
30 juni 2017

Aan:  algemene autoriteiten en de volgende leiders in Nederlandstalige units: gebiedszeventigers; 
ring- , zendings-  en districtspresidenten; bisschoppen en gemeentepresidenten

(Voor te lezen in de avondmaalsdienst)

Geachte broeders en zusters,

Herziene uitgave van de Nederlandse Schriften

Het doet ons genoegen de herziene uitgave van de Nederlandstalige Schriften aan te kondigen. 
Deze uitgave kunt u vanaf 30 november 2017 bij het kerkelijk distributiecentrum bestellen. De 
elektronische versie is nu al online beschikbaar op LDS.org en in de mobiele applicatie Gospel 
Library. Er wordt niet van de leden verwacht dat zij vanwege deze herziene uitgave nieuwe Schriften 
aanschaffen.

In deze uitgave zijn verschillende wijzigingen aangebracht die door het Eerste Presidium en het 
Quorum der Twaalf zijn goedgekeurd. De meeste wijzigingen komen voor in de studiewijzers en 
de afdelingsopschriften in de Leer en Verbonden, of behelzen de correctie van minieme spel-  of 
betekenisfouten. De paginanummering is in de herziene uitgave hetzelfde gebleven als in de vorige 
uitgave.

Het getuigenis van de leden die met een gebed in hun hart kennis uit de Schriften opdoen en 
eruit onderwijzen, zal groeien en ze zullen meer leiding in hun dagelijks leven krijgen.

Hoogachtend,

Het Eerste Presidium
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Gospel Library- app



LDS.org

1. Open http://lds.org in een webbrowser.
2. Navigeer naar Scriptures and Study dan naar About the 

Scriptures.

3. Selecteer in de rechterbovenhoek van LDS.org Worldwide- English 
en klik dan op English.

4. Selecteer uw voorkeurstaal uit de lijst. 

Gospel Library- app (Android™)

De taal instellen verschilt per apparaat. Als dit wereldpictogram  niet beschikbaar is, volg dan deze stappen:

1. Open de app Gospel Library op uw mobiele apparaat.
2. Tik in de rechterbovenhoek op het menupictogram  en selecteer 

Language of Taal.

3. Tik op uw voorkeurstaal.

4. Tik op de homepage op Schriften.

Gospel Library- app (Apple®)

1. Open de app Gospel Library op uw mobiele apparaat.
2. Tik op de homepage op Settings of Instellingen.

3. Tik op Content of Inhoud. 4. Tik op uw voorkeurstaal.

5. Tik op de homepage op Schriften.
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In uw taal naar de Schriften navigeren


