor haar had. Ze voelde zich afgewezen en wendde zich weer tot haar zendings-
president, die haar heeft geholpen.

Ze schrijft: “De kerkleden hebben er geen idee van hoe het is om een nieuw lid te zijn.  Daarom is het bijna 
onmogelijk voor hen om te weten hoe ze ons moeten steunen.”

Ik daag u uit, broeders en zusters, om, als u niet weet hoe het is, te trachten u voor te stellen hoe het is. Het 
kan verschrikkelijk eenzaam zijn. Het kan teleurstellend zijn. Het kan beangstigend zijn. Wij, leden van de 
kerk, verschillen in veel sterkere mate van de wereld dan we geneigd zijn te denken. Ze zei: “Wanneer 
wij, onderzoekers, lid worden van de kerk, ontdekken we tot onze verbazing dat we een volledig vreemde 
wereld binnengegaan zijn, een wereld met zijn eigen tradities, cultuur en taal. We ontdekken dat er nie-
mand is aan wie we om leiding kunnen vragen op onze tocht in die nieuwe wereld. Eerst is het spannend, 
zijn onze vergissingen zelfs grappig, dan wordt het frustrerend, en op den duur verandert de frustratie in 
boosheid. En in die fase van frustratie en boosheid vertrekken we. We gaan terug naar de wereld waar we 
vandaan kwamen, waar we wisten wie we waren, waar we onze rol kenden, waar we iets zinvols deden 
en waar we de taal kenden.”’ (‘Find the Lambs, Feed the Sheep,’ Ensign, mei 1999, p. 108; zie ook Predik 
mijn evangelie [2004], p. 232 [Oefening: individuele studie of met uw collega].)

Jouw ervaringen kunnen anderen helpen
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Eisen van zendingswerk
Door Hem ‘met geheel uw hart, macht, verstand 
en sterkte’ (LV 4:2) te dienen, word je rijkelijk 
gezegend. Zendingswerk is niet makkelijk. De 
eisen van het zendingswerk worden in verschil-
lende categorieën ingedeeld:

Algemeen (zie pp. 17–22). Je ondergaat veel 
veranderingen en gaat door nieuwe fases heen 
tijdens je zending. Vertrouwde manieren om hier-
mee om te gaan zijn niet altijd beschikbaar, dus 
moet je nieuwe uitproberen. De ontspannende 
avonden en weekenden zijn nu je drukste perio-
des. Je voelt je misschien ongemakkelijk. Je hebt 
het misschien moeilijk. Je vraagt je misschien af 
hoe je andere zendelingen, die het moeilijk heb-
ben, kunt helpen.

Lichamelijk (zie pp. 23–28). Je moet misschien 
elke dag 11–12 uur lopen, fietsen, trappen oplopen 
en staan. Je krijgt misschien minder slaap dan je 
gewend bent. Het eten is misschien onbekend. Je 
zult door slecht weer moeten en aan nieuwe bac-
teriën worden blootgesteld. Zo’n nieuwe situatie 
kan vermoeiend zijn.

Emotioneel (zie pp. 29–34). Je maakt je misschien 
zorgen over je vele taken en hebt moeite om je te 
ontspannen. Je kunt heimwee krijgen, ontmoedigd 
raken, verveeld zijn of je eenzaam voelen. Je komt 
misschien afwijzing, teleurstelling of zelfs gevaar 
tegen. Je maakt je misschien zorgen over familie 
en vrienden, nu je er niet bent om ze te helpen.

Sociaal (zie pp. 35–39). Je zult in een kleine 
ruimte wonen met een collega waarmee je mis-
schien weinig gemeen hebt. Het wordt van je ver-
wacht dat je met vreemden praat, met kerkleiders 
omgaat, leden snel leert kennen en onderzoekers 
leert liefhebben.

Verstandelijk (zie pp. 41–43). Je bent misschien 
een nieuwe taal aan het leren. Je moet lessen en 
Schriftteksten uit het hoofd leren, leren onderwij-
zen en problemen oplossen. Je dient te plannen, 
doelen te verwezenlijken, jezelf aan te passen en 
allerlei praktische problemen op te lossen.

Geestelijk (zie pp. 45–49). Je zult je inspannen 
om je getuigenis te versterken, verleiding te weer-
staan en de Geest te leren voelen en herkennen. 
Je zult terechtwijzing moeten accepteren, jezelf 
moeten bekeren, je tekortkomingen en spijt onder 
ogen moeten zien en meer dan ooit tevoren op de 
Heer moeten vertrouwen.

LEREN

Moeilijk materiaal

JE COMFORTZONE  
verlaten

Verwachtingen
REGELS

OPSCHIETEN  
   met elkaar

Eisen

St ress  begr i jpen
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HEILIGE GEEST

Hulpmiddelen Tips die je in evenwicht houden
Met behulp van deze tips kun je groeien, een 
bijdrage leveren aan het werk en op het groene 
niveau blijven. Je kunt dit evenwicht soms berei-
ken door jezelf geen onnodig hoge eisen op te 
leggen, zoals onrealistische verwachtingen of 
zorgen over wat anderen van je denken. Maar veel 
van de eisen die een zending stelt, kunnen niet 
worden weggenomen. Je moet nieuw materiaal 
leren, met anderen opschieten, de regels naleven, 
onderwijzen, getuigen en je comfortzone verlaten.

Je kunt in evenwicht blijven door je hulpmid-
delen aan te spreken. Enkele van de belangrijk-
ste hulpmiddelen in zendingswerk zijn gebed, 
Schriftstudie, de leiding van de Heilige Geest 
en dienstbaarheid. Bijkomende hulpmiddelen 
zijn onder meer Predik mijn evangelie, hulp van 
zendingsleiders en vele andere die je in dit boekje 
terugvindt.

Met behulp van deze hulpmiddelen kun je ver-
trouwen op de Heiland Jezus Christus en zijn 
verzoening. Hij is de ultieme bron van hulp 
voor het omgaan met de eisen en stress van het 
zendingsleven.

‘Ik heb vaak gezegd dat werken een van de grootste geheimen van 
goed zendingswerk is! Als een zendeling werkt, krijgt hij de Geest; als 
hij de Geest krijgt, onderwijst hij met de Geest; en als hij met de Geest 
onderwijst, raakt hij het hart van de mensen en is hij gelukkig. Dan is er 
geen heimwee, zijn er geen zorgen over de familie — want alle tijd, 
talenten en aandacht zijn gericht op het zendingswerk. Werken, wer-
ken, werken — er is geen bevredigende vervanging voor, met name in 
het zendingswerk.’

— P R E S I D E N T  E Z R A  TA F T  B E N S O N ,  T H E  T E A C H I N G S  O F  E Z R A  TA F T 
B E N S O N  ( 1 9 8 8 ) ,  P.  2 0 0

Steun van anderen
NIEUWE VAARDIGHEDEN

Maak een plan GEBED
VOEDING & LICHAAMSBEWEGING

Verander hoe je denkt
SCHRIFTEN Werken

De verzoening

St ress  begr i jpen
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Vertrouw op Mij
Denk eraan dat je hemelse Vader van je houdt. Ver-
trouw op Hem en op de kracht van de verzoening 
van Jezus Christus om je te genezen en te redden. 
God heeft een volmaakt plan voor zijn onvol-
maakte kinderen; dat is de blijde boodschap die 
je uitdraagt. Denk aan deze beloften: ‘Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, zoals Ik tot mijn discipelen heb 
gezegd: Waar twee of drie aangaande een bepaalde 
zaak vergaderd zijn in mijn naam, zie, daar zal Ik in 
hun midden zijn — aldus ben Ik in uw midden.

‘Vreest niet om het goede te doen […], want wat 
gij ook zaait, dat zult gij eveneens oogsten; indien 
gij dus het goede zaait, zult gij eveneens als uw 
loon het goede oogsten.

‘Vrees dus niet, kleine kudde; doe het goede; laten 
aarde en hel tegen u samenspannen, want indien 
gij zijt gebouwd op mijn rots, vermogen zij niets.

‘Zie, Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet 
meer; verricht in alle ernst het werk dat Ik u heb 
geboden.

‘Vertrouw op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet, 
vrees niet.

‘Zie de wonden waar mijn zij werd doorstoken, en 
ook de tekenen van de nagels in mijn handen en 
voeten; wees getrouw, onderhoud mijn geboden 
en gij zult het koninkrijk van de hemel beërven’ 
(LV 6:32–37).

Wat moet ik nu doen?

Bij overmatige stress gebruik je de zelfbeoorde-
ling op de volgende pagina om afdelingen in 
dit boekje te vinden die je zullen helpen met 
jouw specifieke moeilijkheden. Lees die afdelin-
gen nu. Lees indien nodig andere afdelingen.

St ress  begr i jpen
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Zelfbeoordeling
Aanwijzingen:
1. Schrijf de datum in het eerste lege vakje na het woord datum.

2. Bekijk de lijst. In de kolom onder de datum vink je de punten aan waar je meer over wilt weten.

3. Naast elk punt wordt het paginanummer en de afdeling vermeld waar je hulpmiddelen en suggesties 
kunt vinden. Lees de ideeën voor elk punt dat je hebt aangevinkt. Kies er dan een of twee uit om 
minstens twee tot drie weken lang uit te proberen. Denk eraan dat er voor veel suggesties inspanning 
vereist wordt.

Datum

ALGEMEEN
Ik heb het moeilijk met deze punten: Pagina, afdeling

positief op stress reageren 17, A

op een ‘stressaanval’ reageren 20, B

andere zendelingen helpen  
 die gestrest zijn 20, C

LICHAMELIJK
Ik heb het moeilijk met deze punten: Pagina, afdeling

hard leren werken 23, A

gezond en energiek blijven 24, B

hoofd-, buik- of spierpijn bestrijden 24, C

slapen, tijdig naar bed gaan 26, D

tijdig opstaan 27, E

gezond eten 27, F

mezelf motiveren voor lichaamsbeweging 28, G

Ze l fbeoorde l ing
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Datum

EMOTIONEEL
Ik heb het moeilijk met deze punten: Pagina, afdeling

heimwee 29, A

depressie of ontmoediging 30, B

zelfkritiek 31, C

angst en gevoelens van onbekwaamheid 32, D

irritatie of woede 33, E

uitputting of een gebrek aan motivatie 33, F

zorgen over geliefden thuis 34, G

eenzaamheid 34, H

SOCIAAL
Ik heb het moeilijk met deze punten: Pagina, afdeling

met vreemden praten 35, A

alleen willen zijn 36, B

openlijk communiceren met een collega 37, C

van de mensen houden 38, D

opschieten met zendingsleiders 38, E

seksuele of romantische gevoelens beheersen 39, F

VERSTANDELIJK
Ik heb het moeilijk met deze punten: Pagina, afdeling

de taal leren 41, A

doelmatig en planmatig blijven werken 41, B

me minderwaardig voelen 43, C

GEESTELIJK
Ik heb het moeilijk met deze punten: Pagina, afdeling

mijn getuigenis leren versterken 45, A

me leren bekeren 46, B

leren zinvol bidden 47, C

leren houden van de Schriften 47, D

leren vertrouwen op de Geest 47, E

Ze l fbeoorde l ing
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Algemene beginselen  
voor het omgaan met stress

Deze afdeling bevat algemene suggesties voor het voorkomen van en omgaan met overmatige stress. Deze 
suggesties zijn nuttig voor alle zendelingen.

Positief op stress reageren

◼ Bid vurig en regelmatig, alleen en met je col
lega. Vertel de Heer over je gevoelens, ervaringen, 
plannen en zorgen. Bid dat de Geest altijd bij je 
mag zijn. Noteer ingevingen die je tijdens het bid-
den en tijdens je Schriftstudie ontvangt. Sta open 
voor leiding die je in de loop van de dag ontvangt. 
Als je gehoor geeft aan de Geest, krijg je meer lei-
ding, troost en hulp. ‘Want zie, ik zeg u nogmaals, 
dat indien gij langs de weg binnengaat en de Hei-
lige Geest ontvangt, Hij u alle dingen zal tonen die 
gij behoort te doen’ (2 Nephi 32:5). Beloof de Heer 
dat je geestelijke ingevingen zult volgen.

◼ Herken de hand van de Heer in alle dingen. 
Jij hebt de kans om van dichtbij mee te maken 
wat de verzoening van Christus bij personen en 
gezinnen teweegbrengt. Concentreer je elke dag 
op zegeningen waar je dankbaar voor bent. Zoek 
naar de invloed van de Geest in je leven en schrijf 
erover. (Zie Moroni 10:3.)

◼ Zoek Schriftteksten die je troosten en leer ze 
uit het hoofd. Maak tijdens het studeren een lijst 
van teksten die je sterken en troosten. Leer ze uit 
het hoofd of lees ze vaak opnieuw.

◼ Concentreer je op de behoeften van de men
sen die je dient. Bedenk wat je kunt doen om een 

A
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‘Zie, ik ben een discipel van Jezus Christus, de Zoon van God. Ik ben 
door Hem geroepen om zijn woord onder zijn volk te verkondigen, 
opdat zij het eeuwige leven zullen hebben.’

— 3  N E P H I  5 : 1 3

zegen te zijn voor de onderzoekers die je onder-
wijst en de leden die je dient. Zoek naar inspiratie 
om hen te dienen en hun geloof te versterken.

◼ Zing een lofzang. Leer enkele van je lieve-
lingslofzangen uit het hoofd. Zing alleen of met 
je collega wanneer je gestrest bent of ontmoedigd 
raakt. ‘Lofzangen kunnen ons opbeuren, ons een 
hart onder de riem steken en ons tot goede wer-
ken aanzetten. Ze kunnen onze ziel met hemelse 
gedachten en gemoedsrust vullen’ (Lofzangen, pp. 
VII–VIII).

◼ Bedenk wat je hebt geleerd. Je bent heel je 
leven lang succesvol met verandering en moei-
lijkheden omgegaan. Maak tijdens je persoonlijke 
studie een lijst met dingen die je hebt geleerd uit 
nieuwe levensfases en periodes met veel stress 
(zoals het aanpassen aan het opleidingscentrum 
voor zendelingen). Hoe kun je die vaardigheden 
nu toepassen? ‘[Bedenk] hoe barmhartig de Heer 
jegens de mensenkinderen is geweest vanaf de 
schepping van Adam tot op het tijdstip dat gij 
deze dingen ontvangt, en het in uw hart zult over-
wegen’ (Moroni 10:3).

◼ Gebruik je sterke eigenschappen om te die
nen. Maak een lijst met je sterke eigenschappen, 
talenten en geestelijke gaven. Jouw sterke eigen-
schappen maken deel uit van het voorraadhuis 
van de Heer, dat Hij gebruikt om zijn kinderen 
te zegenen en zijn koninkrijk op te bouwen. Een 
essentieel onderdeel van je zending bestaat uit het 

ontwikkelen van je gaven en het toewijden van je 
sterke punten om anderen tot Christus te bren-
gen. Concentreer je op wat je goed kunt in plaats 
van op je mindere kanten. Zoek elke week naar 
manieren om je gaven te ontwikkelen. Gebruik die 
om anderen tot zegen te zijn (zie LV 82:18–19).

◼ Sluit vriendschap met je collega. Wissel 
ideeën uit, dien elkaar, help elkaar en vergeef 
elkaar. Vrienden helpen je met stress om te gaan. 
‘Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk 
Ik u heb liefgehad’ (Johannes 15:12).

◼ Neem je verwachtingen onder de loep. Niet 
alles zal verlopen zoals je verwacht. Het is niet 
mogelijk om alles perfect te doen. Je zal zende-
lingen ontmoeten die niet volledig gehoorzaam 
of vriendelijk zijn. Je onderzoekers krijgen mis-
schien anti-mormoonse lectuur onder ogen. Je 
zal de taal misschien nooit beheersen zoals een 

Ademhalingsoefening

– Ga in een aangename houding zitten of 
staan. Haal een paar keer diep en lang-
zaam adem door je neus. Pauseer na elke 
ademhaling.

– Ontspan je schouders en probeer zo te 
ademen dat je buik beweegt en niet je 
schouders.

– Blijf vijf minuten langzaam ademhalen of 
totdat de onrustige gevoelens verdwijnen.

Sugges t ies  en  hu lpmidde len :  a lgemene beg inse len
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moedertaalspreker. Denk aan de raad van de Heer 
aan Joseph Smith in de gevangenis in Liberty: ‘Al 
deze dingen [zullen] u ondervinding geven en 
[zullen] voor uw bestwil zijn. […] Welnu, houd 
vol’ (LV 122:7, 9).

◼ Lichaamsbeweging. Lichaamsbeweging is een 
goede manier om om te gaan met stress. Neem 
deel aan verschillende fitnessoefeningen die je 
leuk vindt en die lichamelijk grensverleggend zijn. 
Door je te concentreren op de oefening, krijg je 
energie en vergeet je je zorgen. Ongeacht de oefe-
ning, kan lichamelijke inspanning je uithoudings-
vermogen verhogen en je helpen de Heer beter te 
dienen. (Zie Predik mijn evangelie, p. VIII.)

◼ Sommige dingen heb je niet in de hand. 
Zelfs wanneer je je uiterste best doet om je doelen 
te behalen, is het resultaat van je inspanningen 
afhankelijk van de vrije wil van anderen. Je kunt 
geen dwang uitoefenen. ‘Geen macht of invloed 
kan of dient krachtens het priesterschap te worden 
gehandhaafd dan alleen door overreding, door 
lankmoedigheid, door mildheid en zachtmoedig-
heid, en door ongeveinsde liefde’ (LV 121:41). 
‘Welnu, zeer geliefde broeders, laten wij blijmoe-
dig alle dingen doen die binnen ons vermogen lig-
gen, en mogen wij dan met het volste vertrouwen 
stilhouden om het heil Gods te zien, en in afwach-
ting van de openbaring van zijn arm’ (LV 123:17).

◼ Denk aan het belang van rust en ont
spanning. Gebruik ’s avonds bijvoorbeeld de 
ontspanningsoefening (zie rechts) of de ademha-
lingsoefening (zie links) om te ontspannen voor 
het slapengaan. Neem tijd om te rusten, genieten 
en ontspannen tijdens voorbereidingsdagen, zodat 
je energie krijgt voor de komende week. Naast 
inkopen doen en naar huis schrijven, kun je vol-
gende suggesties uitproberen:

– Culturele activiteiten. Bezoek historische plaat-
sen, musea of plaatselijke festiviteiten.

– Sociale activiteiten. Doe met anderen aan sport, 
spel of kunst, eet samen of luister samen naar 
gepaste muziek.

– Breng tijd door in de natuur. Bezoek parken of 
maak een wandeling door de natuur.

Ontspanningsoefening

Goede ontspanning geneest je lichaam van stress. 
Doe deze oefening voor het slapengaan om je 
lichaam te ontspannen. Doe een kortere variant als 
je je overdag gestrest voelt.

– Ga in een aangename houding zitten of liggen 
en sluit je ogen.

– Concentreer je op elk afzonderlijk lichaams-
deel en ga op zoek naar spanningen. Probeer 
dat lichaamsdeel bewust te ontspannen. Voel 
de spanning wegvloeien, net als zand dat 
door je vingers glijdt. Ga dan naar het vol-
gende lichaamsdeel. Neem je tijd. Als je niet 
zeker weet of er nog spanning is, span je dat 
lichaamsdeel tien seconden aan; daarna ont-
span je het tien seconden voor je verder gaat.

– Concentreer je op deze lichaamsdelen, een 
voor een: 1. hoofd en gelaat; 2. ogen; 3. 
kaak; 4. nek; 5. schouders en rug; 6. armen; 
7. handen en vingers; 8. borst en buik; 9. 
benen; 10. voeten en tenen.

– Controleer je lichaam in gedachten op achter-
gebleven spanningen. Ontspan jezelf volledig.

– Kies een ‘persoonlijk tafereel’ — een herin-
nering of een ingebeelde situatie — dat je 
vreugde en vrede geeft. Probeer je dit tafereel 
zo levendig mogelijk voor te stellen.

Sugges t ies  en  hu lpmidde len :  a lgemene beg inse len
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– Rust en bezinning. Doe een dutje, mediteer of 
schrijf je gevoelens op.

‘En Hij zeide tot hen [de Twaalf]: Komt hier en 
gaat (met Mij) alleen naar een eenzame plaats en 
rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen 
en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te 
eten’ (Marcus 6:31).

‘En ziet toe dat al deze dingen in wijsheid en 
ordelijkheid worden gedaan, want het is niet 
nodig dat iemand harder loopt dan hij kracht 
heeft’ (Mosiah 4:27).

Op een ‘stressaanval’ 
reageren

Een stressaanval komt voor wanneer je plotseling in 
de oranje of rode zone terechtkomt. Neem onmid-
dellijk contact op met de zendingspresident als je je 
in lichamelijk of emotioneel gevaar bevindt. Over-
weeg de volgende ideeën in andere situaties:

◼ Neem een korte pauze. Neem een pauze 
wanneer je je erg kwaad of gestrest voelt. Haal 
meermaals langzaam en diep adem, rek je uit en 
ontspan je lichamelijk. Je kunt helder nadenken 
wanneer je lichaam en geest gekalmeerd zijn. 
Maak een wandeling met je collega, haal iets 
te eten of te drinken of ga even zitten om na te 
denken.

◼ Wees aardig voor jezelf. Gebruik dezelfde 
vriendelijke, geruststellende woorden die je in 
gesprekken met anderen gebruikt ook voor jezelf. 
Iedereen raakt soms gefrustreerd en maakt fou-
ten. Weet dat de Heer dat begrijpt. Beeld je in 
dat Hij naast je zit, naar je luistert en je aanmoe-
digt. Bedenk dat hulpeloosheid, hopeloosheid of 
strenge veroordeling niet van de Heer komen.

◼ Concentreer je op dankbaarheid. Word je 
bewust van wat er om je heen gebeurt. Concen-
treer je een paar minuten op de goede en positieve 
dingen van jezelf en van de wereld. Ga in gebed 
en uit je dankbaarheid voor minstens vijf verschil-
lende zaken.

◼ Neem één stap tegelijk. Bepaal het probleem 
en los het stap voor stap op. Vertel jezelf: ‘Het 
enige wat ik nu moet doen, is ____.’ Bijvoorbeeld: 
‘Het enige wat ik nu moet doen, is op de bus 
wachten.’ of ‘Het enige wat ik nu moet doen, is dit 
adres vinden.’

◼ Help een ander. Gebruik je energie om een 
ander te dienen. Glimlach naar anderen, help 
ze en wees dienstbaar. (Zie Predik mijn evangelie, 
pp. 183–185.)

◼ Bestrijd negatieve gedachten. Maak een lijst 
met je negatieve gedachten van vandaag en her-
schrijf ze dan in een meer hoopvolle, waarheidsge-
trouwe en aanmoedigende versie (zie voorbeeld aan 
de rechterzijde). Doe dit nu of voor het slapengaan.

Andere zendelingen helpen 
die gestrest zijn

◼ Heb oog voor zendelingen die het moeilijk 
hebben. Vertel ze dat je begrijpt dat ze het moei-
lijk hebben. Verzeker ze dat je met hen zal samen-
werken en dat jullie het met de hulp van de Heer 
kunnen. Indien gepast kun je een korte pauze 
voorstellen, zoals een wandeling met hun collega, 
een verandering van omgeving of indien mogelijk 
een minder belastende activiteit. Bid in stilte of 
samen met de zendeling om hulp.

B
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‘God ziet ons, Hij waakt over ons. Maar Hij komt meestal door een 
ander aan onze behoeften tegemoet.’ (Ensign, dec. 1974, p. 5).

— P R E S I D E N T  S P E N C E R   W.  K I M B A L L

MIJN GEDACHTEN MIJN HERSCHREVEN VERSIE

Ik kan deze taal niet 
leren.

Als ik blijf oefenen, zal ik bekwaam genoeg zijn om met de Geest 
te onderwijzen. De Heer zal me helpen.

Zuster Smith denkt 
waarschijnlijk dat ik een 
idioot ben.

Ik kan haar gedachten niet lezen, dus weet ik niet wat ze denkt, 
maar ik kan haar wel vragen of ik haar kwaad gemaakt heb en 
mijn verontschuldigingen aanbieden.

Ik haat het om zo vroeg 
op te staan.

Ik hoef het niet leuk te vinden. Ik denk wél dat ik het kan. Als ik 
opsta en aan de dag begin, zal ik me wel beter voelen.

Die les verliep rampzalig. Sommige lessen verlopen beter dan andere. Het is een goede 
zaak dat ik me wil verbeteren. Misschien kan mijn collega me 
helpen.

Ik ben zo chaotisch. Soms ben ik chaotisch en soms heb ik het beter in de hand. Ik 
kan me op één aspect concentreren om mijn zaakjes beter op 
orde te hebben.

Ik haal het einde van 
deze dag niet.

Ik ben tot nu toe elke dag doorgekomen en vandaag zal geen 
uitzondering zijn. Ik moet enkel stap voor stap aanpakken wat 
er op me af komt. Na deze les neem ik vijf minuutjes pauze om 
tot rust te komen.

Ik zou de weg eigenlijk al 
moeten kunnen vinden.

Wie zegt dat? Ik doe mijn best. De Heer en anderen zullen me 
helpen als dat niet volstaat.

Het kan mij niks schelen 
wat mijn collega denkt. 
Ik ga dit op mijn manier 
afhandelen.

Het kan me zeker wat schelen; ik ben gewoon gefrustreerd. 
Als ik beter luister en meer vragen stel, zal ik misschien beter 
begrijpen waarom mijn collega dit anders wil doen.

Bestrijd negatieve gedachten

Sugges t ies  en  hu lpmidde len :  a lgemene beg inse len
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◼ Gedenk je doopverbond. We beloven ‘elkaars 
lasten te dragen, opdat zij licht zullen zijn; […] te 
treuren met hen die treuren; ja, en hen te ver-
troosten die vertroosting nodig hebben, en om te 
allen tijde […] als getuige van God op te treden’ 
(Mosiah 18:8–9). Pas dit verbond toe door (1) een 
deel van de last van deze zendeling te dragen, 
(2) met hem mee te leven en hem te troosten en 
(3) te getuigen van Gods liefde.

◼ Stel enkele vragen zonder dat de zendeling 
het gevoel heeft dat hij antwoord moet geven. 
Probeer: ‘Je lijkt van streek. Wat is er gebeurd?’ of 
‘Wil je erover praten?’

◼ Luister om te begrijpen en moedig aan. 
Goede raad wordt meestal pas aangenomen wan-
neer de persoon zich begrepen voelt. Stel vragen 

en help hen zelf antwoorden te vinden. Het is niet 
verstandig om jezelf als raadgever van je onder-
zoekers of zendelingen van het andere geslacht 
op te werpen, maar je kunt wel met empathie 
luisteren, helpen en aanmoedigen. (Zie Predik mijn 
evangelie, pp. 200–202.)

◼ Concentreer je op de beslissingen die nu 
genomen moeten worden. Ontwijk grote kwesties 
(zoals: ‘Ik weet niet of ik wel een getuigenis heb’) en 
concentreer je op de beslissingen die nu genomen 
moeten worden (‘Laten we nu gewoon even beslis-
sen hoe we deze les gaan geven’). Bied je hulp aan 
(‘Ik zal deze keer mijn getuigenis geven’). Wanneer 
de zaken gekalmeerd zijn, kun je het grotere pro-
bleem opnieuw aanpakken en zoeken naar oplos-
singen (‘Wat is voor jou een getuigenis? Hoe kan 
iemand er een krijgen? Wat heb je al geprobeerd? 
Waar kunnen we meer ideeën vinden?’). Herinner 
de zendeling eraan dat de Heer na verloop van tijd 
oplossingen kan aanbieden als wij doen wat in onze 
mogelijkheden ligt en het aan Hem overlaten.

◼ Herinner de zendeling aan zijn of haar 
sterke kanten. (‘Ik waardeer je integriteit en je 
verlangen om God te dienen.’)

◼ Geef je getuigenis. Uit jouw overtuiging van 
Gods liefde en bereidheid om te helpen.

◼ Wees verstandig als je anderen dient. Je hebt 
een heilige roeping. Wees betrouwbaar, behoud 
het vertrouwen en blijf steeds bij je collega.

◼ Breng je zendingspresident op de hoogte als 
er geen verbetering optreedt.

‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, 
geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.’

— J O H A N N E S  1 4 : 2 7
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Tips voor het omgaan met  

lichamelijke eisen
Overmatige stress kan onze gezondheid, slaap en weerstand tegen verleidingen negatief beïnvloeden. 
Gezonde voeding en lichaamsbeweging geven ons meer vat op stress. Als je lichamelijke uitdagingen hebt, 
kies dan onder gebed een of twee geschikte suggesties uit. Er zijn suggesties die niet voor iedereen werken. 
De meeste ideeën moeten minstens twee tot drie weken worden uitgevoerd om vruchten af te werpen. Aan-
vullende suggesties vind je in de afdeling ‘Algemene beginselen voor het omgaan met stress’ op pp. 17–22.

Hard leren werken

◼ Splits grote of moeilijke taken op in klei
nere stukken. Splits die nogmaals als ze nog 
steeds te moeilijk lijken. Ga dan aan de slag. Als je 
blijft wachten tot je zin hebt om te werken, moet 
je misschien erg lang wachten. Begin eraan en de 
motivatie komt vanzelf.

◼ Ga niet te snel. Breng afwisseling in je werk 
aan en zorg ervoor dat je niet heel lang hetzelfde 
doet. Denk eraan: ‘Het enige wat ik nu moet doen, 
is ____.’

◼ Zorg dat je voldoende rust, gezonde voe
ding, water en lichaamsbeweging krijgt om 
het nodige weerstandsvermogen te verhogen. 

◼ Vraag anderen om steun, suggesties en aan
moediging. Steun en moedig anderen ook aan.

◼ Uit je dankbaarheid. Wees dankbaar voor je 
zegeningen, maar ook voor uitdagingen en tegen-
slagen en voor de lessen die je eruit haalt. Zo kan 
de Heer je zegenen en helpen.

A
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Gezond en energiek blijven

◼ Bestudeer Leer en Verbonden 89 en pas 
dat toe.

◼ Vraag om een zegen.

◼ Volg de raad in de Missionary Health Guide 
om je immuunsysteem te versterken. Ga tijdig 
naar bed. Drink afhankelijk van het klimaat zes 
tot twaalf glazen zuiver water per dag. Sla geen 
maaltijden over, behalve wanneer je vast. Gebruik 
weinig suiker. Neem dagelijks een multivitamine. 
Eet dagelijks eiwitten (bijvoorbeeld: noten, tofoe, 
bonen, melk, yoghurt, kaas, eieren, vis, gevogelte, 
vlees). Was je handen regelmatig of gebruik een 
ontsmettingsmiddel, vooral als je collega ziek is.  
Laat eten dat gekoeld moet worden niet uit de 
koelkast liggen. Als je twijfelt, gooi je het weg.

◼ Doe regelmatig aan lichaamsbeweging. 
Dagelijks een half uur aan lichaamsbeweging 
doen, versterkt je immuunsysteem, geeft je ener-
gie en stabiliseert je stemming. Als je de hele dag 
loopt of fietst, kun je het beste een andere oefe-
ning uitkiezen. (Zie Predik mijn evangelie, p. VIII.)

◼ Kleed je naar het weer. Als het erg warm of 
vochtig is, neem je een pauze van een half uur 
tot een uur en zoek je verkoeling in de schaduw 

of op een plek met airconditioning. Laat koud 
water over je polsen en nek lopen om af te koelen, 
gebruik zonnebrandcrème en draag lichte kle-
ding. Als het koud is, draag je verschillende lagen 
kleding, handschoenen en een hoofddeksel (de 
meeste lichaamswarmte gaat via het hoofd verlo-
ren). Volg de raad op die je van je zendingspresi-
dent krijgt over het klimaat.

◼ Hou je flat schoon en stofvrij. Dit is vooral 
belangrijk als je vaak last hebt van verkoudheid of 
allergieën. Was je handdoeken en lakens regelma-
tig om allergenen te verminderen. Een schone flat 
maakt je ook gelukkiger.

Hoofd-, buik- of spierpijn 
bestrijden

◼ Leer je lichaam te ontspannen. Dit kan licha-
melijke symptomen zoals hoofdpijn, buikpijn, 
diarree, rugpijn, gewrichtspijn, versneld hartritme, 
kortademigheid en paniekgevoelens verminderen. 
Gebruik de ontspanningsoefening (p. 19) of de 
ademhalingsoefening (p. 18) minstens drie weken 
lang dagelijks om je lichaam te leren ontspannen. 
Gebruik deze vaardigheden om spanning te ver-
minderen en tot rust te komen als je stresssymp-
tomen hebt of je gestrest voelt.

B

C

‘En alle heiligen die eraan denken deze woorden te bewaren en na 
te komen, wandelend in gehoorzaamheid aan de geboden, zullen 
gezondheid in hun navel ontvangen en merg voor hun beenderen; 
en zullen wijsheid vinden en grote schatten aan kennis, ja, verborgen 
schatten; en zullen snellen en niet moede worden, lopen en niet mat 
worden. En Ik, de Heer, geef hun een belofte, dat de engel der ver-
woesting aan hen zal voorbijgaan, zoals aan de kinderen van Israël, 
en hen niet zal doden. Amen.’

— L E E R  E N  V E R B O N D E N  8 9 : 1 8 – 2 1
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Noteer je symptomen

Maak een lijst van de lichamelijke symptomen die je ervaart, zoals in onderstaand voorbeeld. Zoek naar 
patronen. Zo vind je zaken die je kunt veranderen om de oorzaak van je symptomen te bestrijden.

◼ Splits je werk op in kleinere delen en werk 
aan één taak tegelijk. Denk bij elke stap aan: 
‘Het enige wat ik nu moet doen, is ____.’ Bijvoor-
beeld: ‘Het enige wat ik nu moet doen, is de zen-
dingsleider bellen.’ of ‘Het enige wat ik nu moet 
doen, is me aankleden.’

◼ Noteer je symptomen gedurende een week. 
Zo kun je zien wanneer je lichamelijke sympto-
men voorkomen (zie bovenstaand voorbeeld). 
Zoek naar patronen. Het kan zijn dat je geneigd 
bent je eerder ziek te voelen:

– In bepaalde omstandigheden (zoals op zondag, 
wanneer je leiders ontmoet of een aantal uren 
niet gegeten hebt).

– Wanneer je aan bepaalde dingen denkt (zoals 
overplaatsingen of wanneer je denkt dat je iets 
anders had moeten aanpakken).

– Wanneer je bepaalde gevoelens hebt (zoals 
angst om mensen op te bellen of woede waar je 
niet over wil praten).

Datum Tijd Symptomen Score 
1–5

Waar/wat aan het 
doen Met wie Gedachten/

gevoelens
Wat zou kunnen 
helpen

10/04 15:00 Hoofdpijn 4 Huiswaarts wandelen 
na de kerk - gezin Kim 
kwam niet en hebben 
afspraak vanavond 
afgelast.

Elder Jimenez Vraag me af of ze ooit 
naar de kerk zullen 
komen - gefrustreerd 
door afspraak - 
honger

Niet bezorgd zijn over 
dingen die ik niet in de 
hand heb.

17/04 07:00 Hoofdpijn 4 Studie met collega 
- les voor Peter probe-
ren voor te bereiden

Elder Jones Zal Peter zich laten 
dopen?

Doe wat je kunt en 
laat het overige aan 
de Heer over

21/04 20:00 Hoofdpijn 3 Coördinerende verg. 
met zendingsleider 
- praten over begelei-
ding door leden

Elder Jones
Br. Winn

Ik hoop dat ik na al 
dit werk met de leden 
niet overgeplaatst 
word.

Mijn best doen en het 
overige aan de Heer 
overlaten

25/04 11:00 Niet al te erge 
hoofdpijn

2 Flat - telefoneren Elder Jones Zenuwachtig voor 
contact met gezin 
Kim en om leden 
te vinden die willen 
vergezellen

Gaat beter en doe 
mijn best. Realiseer 
wat ik wel en niet in de 
hand heb.
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Bekijk of je de omstandigheden kunt veranderen 
(zoals gezonde tussendoortjes meenemen), je 
gedachten kunt aanpassen (zie ‘Bestrijd negatieve 
gedachten’ op pagina 21) of je gevoelens kunt 
kalmeren (zie ‘Positief op stress reageren’ op pagina 
17). Aanvullende suggesties vind je onder ‘Tips voor 
het omgaan met emotionele eisen’ op pp. 29–34.

◼ Zoek medische hulp. Vraag je zendingspresi-
dent om medische hulp als de symptomen aan-
houden of als je gewond bent.

◼ Vergeet jezelf. Als je gedachten hebt zoals 
‘Ik ga vergeten wat ik moest zeggen’ of ‘Ik maak 
mezelf belachelijk’, denk er dan aan dat iedereen 
fouten maakt en dat de Heer de zwakken en een-
voudigen uitkiest om zijn werk te doen. (Zie LV 
1:24–28).

slapen, tijdig naar bed gaan

◼ Ontspan jezelf tijdens het laatste uur van 
de dag. Schrijf in je dagboek, eet of drink een 
licht tussendoortje zoals melk of fruit, luister 
naar gepaste muziek, praat met je collega of doe 
ontspanningsoefeningen. Als je tijdens dit uur 
moet werken, laat je wekker dan 30 minuten voor 
bedtijd afgaan. Stop met werken wanneer je de 
wekker hoort. Ontspan je en maak je klaar om 
naar bed te gaan.

◼ Doe geen dutjes als je moeilijk slaapt. 
Anders ben je misschien niet voldoende moe en 
slaap je ’s nachts niet. Ga tijdig naar bed. Als je 
toch een dutje doet, slaap dan niet langer dan 
20 minuten.

◼ Volg elke avond een vaste routine. Zo leer 
je je lichaam dat het tijd is om te slapen. Gebruik 

bijvoorbeeld de ontspanningsoefening op pagina 
19. Het is misschien nuttig om andere bezigheden 
(zoals lezen en eten) niet in bed te doen.

◼ Maak een lijst van de zaken die je wakker 
houden. Zet het daarna van je af, met de gedachte 
dat je niets belangrijks zal vergeten. Neem je voor 
dat je ’s morgens specifieke plannen zult maken. 
Uit je dankbaarheid in je gebed voor het slapen-
gaan en vertel de Heer wat je die dag hebt geleerd.

◼ Verwarm of verfris jezelf. Het is moeilijker 
om slaap te vatten als je het te warm of te koud 
hebt. Neem een verfrissende douche of een extra 
deken.

◼ Eet of drink niets waar suiker in zit en doe 
geen lichaamsoefeningen tijdens het laatste 
uur voor bedtijd.

◼ Maak je geen zorgen over slapeloosheid. Als 
je je spieren en gedachten ontspant, krijg je rust 
ook al slaap je niet.

D
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◼ Maak het zo donker mogelijk en verminder 
geluiden met een ventilator of oordopjes. Zelfs 
een heel klein beetje licht of geluid houdt som-
mige mensen wakker.

Tijdig opstaan

◼ Ga eerst tijdig slapen. Als je te weinig slaap 
krijgt, kun je een half uur vroeger naar bed gaan. 
(Zie Predik mijn evangelie, p. VIII.)

◼ Doe regelmatig aan lichaamsbeweging. Als je 
dagelijks een half uur aan lichaamsbeweging doet, 
zul je na drie tot vier weken minder slaap nodig 
hebben. Naarmate je sterker wordt, zul je meer 
energie hebben en je gemakkelijker ontspannen. 
(Zie Predik mijn evangelie, p. VIII.)

◼ Eet en drink voor het slapen gaan niets waar 
suiker in zit. Daardoor sta je ’s morgens mis-
schien minder slap op de benen.

◼ Plan je ochtend. Elke avond om 21.00 uur plan 
je een positieve, productieve ochtend, zodat je zin 
hebt om eraan te beginnen. Leg je plan voor aan 
de Heer. Schrijf ingevingen of ideeën die je tijdens 
je gebed krijgt op en voer ze uit. Dagelijks plannen 
ontspant je geest bij het naar bed gaan.

◼ Programmeer je brein. Vertel jezelf ’s avonds 
wanneer je de volgende dag wakker wil worden.

◼ Koop een timer en bevestig hem aan een 
lamp. Zorg ervoor dat de timer de lamp 15–20 
minuten voor het opstaan inschakelt. Licht vertelt 
je brein dat je wakker moet worden.

Gezond eten

◼ Vraag zendingsleiders om ideeën. Vraag hun 
om recepten en gezonde voeding in je gebied.

◼ Plan je inkopen. Maak een lijst met maaltijden 
en gezonde tussendoortjes voor je inkopen gaat 
doen.

◼ Breng afwisseling in je voeding. Probeer 
dagelijks minstens vijf verschillende soorten fruit 
of groenten te eten indien voorradig.

◼ Eet dagelijks eiwitten. Eiwitten zitten onder 
meer in noten, tofoe, bonen, melk, yoghurt, kaas, 
eieren, vis, gevogelte en vlees.

E F

‘Houdt op lui te zijn; houdt op onrein te zijn; houdt op fouten te zoeken 
bij elkaar; houdt op langer te slapen dan nodig is; gaat vroeg naar bed, 
opdat u niet vermoeid zult zijn; staat vroeg op, opdat uw lichaam en uw 
geest versterkt zullen worden.’

— L E E R  E N  V E R B O N D E N  8 8 : 1 2 4

Noteer in je dagplanner

– Lekkere gezonde tussendoortjes

– Ontspannende routines voor ’s avonds

– Je vooruitgang met gezond leven
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‘En indien de mensen tot Mij komen, zal Ik hun hun zwakheid tonen. 
Ik geef de mensen zwakheid, opdat zij ootmoedig zullen zijn; en 
mijn genade is genoeg voor alle mensen die zich voor mijn aan-
gezicht verootmoedigen; want indien zij zich voor mijn aangezicht 
verootmoedigen en geloof hebben in Mij, zal Ik zwakke dingen sterk 
voor hen laten worden.’

— E T H E R  1 2 : 2 7

◼ Eet minder suikerproducten en gebruik geen 
cafeïne. Deze stoffen maken je humeurig en moe.

◼ Drink water en andere dranken. Drink afhan-
kelijk van het klimaat zes tot twaalf glazen per dag.

◼ Geleidelijk aan afvallen. Probeer niet meer dan 
een kilo per week af te vallen en drink meer water.

Jezelf motiveren voor 
lichaamsbeweging

◼ Bid om het verlangen om aan lichaams
beweging te doen als je jezelf moeilijk kunt 
motiveren. Vertel jezelf dan dat je het maar vijf 
minuten hoeft vol te houden. Na actie volgt er 
meestal motivatie. We worden dus gemotiveerd 
wanneer we eraan beginnen.

◼ Denk aan de voordelen. Beeld je in dat je 
een hogere weerstand, meer energie en een beter 
humeur hebt. Dat je je gewicht en je stress beter 
onder controle hebt. Zelfs wie niet graag aan 
lichaamsbeweging doet, geniet deze voordelen.

◼ Maak er een spel van. Denk na over een leuk 
dienstbetoonproject, luister naar gepaste muziek 
of vertel tijdens je lichaamsbeweging zendings-
verhalen aan je collega. Hou je vooruitgang bij en 
beloon jezelf met een bezoek aan een park, restau-
rant of winkel tijdens voorbereidingsdag wanneer 
je je doelen bereikt.

◼ Zoek een vorm van lichaamsbeweging die je 
leuk (of minder erg) vindt. Je kan bijvoorbeeld 
marcheren op gepaste muziek, met je collega 
joggen, touwtjespringen, strekoefeningen doen, 
opdrukken, sit-ups doen of yoga beoefenen.

G
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Tips voor het omgaan met  
emotionele eisen
Sterke emoties zoals depressiviteit of angst laten ons weten dat we gestrest zijn. Algemene suggesties vind 
je in de afdeling ‘Algemene beginselen voor het omgaan met stress’ op pp. 17–22. Onderstaande sugges-
ties bieden hulp bij specifieke gevoelens.

Heimwee

◼ Blijf bezig. Heimwee is normaal en komt 
vooral voor als je niet vaak van huis bent wegge-
weest. Laat jezelf even verdrietig zijn, maar herpak 
je dan en kom in actie. Je bestrijdt heimwee het 
beste door je zelfmedelijden en zorgen te vervan-
gen door actief bezig zijn en anderen dienen.

◼ Pak je koffer uit. Leef niet uit je koffer. Maak 
een plekje voor jezelf. Plaats ergens een afbeelding 
die je de Geest doet voelen en die je eraan herin-
nert waarom je de Heer wil dienen. Gooi oude 

rommel weg en maak er jouw plek van. Maak 
maaltijden klaar die je lekker vindt.

◼ Maak een uitgebreide lijst met dingen over 
jezelf die niet veranderd zijn. Denk aan rela-
ties, sterke eigenschappen en andere zaken die 
hetzelfde gebleven zijn, hoewel veel veranderd is. 
Voorbeelden: ‘Ik heb een gevoel voor humor; mijn 
ouders houden van me; ik wil dienen.’ Voeg er ook 
dingen aan toe die je thuis had moeten doen: ‘Ik 
zou ook beslissingen moeten nemen; ik zou ook 
met anderen moeten opschieten; ik zou ook hard 
moeten werken.’

A

29
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◼ Neem de redenen door waarom je een zen
ding wou vervullen. Beschouw je zending als 
een manier om de Heiland te bedanken en tel je 
zegeningen. Denk aan wat leiders of dierbaren 
thuis je zouden zeggen over je zending.

◼ Vraag om een zegen.

◼ Verwijder foto’s die je afleiden. Berg de foto’s 
op die heimwee veroorzaken of je beperken in het 
voelen van de Geest. Als je wat meer aangepast 
bent, kun je ze weer tevoorschijn halen. Vraag je 
familie om je maar één keer per week te schrijven, 
zodat je jouw ‘netten’ kunt achterlaten zoals Jezus’ 
discipelen vanouds (zie Matteüs 4:18–22) en je je 
kunt concentreren op het werk.

◼ Wees geduldig. Het duurt meestal ongeveer 
zes weken om aan een nieuwe omgeving aange-
past te raken. Neem nog geen beslissingen en gun 
jezelf de tijd om je aan te passen. Maak je geen 
zorgen over de dag van morgen. (Zie Predik mijn 
evangelie, p. 130.)

Neerslachtigheid of 
ontmoediging

◼ Lees opbouwende verhalen en teksten. Ver-
zamel teksten, eigen ervaringen, citaten en ver-
halen uit je eigen familie die je aanmoedigen en 

opbouwen. Beeld je tijdens het lezen in dat jouw 
naam in deze teksten staat geschreven. (Voorbeel-
den: 2 Nephi 4; Mosiah 24:13–14; Alma 36:3; LV 4; 
6; 31; Spreuken 3:5–6; Helaman 5:12; en ‘Tegen-
slag’ in Trouw aan het geloof.)

◼ Lees je patriarchale zegen om leiding te 
ontvangen. Zoek uit hoe je gaven en sterke eigen-
schappen een bijdrage tot het werk kunnen leveren.

◼ Stel niet uit. Het uitstellen van zaken kan tot 
neerslachtigheid leiden. Splits grote taken op in 
kleinere stukken. Begin er meteen aan en zeg 
tegen jezelf: ‘Het enige wat ik nu moet doen, is 
____’ of ‘Ik doe dit gewoon voor een korte periode 
en daarna neem ik een pauze als ik dat wil.’

◼ Luister naar gepaste muziek of zing zelf. 
Kies rustige, kalmerende muziek als je onrustig 
bent en vrolijke, opgewekte muziek als je neer-
slachtig bent.

◼ Laat wrok niet opstapelen. Als je ergens 
negatieve gevoelens over hebt, vraag dan hulp bij 
het oplossen van het probleem zonder anderen de 
schuld te geven of te bekritiseren. Als je er niet over 
wilt praten, koester dan in elk geval geen wrok.

◼ Stel haalbare doelen en maak plannen om 
ze te bereiken. Pak je zorgen één voor één aan. 
Doelen en plannen verhelpen neerslachtigheid. 
(Zie Predik mijn evangelie, p. 159–160.)

B

‘Door kleine en eenvoudige dingen [worden] grote dingen teweeg-
gebracht; […] en door zeer kleine middelen beschaamt de Heer de 
wijzen en brengt Hij het behoud van vele zielen tot stand.’

— A L M A  3 7 : 6 – 7
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◼ Laat los wat je niet kunt veranderen. Je hebt 
geen controle over het verleden, de keuzevrij-
heid van anderen, de regels, het weer, overheids-
bureaucratieën, de cultuur, je beperkingen of het 
karakter van andere zendelingen. Concentreer 
je op zaken die je wel kunt veranderen, zoals je 
gedrag, jouw deel in een relatie, je huidige keuzes 
en je houding.

◼ Aanvaard dat er ook saaie taken zijn. Het 
leven is niet altijd enorm zinvol en opwindend. 

Probeer om drama, intense situaties en ruzie te 
voorkomen als je je verveelt. Maar waardeer en 
geniet van de goede dingen om je heen en bedenk 
manieren om jezelf te verbeteren en anderen te 
dienen.

◼ Leer genieten. Gebruik humor, geniet van de 
schoonheid van de natuur, bemerk de vriendelijk-
heid van anderen en verheug je in het gezelschap 
van de Geest. Respecteer hierbij je roeping.

◼ Vergeet de basis niet: gebed, Schriftstudie en 
dienstbetoon. Concentreer je op dankbaarheid. 
Concentreer je tijdens je Schriftstudie op die delen 
die het meest op jou van toepassing zijn. Schenk 
bijvoorbeeld niet overdreven veel aandacht aan 
Gods toorn ten opzichte van zondaars als je een 
perfectionist bent. (Zie Predik mijn evangelie, p. VIII.)

◼ Lees Alma 26 en ontdek wat Ammon deed 
toen hij ontmoedigd was. Lees ook Leer en 
Verbonden 127:2 en zie hoe Joseph Smith omging 
met ontmoediging. Schep geen vicieuze cirkel door 
neerslachtig te raken over je neerslachtigheid. We 
hebben allemaal dagen waarop we ons ontmoe-
digd of gestrest voelen of waarop we heimwee 
hebben. Meestal gaan die gewoon voorbij.

Zelfkritiek

◼ Concentreer je op je goede werken en ver
gelijk je niet met anderen. Mensen met buiten-
gewoon hoge verwachtingen concentreren zich 
vaak te veel op hun zwakheden en mislukkingen. 
In plaats van vooruitgang te maken, voelen ze 
zich dan hopeloos. Zoek tijdens je Schriftstudie 
naar teksten die toepasselijk zijn op jou als geliefd 
dienstknecht van God. Zoek bewijzen van zijn 
geduld, hoop, genade en barmhartigheid voor wie 

C

‘Lofzangen zetten ons aan tot bekering en goede 
werken, sterken ons getuigenis en ons geloof, 
troosten de treurenden, en motiveren ons om tot 
het einde toe te volharden’ (Lofzangen, p. VII).

15 Komt, heil’gen, komt

53 O, vast als een rotssteen

66 Leid, vriend’lijk Licht

72 Jezus, Redder van mijn ziel

71 Meester, de stormwinden 
woeden

86 Kalm nu, mijn ziel

88 Waar is een toevluchtsoord?

96 Dacht gij aan ’t gebed?

98 O zoete ure van gebed

Luister naar lofzangen
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Hem liefhebben en Hem dienen. (Zie Predik mijn 
evangelie, pp. 11–12.)

◼ Wees aardig voor jezelf. Zie ‘Bestrijd negatieve 
gedachten’ op p. 21.

◼ Besef dat je niet altijd op topniveau kunt 
presteren. Je wilt natuurlijk vooruitgang maken, 
maar hoe goed je ook presteert op een bepaald 
vlak, toch zullen er momenten zijn wanneer je 
prestatie ondermaats is. Daar hoef je niet ongerust 
over te worden.

◼ Geef jezelf een pluim wanneer je iets doet 
wat je niet leuk vindt of waarin je niet erg 
goed bent. Denk niet dat het enkel telt wanneer 
je het graag doet of het uitstekend hebt gedaan.

◼ Werk aan een of twee grote doelen tegelijk. 
Mijd de algemene gewoonte om te veel tegelijk 
te willen verbeteren; dat kan je boven het hoofd 
groeien en leiden tot mislukking.

◼ Luister niet naar negatieve gedachten, maar 
naar de Geest. Kleinerende, spottende, kwade, 
sarcastische, morrende, kritische en verwijtende 
gedachten komen niet van de Heer. Stop ermee.

◼ Ga op zoek naar goede raad. Vraag je zen-
dingspresident en anderen of je genoeg je best of 
te veel je best doet en aanvaard hun raad. Mensen 
die erg kritisch zijn over zichzelf hebben vaak 
problemen om dit onderscheid te maken.

Angst en gevoelens van 
onbekwaamheid

◼ Geniet ervan dat je nieuw bent en nog veel 
moet leren. Er wordt niet van je verwacht dat je 
een expert bent. Het volstaat leergierig, geïnteres-
seerd, nederig en bereidwillig te zijn. Geniet ervan!

◼ Doe blijmoedig wat je kunt en laat het ove
rige aan de Heer over. Soms voelen zendelingen 
zich nutteloos of beschaamd wanneer anderen 
meer succes hebben. Als Satan je aan jezelf laat 
twijfelen of je ingeeft jezelf met anderen te verge-
lijken, denk er dan aan dat dit Gods werk is en dat 
hij de zwakken en eenvoudigen kiest om het uit te 
voeren. Hij heeft jou gekozen! Vertrouw op Hem. 
Hij vertrouwt jou!

◼ Verwacht succes. Overbezorgdheid werkt mis-
lukking in de hand. Verwacht positieve resultaten 
en maak plannen om ze te behalen in plaats van je 
steeds zorgen te maken over wat er fout kan gaan. 
Als de resultaten toch tegenvallen, probeer dan 
iets te leren uit de tegenslag en ga verder.

D

‘Toen ons hart bedrukt was en wij wilden terugkeren, vertroostte 
de Heer ons en zeide: […] draagt uw ellende met geduld, en 
Ik zal u doen slagen.’

— A L M A  2 6 : 2 7

Noteer in je dagplanner

– Lievelingsteksten
– Doelen die je wil bereiken
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◼ Sommige dingen heb je niet in de hand.  
Door dingen die je niet in de hand hebt te force-
ren, heb je nog minder controle en word je onrus-
tiger. Concentreer je energie op de zaken die je 
wel kunt veranderen.

◼ Stel jezelf de vraag: ‘Wat is het ergste dat me 
kan overkomen?’  
Volhard zonder vrees als het slechtst mogelijke 
scenario je niet breekt of als de Heiland je ermee 
kan helpen.

◼ Probeer wat gas terug te nemen als je de nei
ging hebt om je te haasten. Je werkt misschien 
efficiënter als je rustig bent.

◼ Dien. Als je je collega, onderzoekers, leden, 
buren of de armen en behoeftigen dient, ga je 
minder aan jezelf denken en zul je gelukkiger zijn. 
(Zie Predik mijn evangelie, pp. 183–185.)

Irritatie of woede

◼ Geef je brein de tijd om je emoties te over
schrijven. Het deel van je brein dat nadenkt, is 
trager dan het deel dat kwaad wordt. Laat de situatie 
even voor wat het is en haal diep adem om je ratio-
nele brein de tijd te gunnen om in actie te komen.

◼ Voed je woede niet. Mensen worden gemak-
kelijker kwaad als ze anderen als (1) bedreigend, 
(2) oneerlijk of (3) respectloos beschouwen. 
Probeer om een meer liefdevolle verklaring voor 
hun gedrag te bedenken. Misschien zijn ze moe of 
onzeker, hebben ze verkeerde informatie ont-
vangen of willen ze enkel helpen. Kies ervoor je 
woede niet te voeden.

◼ Wees rustig, meelevend en toon interesse. 
Toon interesse in de gevoelens en gedachten van 
anderen. Stel vragen, luister aandachtig, vertel de 

persoon wat je denkt gehoord te hebben en vraag 
of dat klopt. Indien niet, probeer het dan opnieuw.

◼ Weersta de neiging om anderen of jezelf de 
schuld te geven of te bekritiseren. Maar identi-
ficeer het probleem en los het samen op, ongeacht 
wiens fout het is.

◼ Wees bereid om je te verontschuldigen en 
het goed te maken. Jezelf verontschuldigen is een 
teken van kracht in plaats van zwakte.

◼ Glimlach en zorg dat je om jezelf kunt 
lachen. Bekijk je kwade gezicht in de spiegel.

◼ Dien diegenen waarop je gemakkelijk 
kwaad wordt.  Pas deze raad van de Heiland toe: 
‘hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloe-
ken, doet wel aan hen die u haten en bidt voor 
hen die u smadelijk behandelen en vervolgen’ 
(3 Nephi 12:44).

◼ Zorg goed voor jezelf. Zorg ervoor dat je goed 
eet, slaapt, aan lichaamsbeweging doet en bidt, 
zodat je beter met frustratie om kunt gaan.

Uitputting of een gebrek aan 
motivatie

◼ Concentreer je op je sterke eigenschappen. 
Welke waarden, talenten, ervaringen en gaven 
breng jij mee naar het zendingsveld? Hoe kun je 
die sterke eigenschappen deze week op een cre-
atieve manier gebruiken. Als je het moeilijk vindt 
om die sterke eigenschappen te ontdekken, vraag 
je anderen om hulp.

◼ Neem één stap tegelijk. Denk eraan: ‘Het 
enige wat ik nu moet doen, is ____.’

◼ Maak er iets leuks van! Stel interessante 
doelen voor jezelf en probeer ze op een speelse 

E

F
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manier te bereiken, maar toon respect voor je roe-
ping. Wees creatief en geef jezelf een pluim wan-
neer het je lukt.

◼ Overstelp jezelf niet met persoonlijke doe
len. Stel een of twee persoonlijke doelen tegelijk 
(zoals opgewekter of ordelijker worden). Verwacht 
geen perfectie en zorg voor een plan waarmee je 
weer op het goede spoor komt als je een slechte 
dag doormaakt. Herinner jezelf regelmatig aan de 
reden waarom je wil veranderen.

◼ Bespreek je doelen met je collega en je zen
dingspresident. Zij kunnen je steunen en ideeën 
aanreiken.

◼ Besef dat motivatie na actie komt. Vaak is het 
begin het moeilijkst. Zeg tegen jezelf: ‘Doe het 
gewoon gedurende tien minuutjes’ wanneer je aan 
iets moet beginnen wat je niet leuk vindt. Als je 
eraan begint, zul je meer gemotiveerd worden.

Zorgen over dierbaren thuis

◼ Bestudeer Leer en Verbonden 31:1–6. Al vanaf 
het begin van de kerk werd zendelingen gevraagd 
om hun dierbaren onder moeilijke omstandig-
heden achter te laten. Bid dat ze door jouw goede 
werken mogen worden gezegend. Eer hen door 
de Heer met heel je hart te dienen. Vertrouw erop 
dat de Heer hen en jou volgens zijn tijdschema zal 
zegenen.

◼ Schrijf je familieleden wekelijks. Geef je 
getuigenis, wissel positieve ervaringen en ver-
halen uit. Vertel ze regelmatig hoe je de hand 
van de Heer in je leven ervaart. Bid voor ze. 
Denk aan verjaardagen en andere belangrijke 
gebeurtenissen.

◼ Verwacht dat je dierbaren beproevingen 
zullen krijgen. Die zouden ze waarschijnlijk ook 
krijgen als je geen zending vervulde. Je dier baren 
maken misschien keuzes die je zorgen baren, 
vooral als je thuis een leider of vredestichter was. 
Door deze beproevingen zelf te overwinnen, zul-
len ze misschien gezegend worden. Respecteer 
hun keuzes en uit je liefde en vertrouwen.

Eenzaamheid

◼ Toon interesse in anderen. Vraag hoe zij met 
eenzaamheid omgaan. Vraag ze naar hun ervarin-
gen en gevoelens om ze beter te begrijpen.

◼ Uit je gevoelens meer. We voelen ons eenzaam 
wanneer we niet erkend of gewaardeerd worden 
voor wie we echt zijn.

◼ Schrijf in je dagboek. Zo voel je je ten minste 
door jezelf begrepen.

◼ Wat betekent ‘eenzaam’ voor jou? Welke 
gevoelens, gedachten en gedrag horen er volgens 
jou bij? Neem ze dan individueel onder de loep.

G

H

‘Welnu, zeer geliefde broeders, laten wij blijmoedig alle dingen doen 
die binnen ons vermogen liggen, en mogen wij dan met het volste ver-
trouwen stilhouden om het heil Gods te zien, en in afwachting van de 
openbaring van zijn arm.’

— L E E R  E N  V E R B O N D E N  1 2 3 : 1 7
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Tips voor het omgaan met  
sociale eisen
Relaties kunnen stress veroorzaken, maar ook verhelpen. Onze relaties kunnen lijden onder stress. Gebruik 
deze suggesties om je verstandhouding met anderen te verbeteren. Aanvullende suggesties vind je in de 
afdeling ‘Algemene beginselen voor het omgaan met stress’ op pp. 17–22.

Met vreemden praten

◼ Ontdek en gebruik je sterke eigenschappen. 
Sommige mensen putten energie uit praten; ande-
ren vinden het vermoeiend. Maar beiden kunnen 
succesvolle zendelingen zijn. Als je het moeilijk 
vindt om met vreemden te praten, mag je het niet 
zomaar opgeven. Je kunt een bijdrage leveren 
door je sterke eigenschappen, zoals een goede 
vriend zijn, creatieve ideeën bedenken, een goede 
mensenkennis of organisatietalent hebben. Je 
denkt misschien ten onrechte dat anderen je niet 

mogen. Sta open voor inspiratie en luister naar de 
Geest om je sterke eigenschappen aan te kunnen 
wenden voor Gods werk en meer eigenschappen 
van Christus te ontwikkelen. Je vertegenwoordigt 
Jezus Christus en niet jezelf.

◼ Leer geïnspireerde vragen stellen. Leer 
om vragen te stellen die anderen aan het pra-
ten krijgen en oefen erin. Stel vragen over hun 
werk, hobby’s, gezin of persoonlijke geschiedenis. 
Vraag ze wat het belangrijkst is voor hen, waar 
ze naar snakken of zich zorgen over maken. Sta 
open voor mogelijkheden om te getuigen van een 
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evangeliebeginsel dat voor hen relevant is. Toon 
je oprechte interesse. Wees ook bereid om hun 
vragen over jou te beantwoorden, maar blijf je op 
hun behoeften en jouw boodschap concentreren. 
(Zie Predik mijn evangelie, pp. 198–200.)

◼ Bedenk manieren om iemands aandacht te 
krijgen. Probeer het volgende: glimlachen, oog-
contact maken, zwaaien, begroeten, een compli-
ment geven, je hulp aanbieden of vragen stellen 
die beginnen met wie, wat, wanneer, waar, waarom 
of hoe.

 ◼ Leer hoe je gesprekken beëindigd. Wanneer 
je het gevoel hebt dat je gezegd hebt wat er te zeg-
gen viel en naar verwijzingen hebt gevraagd, kun 
je zeggen: ‘Het was aangenaam u te ontmoeten 
(of met u te praten). We moeten nu ______ (verder 
gaan, terug aan het werk, de bus halen, broeder 
Smits spreken voor hij vertrekt). Tot ziens!’

◼ Stel jezelf tijdens elke bijeenkomst ten doel 
om iemand te leren kennen. Gebruik zijn of haar 
naam in de eerste minuut en aan het einde van 
het gesprek. Schrijf de naam op, zodat je hem kunt 
onthouden.

◼ Oefen tijdens districtsvergaderingen. 
Die bieden ideale omstandigheden om sociale 

vaardigheden zoals luisteren en vragen stellen te 
oefenen.

◼ Vraag om reacties. Niet iedereen is even goed 
in het doorgronden van anderen. Vraag je collega 
om advies als je het moeilijk vindt om te merken 
dat anderen zich ongemakkelijk voelen of geen 
interesse hebben.

◼ Sta jezelf toe om zelfverzekerd over te 
komen, hoewel je je zo niet voelt. De raad die 
president Hinckley van zijn vader kreeg, kan jou 
ook helpen: ‘Vergeet jezelf en ga aan het werk’ 
(Ensign, juli 1987, p. 7). Dit doe je door je angst 
over je prestaties te negeren en je te concentreren 
op je roeping om anderen te dienen en het evan-
gelie te verkondigen.

◼ Concentreer je op het helpen en dienen van 
anderen. Als je aan de behoeften van anderen 
denkt, zul je je minder bezighouden met je eigen 
behoeften en beperkingen (zie Mosiah 2:17).

Alleen willen zijn

◼ Schep privacy door te schrijven, bidden, 
lezen of plannen. Hoewel je altijd bij je collega 
hoort te zijn, kun je je ogen een paar minuten 
sluiten en stil zijn.

B

‘In de vervoering van mijn hart roem ik in mijn God; want Hij bezit alle 
macht, alle wijsheid, en alle verstand; Hij doorgrondt alle dingen en 
Hij is een barmhartig Wezen, ja, tot heil van hen die zich bekeren en 
in zijn naam geloven. Indien dit nu roemen is, dan wil ik roemen; want 
dit is mijn leven en mijn licht, mijn vreugde en mijn heil, en mijn verlos-
sing van eeuwigdurend wee. Ja, gezegend is de naam van mijn God.’

— A L M A  2 6 : 3 5 – 3 6
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◼ Vraag om stilte, zodat je kunt nadenken. Zeg 
tegen je collega dat je niet kwaad bent. Blijf aan je 
verstandhouding met je collega werken en com-
municeer liefdevol.

◼ Zorg voor afwisseling. Besteed niet langdurig 
tijd aan een en dezelfde activiteit. Breng variatie in 
je werk aan. Las korte pauzes van stilte en waar-
dering in en ga dan terug aan de slag.

Open communicatie 
met je collega

◼ Luister eerst. Als je altijd met iemand samen 
bent, zullen er dingen zijn die je beginnen te erge-
ren. Jullie hebben verschillende achtergronden, 
verwachtingen en regels. Het gedrag van je collega 
is heel normaal voor hem of haar, maar misschien 

niet voor jou. Vraag je collega naar zijn of haar 
visie tijdens het wekelijkse samenwerkingsgesprek 
door vragen te stellen en aandachtig te luisteren. 
(Zie Predik mijn evangelie, pp. 200–202.)

◼ Leg met respect uit wat je stoort. Als je kri-
tisch of kwaad bent, zal je collega waarschijnlijk 
een verdedigende houding aannemen in plaats 
van een meewerkende. Leg het probleem uit en 
zeg wat je nodig hebt in plaats van zijn of haar 
storende gedrag te bekritiseren. Bijvoorbeeld: ‘Ik 
wil niet dat de vaat blijft staan, maar ik wil hem 
ook niet helemaal zelf doen. Misschien kunnen we 
deze taak delen.’ Of: ‘Wanneer je zo stil bent, denk 
ik dat je kwaad op me bent. Kun je me vertellen 
waaraan je denkt?’

C

Wat ik waardeer aan de plaatselijke cultuur, 
geschiedenis en levenswijze:

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Maak een lijstje
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‘Welnu, mijn geliefde broeders, bidt tot de Vader met alle kracht van 
uw hart dat gij met die liefde — die Hij heeft geschonken aan allen 
die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus — vervuld 
zult zijn, opdat gij zonen van God zult worden; opdat wij, wanneer 
Hij verschijnt, Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals 
Hij is; opdat wij die hoop zullen hebben; opdat wij gereinigd zullen 
worden zoals Hij rein is.’

— M O R O N I  7 : 4 8

◼ Wees duidelijk en vriendelijk. Plak iemand 
geen negatief etiket op en veroordeel hem of 
haar niet. Versterk je positie niet door lijstjes te 
maken met de fouten van je collega. Probeer 
zonder boosheid of zelfmedelijden te spreken (zie 
Efeziërs 4:29–32).

◼ Wees niet lichtgeraakt. Aanvaard suggesties 
met humor en gratie, zelfs als ze vrij grof worden 
aangereikt.

◼ Geef je collega vaak complimenten. Bedank 
hem of haar.

◼ Vraag je collega hoe je jezelf kunt verbete
ren. Vraag de Heer ook om je te helpen bij het 
ontdekken van je zwakheden (zie Ether 12:27).

◼ Doe dagelijks iets aardigs voor je collega. 
Maak het eten klaar, luister, maak zijn of haar 
bed op, glimlach, hang de handdoeken te drogen, 
ruim de afwas op, schrijf een bedankbriefje naar 
zijn of haar ouders, strijk een overhemd, geef een 
compliment.

Van de mensen houden

◼ Bestudeer de plaatselijke cultuur, geschiede
nis en levenswijze. Schrijf op wat je leuk vindt 
en wat je waardeert.

◼ Bid om de gave van naastenliefde.  En doe 
dat ‘met alle kracht van je hart’ (Moroni 7:48). 
Vraag om anderen te kunnen zien zoals God ze 
ziet.

◼ Dien leden, onderzoekers en anderen. Stel 
vragen over hun leven, geloofsovertuigingen en 
ervaringen tot je hun gedrag beter begrijpt.

◼ Bid voor mensen. Ook voor diegenen die je 
verwerpen en kwetsen (zie 3 Nephi 12:44).

Opschieten met 
zendingsleiders

◼ Wees nederig (zie LV 112:10). Nederigheid 
is de bron van alle deugden. Vraag je leiders hoe 
je jezelf kunt verbeteren. Wees bereid om raad te 
aanvaarden en laat ze weten dat ze op je kunnen 
rekenen. Bedank je leiders voor hun werk tijdens 
persoonlijke gesprekken, maar ook schriftelijk. 
(Zie Predik mijn evangelie, p. 131.)

◼ Vraag een leider of trainer om hulp en 
geduld. Sommige zendelingen wantrouwen 
gezagsfiguren of vinden het moeilijk om leiding te 
volgen, omdat ze het niet gewend zijn. Anderen 
willen zich meten met leiders die van hun leef-
tijd zijn. Breng je leiders ervan op de hoogte als 
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je zulke problemen hebt. Bid om nederigheid om 
een goede volgeling te zijn.

◼ Bid voor je leiders. Bid vooral voor leiders 
waar je onvriendelijke gevoelens voor koestert.

◼ Denk eraan dat leiders maar mensen zijn. 
Als we van leiders verwachten dat ze veel beter 
dan andere mensen zijn, zullen we teleurgesteld 
en kritisch worden wanneer ze fouten maken, 
ongeduldig zijn, foutief oordelen of ons verkeerd 
begrijpen. Verwacht gebreken en leg nadruk op 
positieve eigenschappen (zie Mormon 9:31).

◼ Leer van de sterke en zwakke eigenschap
pen van je leider. Noteer de kwaliteiten die je wil 
overnemen of mijden wanneer jij straks een leider 
bent.

Seksuele of romantische 
gevoelens beheersen

◼ Ontwikkel zelfbeheersing. Seksuele en 
romantische gevoelens zijn normaal en komen 
van God. Als we onze relaties en ons gedrag hou-
den binnen de grenzen die de Heer voor zende-
lingen heeft gesteld, zullen we sterker worden en 
grote zegeningen ontvangen. Versterk je motivatie 
door deze teksten gebedvol te bestuderen: Leer en 
Verbonden 121:45; 1 Korintiërs 9:24–27; Mosiah 
3:19 en Alma 38:12. Zoek de termen ‘virtue’, 
‘self-mastery’ en ‘temperance’ op in de Topical 
Guide. Noteer zegeningen en voordelen die je in 
het heden en in de toekomst zult ontvangen als je 
deze eigenschappen ontwikkelt.

Vervang de gedachte. Leid jezelf af, ontspan jezelf 
en doe iets anders in plaats van je met seksuele 
of romantische gedachten bezig te houden. Zing 
lofzangen. Leer verzen uit het hoofd en zeg ze op. 
Concentreer je op hetgeen waar je dankbaar voor 
bent. Denk aan je plannen. Doe aan lichaamsbe-
weging. Hernieuw je toewijding. Heb plezier en 
wees creatief.

◼ Ga verleiding uit de weg. Mijd plaatsen, 
omstandigheden, gesprekken of mensen die je 
kunnen verleiden. Blijf niet nadenken over een 
uitdagend beeld of idee. Schakel om naar een 
ander mentaal kanaal en verlaat de situatie zo snel 
mogelijk. (Zie Predik mijn evangelie, p. 129.)

◼ Ga verder in hoop en geloof. De Heer wil dat 
je weet dat Hij je liefheeft, zelfs als je problemen 
hebt om je seksuele gevoelens in de hand te hou-
den. Zet je band met God nooit overboord omdat 
je je onwaardig voelt. Hoewel je het moeilijk hebt 
met deze gevoelens, zal Hij je niet verwerpen. Hij 
begrijpt waaronder je gebukt gaat en waardeert 
de moeite die je doet om verleiding te weerstaan, 
te leren van fouten en je te bekeren. Vraag raad 
aan je zendingspresident en blijf proberen om 
deze beproevingen te overwinnen. (Zie Predik mijn 
evangelie, p. 126–127.)

◼ Zorg dat je niet te hongerig, eenzaam, moe, 
verveeld of gespannen wordt. Deze gevoelens 
kunnen het moeilijker maken om verleiding te 
weerstaan. Neem een tussendoortje, neem een 
pauze of doe iets anders, houd een goed gesprek 
of doe ontspanningsoefeningen (zie pagina 19).

F
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◼ Wees veilig. Blijf altijd bij je collega en wees 
nooit alleen met iemand van het andere geslacht. 
Neem contact op met de zendingspresident als je 
je tot iemand aangetrokken voelt. Vraag je collega 
om hulp als je voelt dat iemand met je probeert te 
flirten. Bel de zendingspresident op en vertel hem 
wat je voelt.

◼ Vast en bid om begrip en kracht. Wanneer 
we vasten, negeren we onze normale, natuurlijke 
honger voor een bepaalde periode. We zoeken dan 

naar geestelijke kracht en proberen vaardigheden 
als zelfbeheersing, empathie voor de hongerigen 
en geestelijke gevoeligheid te ontwikkelen. Die-
zelfde vaardigheden helpen ons ook als zendeling 
om de normale, natuurlijke seksuele of roman-
tische gevoelens te negeren. Vasten zal seksuele 
gevoelens niet wegnemen, maar door maandelijks 
te vasten krijgen we wel de kracht, het zelfbewust-
zijn en de motivatie om deze gevoelens te beheer-
sen. (Zie Predik mijn evangelie, pp. 100–102.)
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Tips voor het omgaan met  
verstandelijke eisen
Verstandelijke eisen beïnvloeden ons op een andere manier. Onze vaardigheden zijn voldoende om Gods 
werk te verwezenlijken als we erop vertrouwen dat Hij het gat tussen onze vaardigheid en wat er wordt 
verwacht dicht. Onderstaande suggesties bieden hulp bij sommige problemen. Aanvullende suggesties 
vind je in de afdeling ‘Algemene beginselen voor het omgaan met stress’ op pagina’s 17–22.

De taal leren

◼ Bestudeer Predik mijn evangelie, hoofdstuk 7. 
Pas dit hoofdstuk ‘Hoe kan ik de taal van mijn zen-
dingsgebied leren beheersen?’ onder gebed toe.

◼ Blijf hard werken. Vertrouw erop dat de Heer 
je met de gave van talen zal zegenen. Die heb 
je immers nodig om te volbrengen wat Hij van 
je verlangt. Bedenk dat weinig zendelingen een 
nieuwe taal vloeiend leren spreken. De Heer 
kent je, riep je en zal jouw sterke eigenschap-
pen gebruiken om anderen tot zegen te zijn. Hij 

zal jouw zwakheden compenseren. Gebruik al je 
gaven.

◼ Heb plezier met je nieuwe taal. Het is soms 
gemakkelijker om een nieuwe taal te spreken als 
de druk niet te hoog is.

Georganiseerd blijven met 
doelen en plannen

◼ Gebruik de hulpmiddelen in Predik mijn 
evangelie. Bestudeer Hoofdstuk 8: ‘Hoe gebruik 

A
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◼ Laat de Heer je dag leiden. Maak een gron-
dige planning en vraag Hem dan je te begeleiden. 
Wees flexibel en ontvankelijk voor de Geest.

ik mijn tijd verstandig?’ Deze hulpmiddelen zijn 
zorgvuldig voor zendelingen ontwikkeld en zullen 
je helpen om je doel te bereiken. Concentreer je 
op één zaak tegelijk en raak niet van slag.

◼ Vertrouw niet enkel op je geheugen. Noteer 
namen, adressen, afspraken, lessen en doelen. 
Plak briefjes die je aan belangrijke zaken herin-
neren op de deur, koelkast, aan je bed of in je 
planner.

◼ Plaats alle dingen die je de volgende dag 
nodig hebt op een specifieke locatie voor 
je gaat slapen. Zo vergeet je niets belangrijks. 
Bewaar belangrijke zaken op een vaste plaats om 
onnodig zoeken te voorkomen.

◼ Bepaal je aandacht kordaat maar vriendelijk 
tot je taak als je afgeleid wordt. Doe dit zo vaak 
als nodig.

‘We mogen de standaard die de Heer bepaald heeft voor het gedrag 
van zijn dienstknechten niet verlagen, maar ook niet verhogen. […] 
Leg de lat voor jezelf of voor anderen niet hoger dan wat de Heer 
bepaald heeft.’ (‘Volmaaktheid, ideeën, druk en beginselen’, devoti-
onal opleidingscentrum voor zendelingen in Provo, 19 maart 2002, 
pp. 2–3).

— O U D E R L I N G  C E C I L   O .  S A M U E L S O N   J R .

Noteer in je dagplanner

– Manieren om korte periodes nuttig te 
besteden

– Planning van de voorbereidingsdag
– Namen, adressen, afspraken, lessen
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Je minderwaardig voelen

◼ Wees geduldig als je het moeilijk hebt met 
lezen, studeren of uit het hoofd leren. Begin 
met korte pauzes te nemen. Breid je studeersessies 
telkens met een paar minuten extra uit. Noteer 
wat je leest om het beter te onthouden. Lees 
hardop (maar zachtjes) als het je helpt. Probeer 
(1) hardop te herhalen, (2) verschillende keren te 
lezen of te schrijven of (3) rond te wandelen en 
uit te beelden om dingen uit het hoofd te leren. 
Doe wat je het beste ligt. Gebruik je talenten zoals 
contact leggen met mogelijke onderzoekers, je 
richtingsgevoel of opgewekt zijn.

◼ Blijf lachen, zelfs als je een fout maakt. En 
probeer het opnieuw.

◼ Kijk wat je kunt leren van je zwakheden. We 
kunnen meeleven, empathie, geduld, nederigheid 
en vertrouwen op de Heer leren uit onze zwak-
heden. Soms kan een zwakheid (zoals snel afge-
leid zijn) ook een sterke kant hebben (zoals het 
opmerken van zaken). Zoek naar die sterke kanten 
van jouw zwakheden.

◼ Concentreer je op jouw zending als je jaloers 
bent op de vaardigheden van een ander. Stop 
je energie in het ontdekken van je eigen sterke 
eigenschappen en lever zo een bijdrage tot het 
werk. Dit is jouw zending. (Zie Predik mijn evange-
lie pp. 11–12.)

C

Sugges t ies  en  hu lpmidde len :  vers tande l i jk

43



44



Tips voor het omgaan met  
geestelijke eisen
Vaak trekken gestreste zendelingen hun getuigenis of de waarachtigheid van het evangelie in twijfel. 
Meestal is de oorzaak een gebrek aan hulpmiddelen om met stress om te gaan en niet een gebrek aan een 
getuigenis. Als je hiermee kampt, kun je de suggesties waar je je goed bij voelt, uitproberen. Aanvullende 
suggesties vind je in de afdeling ‘Algemene beginselen voor het omgaan met stress’ op pp. 17–22.

Mijn getuigenis versterken

◼ Begrijp dat het goed is om vragen te stel
len. Joseph Smith ontving veel openbaringen 
als antwoord op oprechte vragen. De Schriften, 
leerkrachten en je verstand kunnen je helpen met 
sommige vragen, maar enkel de Geest kan beves-
tigen dat God bestaat, dat Jezus de Christus is en 
dat de kerk waar is.

◼ Begrijp wat geloof betekent. Geloof is ver-
trouwen op Gods volmaakte goedheid, liefde, 
wijsheid en eerlijkheid, hoewel we het niet 

helemaal begrijpen. Alma leerde: ‘Geloof is niet 
volmaakte kennis van dingen hebben; indien 
gij dus geloof hebt, hoopt gij op dingen die niet 
worden gezien, maar die waar zijn’ (Alma 32:21). 
Je hoeft geen ‘volmaakte kennis’ te hebben om te 
geloven. Bestudeer Alma 32 om je geloof te ver-
sterken. (Zie Predik mijn evangelie, pp. 126–127.)

◼ Wees geduldig. Na verloop van tijd zullen 
verwarrende zaken duidelijker worden. Denk aan 
deze woorden van Nephi: ‘Ik weet dat [God] zijn 
kinderen liefheeft, toch ken ik niet de beteke-
nis van alle dingen’ (1 Nephi 11:17). Bouw op 

A

45

Sugges t ies  en  hu lpmidde len :  gees te l i j k



de waarheden over God die de Geest je heeft 
bekendgemaakt. (Zie Predik mijn evangelie, p. 130.)

◼ Onderhoud de geboden. Door ervaring leren 
we de waarde van zijn leringen en neemt ons ver-
trouwen in de Heer toe. “Indien iemand diens wil 
doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God 
komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek” (Johannes 7:17).

Zich leren bekeren

◼ Wees eerlijk tegenover je zendingspresi
dent. Praat open en eerlijk met je zendings-
president als je jezelf dient te bekeren van 
ernstige niet-afgehandelde zonden. Hij zal 
je helpen bij je bekering.

◼ Vergeef jezelf na je bekering. Als je je bekeerd 
hebt en je voelt nog steeds wroeging en schaamte, 
weet dan dat we allen spijt hebben van begane 
zonden en fouten. Vertrouw erop dat de verzoe-
ning van Christus voldoende is, ook voor jou. 
Weet dat bekering geen reserveplan is. Bekering 
is het plan van geluk voor iedereen. Maak je geen 
zorgen over zaken die met je eigen trots te maken 
hebben (zoals hoe anderen over je denken), maar 
wel over de belangrijke kwesties (zoals de vooruit-
gang van je onderzoekers).

B

‘Zoekt ijverig, bidt altijd en weest gelovig, en alle dingen zullen voor 
uw welzijn samenwerken, indien gij oprecht wandelt en het verbond in 
gedachten houdt waarmee gij u onderling verbonden hebt.’

— L E E R  E N  V E R B O N D E N  9 0 : 2 4
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◼ Begrijp de bedoeling van schuldbelijdenis. 
Als je minder ernstige zonden wil belijden of ze 
steeds opnieuw wil belijden, zelfs nadat een pries-
terschapsleider je heeft verzekerd dat je belijdenis 
voldoende was, ga je waarschijnlijk te ver. Gevoe-
lens van spijt en verdriet over begane zonden 
zijn normaal. Je moet ze daarom niet opnieuw 
belijden. Zoek afleiding in andere activiteiten en 
beslis om in de vergeving van de Heer te geloven. 
Weersta de verleiding om onrustig te worden of je 
te generen.

◼ Praat met je zendingspresident als je ermee 
blijft worstelen.

Leren zinvol bidden

◼ Probeer hardop of al fluisterend te bidden 
Bereid je voor op het gebed door je vragen en 
zorgen te noteren. Beeld je in dat de Heer dichtbij 
is. Vraag God wat je vandaag voor Hem kan doen; 
voer de ideeën die je daarna krijgt uit. Bid af en toe 
enkel om God te danken voor de vele zegeningen 
die je van Hem hebt ontvangen.

◼ Bestudeer ‘In geloof bidden’ in Predik mijn 
evangelie. Deze afdeling op pagina’s 100–102 
biedt suggesties voor gebed.

Leren houden van de Schriften

◼ Bid in het bijzonder om de Schriften te 
begrijpen en ervan te genieten. Noteer tijdens 
je studie welke gevoelens en gedachten je krijgt, 
wat je leert of welke geestelijke influisteringen je 
ontvangt.

◼ Bestudeer ‘Ideeën en suggesties voor de stu
die’ in Predik mijn evangelie. Deze afdeling op 
pp. 22–25 biedt suggesties voor een fijnere Schrift-
studie .

Leren vertrouwen op de Geest

◼ Oefen met geduld. Het leren herkennen van 
de Geest is zoals het aanleren van een nieuwe 
taal. Het vergt oefening, geduld, nederigheid en de 
bereidheid om te leren van je fouten zonder op te 
geven.

◼ Leer uit de algemene conferenties. Je vindt 
ideeën over het ontwikkelen van persoonlijke 
openbaring in conferentietoespraken over dit 
onderwerp.

◼ Bestudeer Predik mijn evangelie. Pagina’s 
102–106 bevatten aanvullende suggesties en 
inzichten over het herkennen van en vertrouwen 
op de Geest.

C

D

E

Kalm nu, mijn ziel: God stuurt met vaste hand
uw lot in’t heden, net als in ’t verleên;
uw groot vertrouwen houde immer stand,
eenmaal wordt klaar wat onbegrijp’lijk scheen.
Kalm nu, mijn ziel: de wind en zee verstaan
nog steeds de stem die hen eens heeft vermaand.
— L O F Z A N G E N ,  N R .  8 6
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Bestudeer de volgende teksten om je geloof in Gods hulp en vertroosting te versterken. Als we de Heiland geden-
ken, ontvangen we de belofte dat we ‘zijn Geest altijd bij [ons] mogen hebben’ (LV 20:79).

Jesaja 41:10 ‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook 
help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’

Johannes 14:27 ‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw 
hart worde niet ontroerd of versaagd.’

2 Timoteüs 1:7 ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van 
liefde en van bezonnenheid.’

1 Nephi 1:20 ‘De tedere barmhartigheden des Heren [strekken zich uit] over allen die Hij wegens hun 
geloof heeft uitverkoren om hen machtig te maken, zelfs tot de macht ter bevrijding toe.’

Jakob 3:1 ‘Hij zal u in uw ellende vertroosten, en Hij zal uw zaak bepleiten.’

Jakob 4:7 ‘De Here God toont ons evenwel onze zwakheid om ons te laten weten dat wij door zijn 
genade en door zijn grote goedgunstigheid jegens de mensenkinderen bij machte zijn die 
dingen te doen.’

Mosiah 4:27 ‘En ziet toe dat al deze dingen in wijsheid en ordelijkheid worden gedaan, want het is niet 
nodig dat iemand harder loopt dan hij kracht heeft.’

Mosiah 24:13–14 ‘Heft uw hoofd op en weest welgemoed, want Ik ben mij bewust van het verbond dat gij 
met Mij hebt gesloten; en Ik zal Mij jegens mijn volk verbinden en hen bevrijden uit hun 
knechtschap. En tevens zal Ik de lasten verlichten die op uw schouders zijn gelegd, zodat 
gij ze zelfs niet op uw rug kunt voelen, ja, zolang gij in knechtschap leeft; en dat zal Ik 
doen opdat gij voortaan als getuige voor Mij zult staan, en opdat gij zeker zult weten dat 
Ik, de Here God, omzie naar mijn volk in hun ellende.’

Alma 7:12 ‘Hij zal hun zwakheden op Zich nemen, opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal 
worden vervuld, naar het vlees, opdat Hij naar het vlees zal weten hoe zijn volk te hulp te 
komen naargelang hun zwakheden.’

Schriftteksten
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Alma 26:27 ‘Toen ons hart bedrukt was en wij wilden terugkeren, vertroostte de Heer ons en zeide: […] 
draagt uw ellende met geduld, en Ik zal u doen slagen.’

Alma 38:5 ‘Naarmate gij uw vertrouwen in God stelt, in diezelfde mate zult [gij] worden bevrijd uit 
uw bezoekingen en uw zorgen en uw benauwingen, en ten laatsten dage zult [gij] worden 
verhoogd.’

Ether 12:27 ‘En indien de mensen tot Mij komen, zal Ik hun hun zwakheid tonen. Ik geef de mensen 
zwakheid, opdat zij ootmoedig zullen zijn; en mijn genade is genoeg voor alle mensen 
die zich voor mijn aangezicht verootmoedigen; want indien zij zich voor mijn aangezicht 
verootmoedigen en geloof hebben in Mij, zal Ik zwakke dingen sterk voor hen laten wor-
den.’

Leer en Verbonden 
6:32–36

‘Aldus ben Ik in uw midden. […] Vrees dus niet, kleine kudde; doe het goede; laten aarde 
en hel tegen u samenspannen, want indien gij zijt gebouwd op mijn rots, vermogen zij 
niets. Zie, Ik veroordeel u niet. […] Vertrouw op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet, vrees 
niet.’

Leer en Verbonden 
58:2–4

‘Wie getrouw is in beproeving, diens beloning is groter in het koninkrijk van de hemel. Op 
dit moment kunt gij het plan van uw God met betrekking tot de dingen die hierna zullen 
komen, en de heerlijkheid die zal volgen op veel beproeving, niet met uw natuurlijke ogen 
zien. Want na veel beproeving komen de zegeningen.’

Leer en Verbonden 
122:7–9

‘Al deze dingen [zullen] u ondervinding geven en [zullen] voor uw bestwil zijn. De Zoon 
des Mensen is onder dat alles afgedaald. […] Welnu, houd vol.’

Bible Dictionary, ‘Fear’ ‘Het eerste gevolg van Adams overtreding was dat hij bevreesd was (Genesis 3:10). Sinds 
de val heeft God de mens steeds geleerd om niet te vrezen, maar om boetvaardig verge-
ving te vragen, met het volste vertrouwen dat hij die zal ontvangen.’

Andere schriftteksten:
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Voorbereiding op een zending  
Wennen aan het 
zendingsleven
Dit is een samenvatting van de documentatie die je online ontving voor je het opleidingscentrum voor 
zendelingen betrad.

Het is normaal voor nieuwe zendelingen om 
een zekere hoeveelheid stress of ongemak 

te ervaren bij het achterlaten van familie, vrienden 
en de dingen die ze gewoon zijn. Veranderingen 
zoals overplaatsingen, nieuwe collega’s en nieuwe 
taken vereisen eveneens wat aanpassing. Wacht 
geduldig op de zegeningen die volgen op je toe-
gewijde dienst aan de Heiland. De Geest zal aan 
je zijde staan en je helpen bij de aanpassing aan je 
zendingsverantwoordelijkheden.

Wennen aan nieuwe ervaringen
Velen die in een nieuwe situatie verzeilen, maken 
vier fases door bij hun emotionele aanpassing. Zo 
is het ook met zendelingen die het opleidings-
centrum voor zendelingen en het zendingsgebied 
betreden:

Wennen aan he t  zend ings leven :  voorbere id ing  op een  zend ing
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Voorgevoel Het onverwachte  
ontdekken ‘Ik kan het’ Emotionele 

zelfredzaamheid

Je hebt zin in de 
uitdaging (zie 1 Nephi 
3:7).

Je begrijpt je doel beter 
en voelt je meer ver-
bonden met je hemelse 
Vader (zie 3 Nephi 
5:13).

Je bent gelukkig en kijkt 
uit naar het ontmoeten 
van nieuwe mensen 
en het bezoeken van 
nieuwe plekken.

Je begint je thuis, gezin 
en vrienden te missen 
en trekt je beslissing om 
te dienen in twijfel (zie 
Alma 26:27).

Je ondergaat lichame-
lijke symptomen van 
stress, zoals slapeloos-
heid, veranderingen in 
eetlust of irritatie.

Je wordt kritisch 
en ongeduldig ten 
opzichte van regels en 
verwachtingen.

Je taal- en onder-
wijsvaardigheden 
verbeteren.

Je houdt je bereidwillig 
aan de zendingsregels 
en verwachtingen.

Je toont geduld met 
jezelf door ‘gebod op 
gebod’ te leren (zie 
Jesaja 28:10, HSV; 
Mosiah 4:27).

Als je lichamelijke 
symptomen van stress 
had, beginnen die te 
verdwijnen. 

Je voelt je goed in de 
dagelijkse routine.

Je herkent je sterke 
eigenschappen en 
vooruitgang.

Je begrijpt wat het 
betekent om één stap 
tegelijk te nemen (zie LV 
98:12).

Je ontwikkelt je zelfver-
trouwen en hebt een 
groter verlangen om te 
dienen.

1 2 3 4

Wat je nu al kunt doen
◼ Zoek naar manieren om anderen te dienen. 
Zendingswerk is een oproep tot dienstbetoon. 
Vergeet je gevoelens van ongemak en dien hen die 
behoefte hebben aan een vriendelijk woord, een 
daad van naastenliefde of vriendschap. (Zie Predik 
mijn evangelie, pp. 183–185.)

◼ Praat met anderen over deze aanpassing. 
Bespreek de volgende vragen met ouders, pries-
terschapsleiders of teruggekeerde zendelingen:

De vier fases van aanpassing
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– In de Schriften vinden we voorbeelden waarin 
God mensen vraagt om dingen te doen die 
voor hen onmogelijk lijken. Wat kunnen we 
uit die voorbeelden leren? Zie Exodus 4:10–12; 
Jeremia 1:6–9; Alma 17:10–12; 26:27; Ether 
12:23–27; Mozes 6:31–32.)

– Wat is het nut van tijdig naar bed gaan en 
opstaan, gezond eten, regelmatige lichaams-
beweging en persoonlijk gebed?

– Hoe helpt het bijhouden van een dagboek ons 
tijdens moeilijke periodes?

– Wat kunnen we doen wanneer lastige gedach-
ten of gevoelens niet verdwijnen?

◼ Lees het artikel ‘Preparing Emotionally  
for Missionary Service’ door Robert K. Wagstaff 
(Ensign, maart 2011, 22–26; te vinden op LDS.org).

◼ Versterk je band met je hemelse Vader. 
Nodig zijn Geest uit door persoonlijk gebed, 
Schriftstudie, opbouwende muziek, het lezen van 
je patriarchale zegen en andere zaken die je nuttig 
vindt.

◼ Wees aardig voor jezelf en voor anderen. 
Gebruik de vriendelijke, geruststellende woor-
den die je van de Heiland verwacht ook voor 
jezelf. Bedenk dat hulpeloosheid, hopeloosheid of 
strenge veroordeling niet van de Heer komen.

◼ Houd rekening met het onverwachte. Jouw 
zendingservaringen zullen anders zijn dan die van 
anderen. Niet alles zal verlopen zoals je verwacht 
of zoals je wil. Door je verwachtingen te evalueren, 
sta je open en ontvankelijk voor verandering.

Samenvatting
Wees op je zending bedacht op veranderingen. 
Het zendingsleven zal anders zijn dan wat je tot 
nu toe meegemaakt hebt, maar als je een posi-
tieve houding hebt, geloof oefent in de Heer en 
geduld ontwikkelt voor jezelf en voor anderen, zal 
de Heer je belonen en zegenen. Gedenk de raad 
aan de profeet Joseph Smith tijdens een moeilijke 
periode in zijn leven: ‘Weet dan, mijn zoon, dat al 
deze dingen u ondervinding zullen geven en voor 
uw bestwil zullen zijn’ (LV 122:7).

De Geest zal aan je zijde zijn en je helpen bij de aanpassing aan je 
zendingstaken.

‘En wie u ontvangt, daar zal Ik eveneens zijn, want Ik zal voor uw aangezicht 
uit gaan. Ik zal aan uw rechter- en aan uw linkerhand zijn, en mijn Geest zal 
in uw hart zijn, en mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen.’

— L E E R  E N  V E R B O N D E N  8 4 : 8 8
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