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Inleiding

1

De kerk heeft deze leidraad uitgebracht
om leidinggevenden in priesterschap en
hulporganisaties bekend te maken met
hun taak en hoe ze die het beste kunnen
uitvoeren. Alle leidinggevenden en
leden van de kerk dragen bij tot de ver-
vulling van de zending van de kerk:
alle mensen uitnodigen tot Christus te
komen en in Hem vervolmaakt te
worden. (Zie Moroni 10:32.) Om deze
zending te volbrengen steunen de lei-
dinggevenden de leden bij:

• De verkondiging van het evangelie
van Jezus Christus aan alle natiën,
geslachten, talen en volken. Onder
leiding van de Geest behoren wij het
evangelie te verkondigen door ons
getuigenis te geven.

• De vervolmaking van de heiligen. Wij
behoren bij te dragen tot de vooruit-
gang van nieuwe leden in de kerk
door ervoor te zorgen dat zij vriend-
schap sluiten, een taak krijgen en door
het woord van God gevoed worden.
Zij behoren de verordeningen te ont-
vangen en de verbonden van het
evangelie te sluiten, ernaar te streven
de geboden te onderhouden, hun
naasten te helpen, voor de armen en
behoeftigen te zorgen en elkaar te
begeleiden zodat de gemeenschap
van heiligen wordt opgebouwd.

• De verlossing van de doden. Wij
behoren onze overleden voorouders
zoveel mogelijk te traceren en de tem-
pelverordeningen voor hen te verrich-
ten, ter voorbereiding van de verho-
ging van het gezin.

Het evangelie verkondigen

De Heer verwacht van de leden dat zij
het evangelie verkondigen. De leiding-
gevenden doen dat zelf en moedigen de
andere leden aan dat ook te doen. Hier-
onder staan een aantal manieren om het
evangelie te verkondigen:

• Een goed voorbeeld zijn door de
evangeliebeginselen na te leven.

• Vrienden en familieleden over het
evangelie en de daaruit voortvloei-
ende zegeningen te vertellen.

• Districtszendelingen of voltijdzende-
lingen te helpen.

• Activiteiten en programma’s organi-
seren om het evangelie aan anderen te
introduceren.

Leden helpen bij hun voorbereiding op
een voltijdzending is ook een manier om
het evangelie te verkondigen. De lei-
dinggevenden kunnen de jongeren hel-
pen bij hun voorbereiding op een zen-
ding, zij kunnen ouders aanmoedigen



om hun kinderen op een zending voor te
bereiden en ze kunnen gepensioneerde
echtparen aanmoedigen om op zending
te gaan. Ook kunnen ze leden aanmoedi-
gen om voor hun eigen zending te spa-
ren en andere zendelingen financieel te
steunen.

Onder leiding van de gemeentepresi-
dent kan de zendingsleider van de
gemeente (als die er is) het zendings-
werk in de gemeente coördineren.

De heiligen vervolmaken
Om de heiligen te vervolmaken behoren
wij alle leden aan te moedigen het evan-
gelie dagelijks na te leven, als voorberei-
ding op de verhoging. De vervolmaking
van de heiligen heeft een geestelijke en
een materiële dimensie.

Geestelijke voorbereiding

De leidinggevenden bidden voortdu-
rend om inspiratie, zodat zij weten hoe
ze de geestelijke kracht van de leden
kunnen versterken. De leidinggevenden
kunnen de leden geestelijk voorbereiden
door hen in het evangelie te onderrich-
ten en hen aan te sporen het evangelie

na te leven. Zij moedigen de leden aan
om dichter tot de Heiland te naderen,
door te bidden, te vasten, aan het avond-
maal deel te nemen en door de Schriften
en de leringen van de hedendaagse pro-
feten te bestuderen. Zij stellen hen in de
gelegenheid om dienstbaar te zijn, zij
zorgen ervoor dat de bijeenkomsten
geestelijk opbouwend zijn en zij geven
uiting aan hun liefde door hen persoon-
lijk te begeleiden.

Pogingen om de heiligen te vervolma-
ken moeten gericht zijn op personen en
gezinnen. De kerk steunt en versterkt
het gezin. Het gezin is de belangrijkste
omgeving voor evangelieonderwijs en
leiderschap. De leidinggevenden moedi-
gen gezinsleden aan om elkaar lief te
hebben en te helpen. Zij benadrukken
dat ouders hun kinderen in het evange-
lie moeten onderwijzen en geregeld
gezinsavond moeten houden.

Alle leden van de kerk behoren zich op
de zegeningen van de tempel voor te
bereiden. De taak van de leden op dit
gebied staat in Leidraad voor het gezin
(31180 120) beschreven. De leidingge-
venden kunnen de leden bij hun voorbe-
reiding op de tempelzegens helpen door
met hen over de tempel te praten. De lei-
dinggevenden moedigen de leden aan
om de gedragsnormen na te leven, altijd
een geldige tempelaanbeveling te heb-
ben en zo mogelijk hun begiftiging te
ontvangen en verzegeld te worden.
Iemand die de gedragsnormen naleeft,
heeft een verbond met de Heer gesloten,
zoals het doopverbond, en streeft er
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oprecht naar om deze verbonden ijverig
na te leven.

Lichamelijke en materiële
voorbereiding

De leidinggevenden kunnen de leden
helpen bij hun lichamelijke en materiële
voorbereiding door hen zelfredzaam-
heid bij te brengen en hen op onver-
wachte gebeurtenissen voor te bereiden.
De leidinggevenden kunnen de leden de
wet van tiende en de wet van vasten
leren naleven, ze aanmoedigen om niet
boven hun stand te leven en ervoor
zorgen dat ze door huisonderwijzers en
huisbezoeksters begeleid worden.

De leidinggevenden behoren voor de
armen en behoeftigen in de gemeente te
zorgen en de leden aan te moedigen dat
ook te doen.

Zie Leidraad voor het gezin voor meer
informatie over de manier waarop
de leden in hun materiële behoeften
kunnen voorzien.

Tempelverordeningen en
familiegeschiedenis

Naast hun eigen tempelverordeningen
dragen de leden bij aan de verlossing
van de doden door voorouders te trace-
ren en de tempelverordeningen voor hen
te verrichten. Zij concentreren zich aan-
vankelijk op de eerste vier generaties
voorouders. De leidinggevenden kun-
nen de leden helpen door hen in de leer
van de verlossing der doden te onder-
richten, door hen aan te moedigen
namen voor tempelwerk in te sturen en
zo mogelijk de verordeningen voor hun
overleden voorouders te verrichten.
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Priesterschap

4

Het priesterschap is de macht en het
gezag van God. Door middel daarvan
vervult Hij zijn werk en zijn heerlijk-
heid, namelijk ‘de onsterfelijkheid en het
eeuwige leven van de mens tot stand te
brengen’ (Mozes 1:39). Jezus Christus
geeft broeders die de gedragsnormen
naleven toestemming om zijn priester-
schap te dragen. Als zij tot het priester-
schap zijn geordend, kunnen zij de
bevoegdheid ontvangen om het werk
van de Heer te verrichten, zoals het
evangelie prediken, verordeningen ver-
richten en in het koninkrijk van God op
aarde werkzaam zijn.

‘Er zijn in de kerk twee priesterschap-
pen, namelijk het Melchizedeks en het
Aäronisch’ (LV 107:1). Door middel van

de profeet Joseph Smith hebben hemelse
boodschappers het gezag van het
priesterschap op aarde hersteld.

Melchizedeks priesterschap
Het Melchizedeks priesterschap is
het hoge priesterschap. De naam is
afkomstig van een grote hogepriester
die in de tijd van Abraham leefde.
(Zie LV 107:2–5.) Broeders die het
priesterschap dragen, hebben de macht
en het gezag om een leidinggevende
positie in de kerk te ontvangen en lei-
ding aan de prediking van het evangelie
te geven. Ze kunnen gevraagd worden
om een zendingsgebied, district,
gemeente of quorum te presideren.



Voordat een man tot een ambt in het
Melchizedeks priesterschap kan worden
geordend, moet hem het Melchizedeks
priesterschap zijn verleend. Vervolgens
wordt hij tot een ambt in dat priester-
schap geordend. De ambten zijn: ouder-
ling, hogepriester, patriarch, zeventig en
apostel. Priesterschapsleiders op zen-
dings- of districtsniveau organiseren de
Melchizedeks-priesterschapsdragers in
hun zendingsgebied of district in ouder-
lingenquorums. Ieder quorum staat
onder leiding van een president. Hij
geeft de quorumleden instructies over
hun taken en moedigt broederschap
onder de leden aan. Alle broeders in de
gemeente die het Melchizedeks priester-
schap dragen zijn lid van het ouderlin-
genquorum.

Ouderlingen en het quorumpresidium
ouderlingen

Ouderlingen behoren te onderwijzen, uit
te leggen, te dopen en over de kerk te
waken. Naast de bevoegdheid en de
taken van het Aäronisch priesterschap
mogen ouderlingen de gave van de
Heilige Geest verlenen, zieken zalven
en andere verordeningen verrichten.
(Zie ‘Verordeningen en zegens van het
priesterschap’ in Leidraad voor het gezin.)
Met toestemming van hun priester-
schapsleiders mogen ouderlingen bijeen-
komsten van de kerk presideren als er
geen bevoegde hogepriester aanwezig
is. (Zie LV 20:42–45; 107:11.)

Als er in een gemeente goede broeders
zijn die het Melchizedeks priesterschap

dragen, kan het zendings- of districts-
presidium een ouderlingenquorum in
die gemeente organiseren en een quo-
rumpresident uit de groep ouderlingen
roepen en aanstellen. Als het aantal
ouderlingen in de gemeente toeneemt,
kan het zendingspresidium twee raadge-
vers voor de quorumpresident roepen
en aanstellen. Ieder ouderlingenquorum
bestaat uit maximaal 96 leden. Het quo-
rum heeft een voorbeeldfunctie en is een
bron van hulp en leiding voor vaders en
quorumleden.

De quorumpresident ouderlingen werkt
onder leiding van de districts- of zen-
dingspresident en is aan hem reken-
schap verschuldigd. De quorumpresi-
dent is ook werkzaam onder leiding van
de gemeentepresident als lid van het
leidinggevend priesterschapscomité en
de gemeenteraad. De quorumpresident
is verantwoordelijk voor de quorumle-
den in de gemeente en is een goed voor-
beeld voor hen. Hij werkt samen met de
gemeentepresident aan het huisonder-
wijs om ervoor te zorgen dat de kerk
met alle leden van de gemeente in con-
tact blijft.

De quorumpresident onderricht de quo-
rumleden in het evangelie en in hun
taken als Melchizedeks-priesterschaps-
drager. (Zie LV 107:89.) Hij moedigt hen
aan om vreugdevol en nederig werk-
zaam te zijn, vooral in hun taken als
echtgenoot en vader. Hij leert hen veror-
deningen verrichten en organiseert acti-
viteiten en projecten op het gebied van
dienstverlening waardoor de leden
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geholpen worden en de broederschap
in het quorum wordt bevorderd. Hij is
verantwoordelijk voor het geestelijk en
materieel welzijn van de quorumleden.

De quorumpresident ouderlingen roept
huisonderwijzers die het Melchizedeks
priesterschap dragen en volwassenen
(19 jaar en ouder) die het Aäronisch
priesterschap dragen. Na toestemming
van de gemeentepresident kan hij ook
leraren en priesters in het Aäronisch
priesterschap als huisonderwijzer inde-
len. Tijdens een persoonlijk gesprek wor-
den huisonderwijzers als koppel inge-
deeld. Als er behoefte aan een echtpaar
is kan de quorumpresident ouderlingen,
met toestemming van de gemeentepresi-
dent, een Melchizedeks-priesterschaps-
drager met zijn vrouw op huisonderwijs
laten gaan.

De quorumpresident zorgt ervoor dat de
quorumleden hun taken als huisonder-
wijzer goed kennen (zie blz. 6–7) en
inspireert hen om die taken goed uit te
voeren. Een lid van het quorumpresi-
dium spreekt geregeld met de huis-
onderwijzers, zodat zij verslag van hun
bezoeken kunnen uitbrengen en kunnen
aangeven wat voor behoeften de leden
hebben.

De quorumpresident ouderlingen houdt
toezicht op het huisonderwijs en houdt
de gemeentepresident op de hoogte van
de bezoeken en de daaruit vernomen
behoeften en zorgen van de leden.

De quorumpresident moedigt de quo-
rumleden aan om alle bijeenkomsten

van de kerk bij te wonen, deel te nemen
aan activiteiten en vrijwilligerswerk
te verrichten. Hij helpt ongeordende
mannen en jongemannen die ouder dan
achttien zijn en het Aäronisch priester-
schap dragen bij hun voorbereiding op
het Melchizedeks priesterschap en de
tempelverordeningen. Huisonderwijzers
werken daar ook aan mee, maar vaak
helpt de president zijn quorumleden
persoonlijk.

Hogepriester, patriarch, zeventig en
apostel

In hoofdstuk 14 van Evangeliebeginselen
kunt u meer informatie vinden over de
ambten van hogepriester, patriarch,
zeventig en apostel.

Huisonderwijs

Huisonderwijzers zijn broeders die het
priesterschap dragen en zijn geroepen
om de priesterschapsleiders te helpen bij
het waken over en het versterken van de
leden. Dragers van het Melchizedeks en
het Aäronisch priesterschap, met uitzon-
dering van diakenen, mogen als huis-
onderwijzer werkzaam zijn.
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Huisonderwijzers bezoeken de leden
geregeld, laten hun hun liefde blijken,
onderwijzen hen in het evangelie en
nodigen hen uit tot Christus te komen.
Huisonderwijzers moedigen de vaders
aan om te bidden en goed voor hun
gezin te zorgen. Huisonderwijzers hel-
pen de leden in tijden van ziekte, verlies,
eenzaamheid, werkloosheid en tijdens
andere bijzondere omstandigheden.
(Zie LV 20:51, 53, 59.)

Huisonderwijzers vertegenwoordigen
de Heer, de gemeentepresident en de
quorumpresident als zij de hun toege-
wezen gezinnen bezoeken. Zij vragen
naar de interesses en behoeften van de
gezinsleden en tonen oprechte belang-
stelling in hen. Onder inspiratie van de
Geest bespreken de huisonderwijzers
het evangelie en dragen zij bij aan de
ontwikkeling en de versterking van het
geloof van de gezinsleden die zij bezoe-
ken. Iedere huisonderwijzer heeft zo
mogelijk een collega.

Huisonderwijzers:

• Houden contact met de gezinsleden
die aan hen zijn toegewezen.

• Erkennen de vader als hoofd van het
gezin (of de moeder of het alleen-
staande lid als er geen vader is) en
helpen hem bij zijn taak om zijn
gezinsleden te leiden tijdens hun reis
naar onsterfelijkheid en eeuwig leven.

• Doen hun best om ervoor te zorgen
dat de gezinsleden geloof in Jezus
Christus hebben door een boodschap
uit de Schriften of uit de woorden
van de hedendaagse profeten in de
Liahona te behandelen.

• Zegenen de mensen die zij bezoeken
en bidden met ze.

• Informeren het gezin over bijeen-
komsten, activiteiten van het quorum
en de gemeente en bijzondere
projecten. Ook zorgen zij ervoor dat
het gezin aanwezig kan zijn.

• Brengen verslag uit aan de quorum-
president ouderlingen (of de gemeen-
tepresident als de gemeente geen
ouderlingenquorum heeft) over de
vooruitgang van de leden.

• Moedigen de gezinsleden aan en
begeleiden hen om alle noodzakelijke
verordeningen te ontvangen en de
bijbehorende verbonden na te leven.

• Moedigen de leden aan om zendings-
werk en familiehistorisch werk te
verrichten.

Verordeningen en zegens

Priesterschapsverordeningen zijn door
de Heer geopenbaarde heilige handelin-
gen die door het gezag van het priester-
schap worden verricht. Zegens worden
gegeven voor genezing, troost en aan-
moediging. De doop en de bediening
van het avondmaal zijn voorbeelden van
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priesterschapsverordeningen. Sommige
verordeningen mogen worden verricht
door broeders die het Aäronisch
priesterschap dragen, maar de meeste
worden door Melchizedeks-priester-
schapsdragers verricht. (Zie ‘Aäronisch
priesterschap’ in deze leidraad en in
Leidraad voor het gezin.) Gemeentepresi-
denten en quorumpresidenten ouderlin-
gen zorgen ervoor dat de broeders
weten hoe ze de verordeningen moeten
verrichten. Deze leiders begeleiden
vaders zodat zij de gedragsnormen nale-
ven en voorbereid zijn om verordenin-
gen voor hun gezinsleden te verrichten.
Broeders die verordeningen verrichten
en zegens geven, behoren zich daarop
voor te bereiden door de evangeliebe-
ginselen na te leven en ernaar te streven
door de Heilige Geest geleid te worden.
Zij verrichten iedere verordening en
geven iedere zegen op waardige wijze.
Iedere verordening wordt verricht:

1. In de naam van Jezus Christus.

2. Door het gezag van het priesterschap.

3. Volgens de vastgelegde procedure,
zoals het gebruik van specifieke woor-
den of gewijde olie.

4. Met toestemming van de priester-
schapsleider die de juiste sleutels
draagt, als dat nodig is. Verordeningen
waar toestemming van een priester-
schapsleider voor nodig is: kinderen een
zegen en een naam geven, doop en
bevestiging, verlening van het priester-
schap en ordeningen tot een ambt in het
priesterschap, het avondmaal bedienen en
een graf wijden.

Zie Leidraad voor het gezin voor instruc-
ties over specifieke verordeningen en
zegens.

Aäronisch priesterschap

Het Aäronisch priesterschap ‘is een toe-
voeging aan het hogere of Melchize-
dekse priesterschap’ (LV 107:14). Het is
genoemd naar Aäron, de broer van
Mozes, omdat het hem en zijn nakome-
lingen was verleend. Broeders die het
Aäronisch priesterschap dragen hebben
de bevoegdheid om bepaalde verorde-
ningen te verrichten. Priesters mogen
dopen, het avondmaal zegenen en ande-
ren tot priester, leraar en diaken orde-
nen. Priesters en leraren mogen het
avondmaal voorbereiden. Priesters, lera-
ren en diakenen mogen het avondmaal
ronddienen. (Zie LV 107:13–14, 20.)

Als iemand het Aäronisch priesterschap
ontvangt, wordt hij tot een ambt in dat
priesterschap geordend. De ambten zijn
diaken, leraar en priester. Onder leiding
van de Geest en afhankelijk van het
aantal quorumleden organiseert de
gemeentepresident, de president van
de Aäronische priesterschap in de
gemeente, quorums voor de broeders
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die hetzelfde ambt bekleden: diakenen
(12–13 jaar), leraren (14–15 jaar) en
priesters (16–18 jaar).

De gemeentepresident, die de sleutels
van het Aäronisch priesterschap draagt,
is president van de Aäronische priester-
schap in de gemeente. Hij is president
van het priestersquorum en kan twee
priesters die de gedragsnormen naleven,
als assistent in het priestersquorum roe-
pen. Hij kan een leraar die de gedrags-
normen naleeft, als president van het
lerarenquorum roepen en een diaken die
de gedragsnormen naleeft, als president
van het diakenenquorum. Hij, of een
aangewezen raadgever, kan voor de pre-
sident van het diakenenquorum en het
lerarenquorum twee raadgevers roepen.
Als er zich voldoende jongemannen in
een quorum bevinden, kan een lid van
het gemeentepresidium een secretaris
voor ieder quorum roepen. De gemeen-
tepresident stelt zijn assistenten in het
priestersquorum en de presidenten van
het diakenenquorum en het lerarenquo-
rum aan. Een lid van het gemeentepresi-
dium stelt de raadgevers en de secretaris
in de quorumpresidiums aan.

Na de opening van de priesterschaps-
vergadering, vergadert de Aäronische
priesterschap, onder leiding van
de gemeentepresident, apart van de
Melchizedekse priesterschap.

Als de gemeentepresident quorums van
de Aäronische priesterschap organiseert,
roept hij, onder leiding van de Geest,
een Melchizedeks-priesterschapsdrager
of een man die priester is in het Aäro-

nisch priesterschap als jongemannenpre-
sident. Hij stelt die persoon ook aan.
De jongemannenpresident werkt samen
met het gemeentepresidium en de
quorumpresidiums in de Aäronische
priesterschap om ervoor te zorgen dat
ieder quorumlid zijn geloof in Jezus
Christus kan versterken en beter kan
begrijpen hoe hij in overeenstemming
met de beginselen van het herstelde
evangelie kan leven.

De doelen van de Aäronische priester-
schap zijn erop gericht eenieder die is
geordend, in staat te stellen:

• Het evangelie van Jezus Christus te
aanvaarden en volgens zijn leringen
te leven.

• Zijn roeping in het priesterschap groot
te maken en de aan zijn ambt verbon-
den plichten na te komen.

• Zinvol dienstbetoon te verlenen.

• Naar het Melchizedeks priesterschap
en de tempelverordeningen toe te
werken.

• Naar een eervolle zending toe te
werken.

• Naar het huwelijk en het vaderschap
toe te werken.

• Respect te hebben voor vrouwen,
meisjes en kinderen.

De gemeentepresident werkt samen met
de quorumpresidiums in de Aäronische
priesterschap om quorumvergaderin-
gen, dienstbetoonprojecten en andere
activiteiten te organiseren die aan deze
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doelstellingen voldoen. De activiteiten
behoren in een gezonde omgeving geor-
ganiseerd te worden, zodat de jonge-
mannen vriendschap kunnen sluiten,
hulp kunnen bieden en vaardigheden
kunnen ontwikkelen met anderen die
dezelfde geloofsovertuiging en normen
hebben.

Quorumpresidiums in de Aäronische
priesterschap en klaspresidiums jonge-
vrouwen kunnen in samenwerking
met leidinggevenden van de Aäronische
priesterschap en de jongevrouwen,
onder leiding van de gemeentepresi-
dent, gecombineerde activiteiten organi-
seren. Deze gecombineerde activiteiten
worden meestal tijdens de wekelijkse
activiteitenavond gehouden.

Diaken

Een jongeman die de gedragsnormen
naleeft en gedoopt en bevestigd is,
kan tot diaken worden geordend als hij
minimaal twaalf jaar is. Diakenen heb-
ben in de regel de taak om het avond-
maal rond te dienen, voor het gebouw
en de tuin te zorgen, voor de behoefti-
gen te zorgen en bijzondere opdrachten
uit te voeren, zoals de vastengaven
ophalen.

Een diakenenquorum bestaat uit maxi-
maal 12 leden. (Zie LV 107:85.)

Leraar

Een jongeman die de gedragsnormen
naleeft, kan tot leraar worden geordend
als hij minimaal veertien jaar is. Naast
de bevoegdheid en de taken van diaken
bereiden leraren het avondmaal voor en
gaan ze op huisonderwijs.

Een lerarenquorum bestaat uit maximaal
24 leden. (Zie LV 107:86.)

Priester

Broeders die de gedragsnormen naleven,
kunnen tot priester worden geordend als
ze minimaal zestien jaar zijn. In de regel
worden volwassen mannelijke bekeer-
lingen tot priester geordend, totdat zij
voldoende ervaring hebben om tot
ouderling te worden geordend.

Naast de bevoegdheid en de taken van
diaken en leraar, mogen priesters dopen,
het avondmaal bedienen en bijeenkom-
sten leiden als er geen Melchizedeks-
priesterschapsdrager aanwezig is.
(Zie LV 20:46–51.)

Een priestersquorum bestaat uit maxi-
maal 48 leden. (Zie LV 107:87–88.)
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Hulporganisaties

11

In een gemeente wordt eerst de priester-
schap georganiseerd. Als het aantal
leden toeneemt en er meer leidinggeven-
den en vergaderruimten beschikbaar
zijn, kan de gemeentepresident zo nodig
hulporganisaties organiseren. De hulp-
organisaties zijn: zustershulpvereniging,
jongemannen, jongevrouwen, jeugd-
werk en zondagsschool.

Totdat er voldoende vrouwen, jonge-
vrouwen en kinderen in de gemeente
zijn die in afzonderlijke groepen ver-
deeld kunnen worden, vergaderen
ze gezamenlijk onder leiding van de
ZHV-presidente.

Zustershulpvereniging
De zustershulpvereniging assisteert de
priesterschapsleiders door de zusters
(18 jaar en ouder) aan te moedigen om
geloof in de Heer Jezus Christus te
ontwikkelen. De zustershulpvereniging
is een hulpmiddel voor vrouwen en
gezinnen om tot Christus te komen en
zo te leven dat ze door de Heilige Geest
geleid kunnen worden. ZHV-zusters
leren en onderrichten in de leerstellin-
gen van het evangelie, verlenen dien-
sten, ontwikkelen huishoudelijke
vaardigheden, versterken de gezinsban-
den en helpen en steunen iedere zuster.

Als er minimaal twee vrouwelijke leden
zijn, mag de gemeentepresident de
zustershulpvereniging in zijn gemeente



organiseren. De ZHV-presidente, op
aanwijzing van de gemeentepresident:

• Leidt op zondag een klas voor vol-
wassen vrouwen (18 jaar en ouder) in
de tijd dat de mannen en de jonge-
mannen de priesterschapsvergadering
bijwonen.

• Overlegt met de gemeentepresident
en adviseert hem over de behoeften
en activiteiten van de vrouwen, de
jongevrouwen en de kinderen.

• Helpt de gemeentepresident met de
zorg voor de behoeftigen.

Jongemannen
Zie ‘Aäronisch priesterschap’ op blz.
8–10 van deze leidraad.

Jongevrouwen

De gemeentepresident is in feite even
verantwoordelijk voor de jongevrouwen
van twaalf tot en met achttien als voor
de jongemannen van die leeftijd.

De jongevrouwen is een organisatie om
ervoor te zorgen dat meisjes (van twaalf
tot en met zeventien) zich tot het evan-

gelie van Jezus Christus bekeren, hun
ouders eren, zich voorbereiden op het
sluiten van heilige verbonden in de tem-
pel, zich te ontwikkelen tot een goede
vrouw en moeder en vrijwilligerswerk
verrichten. Jongevrouwen ontvangen
evangelieonderwijs tijdens de bijeen-
komsten op zondag en de doordeweekse
activiteiten.

Als de gemeentepresident bepaalt dat er
voldoende vrouwen in de gemeente zijn,
vergaderen de jongevrouwen van twaalf
tot en met zeventien afzonderlijk van de
zustershulpvereniging. Hij kan ze in drie
groepen onderverdelen: bijenkorfmeisjes
(12–13 jaar), rozenmeisjes (14–15 jaar) en
lauwermeisjes (16–17 jaar). Hij kan in
iedere klas een jongevrouw die zich aan
de gedragsnormen houdt, als klaspresi-
dente roepen en aanstellen. Als er vol-
doende jongevrouwen in een klas zitten,
kan een lid van het gemeentepresidium
twee jongevrouwen als raadgeefsters
van de klaspresidente en een secreta-
resse roepen en aanstellen.

Onder leiding van de gemeentepresi-
dent werkt het jongevrouwenpresidium
(volwassenen) samen met het gemeente-
presidium en de klaspresidiums van de
jongevrouwen (meisjes) om ervoor te
zorgen dat elk meisje haar geloof in
Jezus Christus kan versterken en beter
kan begrijpen hoe zij in overeenstem-
ming met de beginselen van het her-
stelde evangelie kan leven. Evangelieon-
derwijs op zondag en gepaste
doordeweekse activiteiten zijn hulp-
middelen om deze doelen te bereiken.
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Klaspresidiums jongevrouwen en quo-
rumpresidiums in de Aäronische
priesterschap kunnen, in samenwerking
met leidinggevenden van de Aäronische
priesterschap en de jongevrouwen,
onder leiding van de gemeentepresi-
dent, gecombineerde activiteiten organi-
seren. Deze gecombineerde activiteiten
worden meestal tijdens de wekelijkse
activiteitenavond gehouden.

Jeugdwerk

In het jeugdwerk kunnen kinderen (van
drie tot en met elf) het evangelie van
Jezus Christus leren naleven. In het
jeugdwerk voelen de kinderen zich wel-
kom en ervaren de liefde van de Heiland
en de vreugde van het evangelie.

Het thema van het jeugdwerk luidt:
‘En al uw kinderen zullen door de Here
worden onderwezen; en groot zal de
vrede van uw kinderen zijn’ (3 Nephi
22:13). Het jeugdwerk is een hulpmiddel
voor de priesterschapsleiders om de
zending van de kerk te vervullen door
de kinderen aan te moedigen de Schrif-
ten te bestuderen, te bidden en het
voorbeeld van de Heiland te volgen.
De doelen van het jeugdwerk zijn:

• De kinderen leren dat ze een kind van
God zijn en dat onze hemelse Vader
en Jezus Christus van hen houden.

• De kinderen liefde voor onze hemelse
Vader en Jezus Christus bijbrengen.

• De kinderen voorbereiden op de
doop, op de gave van de Heilige
Geest en op het naleven van hun
doopverbonden en -beloften.

• De kinderen meer inzicht geven in het
evangelie en gelegenheden bieden om
de evangeliebeginselen in praktijk te
brengen.

• De jongens voorbereiden op het
priesterschap en ze helpen voldoen
aan de vereisten voor het gebruik van
het priesterschap ten behoeve van
anderen.

• De meisjes opleiden tot rechtschapen
jongevrouwen, ze inzicht geven in de
zegeningen van het priesterschap en
de tempel, en ze voorbereiden op een
leven van dienstbaarheid.

Onder leiding van de Geest helpen
priesterschapsleiders, en leidsters en
leerkrachten in het jeugdwerk de ouders
bij het onderricht van hun kinderen in
het evangelie van Jezus Christus. Ieder
kind in het jeugdwerk heeft liefde van
zorgzame leidsters en leerkrachten
nodig, vooral kinderen die thuis niet
veel steun ontvangen bij de naleving van
het evangelie.

Als er voldoende kinderen zijn, hebben
zij afzonderlijk van de vrouwen en de
jongevrouwen klassikaal onderwijs en
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een participatieperiode, tegelijk met de
zondagsschool, de zustershulpvereni-
ging en de jongevrouwen. De gemeente
kan af en toe doordeweekse activiteiten
voor de kinderen van het jeugdwerk
organiseren. Meer instructies over de
participatieperiode en de doordeweekse
activiteiten is bij de priesterschapslei-
ders verkrijgbaar.

Zondagsschool
De zondagsschool is een hulporganisatie
voor leden en onderzoekers van twaalf
jaar en ouder om door middel van zon-
dagse lessen het evangelie van Jezus
Christus te leren en de beginselen ervan
na te leven. Zondagsschoolleerkrachten
moedigen de leden aan om:

• De Schriften te bestuderen.

• De geboden te onderhouden.

• De essentiële verordeningen te ont-
vangen en de bijbehorende verbonden
van het evangelie na te leven.

Het zondagsschoolpresidium houdt toe-
zicht op de zondagsschool. De president
stelt potentiële leerkrachten aan de
gemeentepresident voor. Het gemeente-
presidium roept de leerkrachten van de
zondagsschool en stelt ze aan. Jongeren
en volwassenen vergaderen gezamenlijk
totdat er voldoende leden zijn om in ver-
schillende klassen op te splitsen.
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Leerplan en onderwijsverbetering

15

Leerplan
De kerk voorziet in lesmateriaal voor
priesterschapsquorums en hulporgani-
saties. Het gebiedspresidium geeft aan
welk materiaal er ieder jaar gebruikt
wordt. De instructies worden tegelijk
met de jaarlijkse verzending van lesma-
teriaal uit het distributiecentrum ver-
stuurd. In Informatie voor leidinggevenden
in priesterschap en hulporganisaties over het
leerplan (36363 120) staat een overzicht
van het leerplan van de kerk, en is ver-
krijgbaar bij de priesterschapsleiders.
De leidinggevenden en leerkrachten
worden aangemoedigd om uitsluitend
goedgekeurd lesmateriaal van de kerk
te gebruiken en commerciële publicaties
te vermijden.

De ‘Boodschap van het Eerste Presi-
dium’, de ‘Huisbezoekboodschap’ en
andere hulpmiddelen in de Liahona zijn
nuttig om het lesmateriaal te verrijken.
Deze hulpmiddelen zijn in gedrukte
vorm verkrijgbaar of in elektronische
vorm op de officiële internetsite van
de kerk (www.lds.org). Als de Liahona
verkrijgbaar is, behoort ieder gezin een
abonnement te hebben.

Onderwijsverbetering
Ouders, leidinggevenden en leerkrach-
ten hebben de heilige plicht om te
onderwijzen in het evangelie van Jezus
Christus. Door hun werkzaamheden
kunnen anderen leren hoe ze de
waarheid van het evangelie kunnen



toepassen. De Heer heeft gezegd: ‘Ik
geef u een gebod, dat gij elkander [in] de
leer van het koninkrijk moet onderwij-
zen. Onderwijst ijverig, en mijn genade
zal met u zijn’ (LV 88:77–78).

Het gemeentepresidium is verantwoor-
delijk voor de kwaliteit van het onder-

wijs in de gemeente. Als de gemeente
sterk genoeg is, kan het presidium een
broeder of zuster als coördinator onder-
wijsverbetering roepen.

Zie Leidraad onderwijs voor meer infor-
matie over onderwijs en onderwijs-
verbetering.
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Leidingvaardigheid

17

Het voorbeeld van de Heiland
Onze Heiland, Jezus Christus, heeft het
volmaakte voorbeeld gegeven dat de
leden als leidinggevende thuis en in de
kerk kunnen volgen. Hij hield van zijn
Vader en van de mensen die Hij diende.
Hij leefde in dienst van anderen, hielp
de onderdrukten en gaf hoop aan de
ontmoedigden.

Jezus begreep zijn roeping en vervulde
die ijverig en met een gebed in zijn hart.
Hij was altijd gehoorzaam aan de wil
van zijn Vader. Hij gaf Hem de eer en
streefde daar zelf niet naar. Hij offerde
alles op voor de mensheid. Hij gaf zijn
leven aan het kruis en bracht de verzoe-
ning tot stand.

Als leidinggevenden het voorbeeld van
de Heiland volgen, zal Hij hun vaardig-

heid vergroten om zijn werk te verrich-
ten. Hij zal hen inspireren, zodat zij
weten wat ze moeten zeggen en doen.
(Zie LV 100:6.) De leidinggevenden wor-
den daadwerkelijk zijn mededienst-
knechten om het koninkrijk van God op
te bouwen. Zij zullen de Schriften bestu-
deren, de leerstellingen en beginselen
van het evangelie leren en ernaar streven
de mensen te onderwijzen voor wie zij
verantwoordelijk zijn.

Karaktereigenschappen van
leidinggevenden

Geloof

Tijdens zijn aardse bediening moedigde
de Heiland zijn discipelen aan om hun
geloof te oefenen. (Zie Matteüs 17:14–21; 



Lucas 8:22–25.) De leidinggevenden in
de kerk moeten geloven dat Jezus
Christus onze Heiland en Verlosser is.
Zij ontwikkelen dit geloof door middel
van gebed, schriftstudie, gehoorzaam-
heid en bekering. Als wij het zaad
van het geloof verzorgen, zal het in ons
groeien en vruchten voortbrengen
die allerkostelijkst en zoet zijn.
(Zie Alma 32:42.)

Liefde

De Heiland heeft gezegd: ‘Een nieuw
gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt;
gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook
elkander liefhebt. Hieraan zullen allen
weten, dat gij discipelen van Mij zijt,
indien gij liefde hebt onder elkander’
(Johannes 13:34–35). De leidinggeven-
den behoren de mensen lief te hebben
voor wie zij in opdracht van de Heer
verantwoordelijk zijn. Als leidinggeven-
den de mensen liefhebben, willen zij hen
dienen, onderwijzen en aan hun eeuwig
heil helpen werken.

In de wereld worden leidinggevenden
zelden als dienstknechten beschouwd.
Maar de Heiland heeft door zijn
woorden en zijn voorbeeld verkondigd
dat leidinggevenden de mensen moeten
dienen. Tegen zijn apostelen zei Hij:
‘Wie onder u de eerste wil zijn, zal uw
slaaf zijn’ (Matteüs 20:27). Als wij
anderen dienen, dienen we de Heer.
(Zie Matteüs 25:31–40; Mosiah 2:17.)

Gehoorzaamheid

Jezus Christus was het volmaakte voor-
beeld van gehoorzaamheid en onder-

worpenheid aan de wil van zijn Vader.
(Zie Matteüs 26:39; Johannes 5:30.)
De leidinggevenden moeten de geboden
van God onderhouden zodat zij een
voorbeeld voor anderen kunnen zijn
en leiding van de Heilige Geest kunnen
ontvangen. Gehoorzaamheid is
een uiting van liefde voor de Heer.
(Zie Johannes 14:15.)

De geboden van de Heer worden in de
Schriften geopenbaard, bij monde van
de kerkleiders en door de influisteringen
van de Heilige Geest. Als de leidingge-
venden deze geboden gehoorzamen, zal
de Heer hen bij deze taken helpen.

Eenheid

In zijn hogepriesterlijk gebed bad de
Heiland dat zij die in Hem geloofden
één zouden zijn, net als Hij en zijn Vader
één zijn. (Zie Johannes 17:20–23.) Een-
heid is essentieel voor succes in iedere
organisatie van de kerk. Presidenten van
priesterschaps- en hulporganisaties
mogen niet onafhankelijk van hun raad-
gevers werkzaam zijn. Presidiums kun-
nen veel meer bereiken als ze eensge-
zind zijn en samen overleggen.

Opoffering

Een rijke jongeman vroeg aan de Hei-
land wat hij moest doen om het eeuwige
leven te beërven. De Heer zei tegen
hem: ‘Onderhoud de geboden.’ De jon-
geman zei dat hij de geboden al vanaf
zijn jeugd had onderhouden. Toen vroeg
hij: ‘Waarin schiet ik nog te kort?’ Jezus,
die de verlangens van zijn hart kende,
zei dat hij zijn bezittingen moest ver-
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kopen, het geld aan de armen moest
geven en Hem moest volgen. Maar de
jongeman ‘ging bedroefd heen, want hij
bezat vele goederen.’ (Zie Matteüs
19:16–22.)

De Heer zegt hier dat leidinggevenden
gewillig moeten zijn om alles op te offe-
ren als zij Hem willen volgen. Net als
aan de rijke jongeling kan er ook aan de
leidinggevenden gevraagd worden om
hun bezittingen, tijd, talenten en per-
soonlijke ambities voor de vooruitgang
van het werk van de Heer op te offeren.
Als leidinggevenden voor de Heer en
zijn koninkrijk offers brengen, belooft
Hij hun in alles te zegenen. (Zie Matteüs
19:29; LV 97:8–9.)

Taken van leidinggevenden

Doelen stellen

De leidinggevenden leren dat het essen-
tieel voor hun roeping is om met een
gebed in het hart de leiding van de Heer
te vragen. Onder leiding van de Geest
doelen stellen is een hulpmiddel om het
werk van de Heer te verrichten.

Als een leidinggevende een doel stelt,
dient hij ook te bedenken hoe hij dat
doel wil bereiken. Een districtspresident
kan bijvoorbeeld een doel stellen om de
opkomst in de avondmaalsdienst in het
district te verbeteren. Om dat te bereiken
kan hij bijvoorbeeld de gemeentepresi-
denten vragen om alle leden uit te nodi-
gen om de avondmaalsdienst bij te
wonen.

De leidinggevenden kunnen de leden
aanmoedigen om persoonlijke doelen te
stellen en te bereiken. De leidinggeven-
den kunnen ideeën voor doelen oppe-
ren, maar de leden behoren wel hun
eigen doelen te stellen en te bedenken
hoe ze die willen bereiken.

Plannen en delegeren

Aan de hand van de volgende punten
kunnen leidinggevenden in priester-
schap en hulporganisaties vergaderin-
gen, activiteiten en vrijwilligerswerk
plannen, doelen om het werk van de
Heer te verrichten, stellen en leden en
niet-leden begeleiden. Met behulp van
deze punten kunnen de leidinggeven-
den huisonderwijs en huisbezoek orga-
niseren en kunnen zij leden roepen om
taken in de gemeente op zich te nemen.

1. Plannen en organiseren. De leiding-
gevende zorgt ervoor dat alle bijeen-
komsten, activiteiten en doelen op het
evangelie zijn gericht. Als een leiding-
gevende plannen maakt, vraagt hij
anderen, zoals zijn raadgevers, om
ideeën en hulp.

2. Bidden. De leidinggevende bidt om
leiding door de influisteringen van de
Geest als hij plannen maakt en uit-
voert. Hij bidt ook om leiding om te
weten komen wie ze het best om hulp
kunnen vragen.

3. Delegeren. Een goede leider laat
anderen hem helpen, omdat hij weet
dat hij niet alles alleen kan en moet
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doen. Hij delegeert zodat anderen
hun vaardigheden kunnen ontwikke-
len en ervaring kunnen opdoen.
Hij legt de plannen aan hen uit. Dan
delegeert hij specifieke taken aan
iedere persoon en legt hij de verant-
woordelijk en de zegeningen van die
taak uit.

4. Hulp en steun. Als een leidingge-
vende plannen heeft gemaakt, heeft
gebeden en gedelegeerd, steunt hij de
mensen aan wie hij bepaalde taken
heeft gedelegeerd. Hij leert ze wat zij
moeten weten en biedt zijn hulp aan,
maar hij neemt de gedelegeerde taak
niet over. Hij geeft uiting aan zijn
liefde en vertrouwen en moedigt hen
aan om hun eigen ideeën en inspiratie
te gebruiken. Hij dringt er niet op aan
dat alles op zijn manier moet worden
gedaan. Hij stuurt alleen bij als dat
noodzakelijk is.

5. Uitvoeren. Als een leidinggevende
een opdracht heeft gegeven, laat hij
geregeld verslag over de vorderingen
uitbrengen. Dat kan hij in de wandel-
gangen doen, tijdens een vergadering
of in een gesprek onder vier ogen. Als
iemand verslag uitbrengt, bedankt de
leidinggevende die persoon en geeft
hij hun oprechte complimenten en
aanmoedigingen. Hij kan ook bespre-
ken hoe de werkzaamheden beter ver-
richt kunnen worden.

6. Evalueren. Als het opgedragen werk
verricht is, evalueert de leidingge-
vende het met de desbetreffende per-
soon. Hij spreekt zijn dank uit,

bespreekt de waarde van het vol-
tooide werk en kan de persoon een
nieuwe opdracht geven.

Een agenda opstellen

Een agenda is een plan voor een verga-
dering. Er kunnen gebeden, lofzangen,
toespraken, bekendmakingen, zakelijke
aangelegenheden, verslagen over
opdrachten en andere belangrijke onder-
werpen op staan. Een agenda op papier
is een hulpmiddel voor de leider om
ervoor te zorgen dat de belangrijkste
zaken overwogen worden en dat de
beschikbare tijd nuttig besteed wordt.
De agenda is ook een hulpmiddel om de
vergadering ordelijk te laten verlopen.

De persoon die presideert of de leiding
heeft, stelt de agenda meestal op. Hij of
zij zorgt ervoor dat alles erop staat wat
nodig is om aan de doelstellingen van
de vergadering te voldoen. De persoon
die de agenda opstelt besluit hoeveel tijd
er aan ieder agendapunt wordt besteed.
Als er te weinig tijd voor alle agenda-
punten is, zet hij of zij ze op de agenda
voor de volgende vergadering.

Bijeenkomsten leiden

De persoon die een bijeenkomst leidt,
kondigt de namen aan van de personen
die bidden, spreken, dirigeren en
anderszins aan de bijeenkomst bijdra-
gen. De persoon die de leiding heeft,
dient eerbiedig te zijn en zich door de
Geest te laten leiden.

De persoon die presideert, kan zelf de
leiding nemen of iemand anders onder
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zijn of haar leiding de bijeenkomst laten
leiden. Een gemeentepresident kan bij-
voorbeeld een van zijn raadgevers een
avondmaalsdienst laten leiden, en een
quorumpresident kan een van zijn raad-
gevers een quorumvergadering laten
leiden. Hetzelfde beginsel is van toepas-
sing op de hulporganisaties.

Raden

De Heer bestuurt zijn koninkrijk met
behulp van verschillende raden. Zij die
raadsvergaderingen leiden, zoals de ver-
gadering van de gemeenteraad, het lei-
dinggevend priesterschapscomité en de
presidiumvergaderingen van priester-
schap en hulporganisaties (zie Leidraad
voor de gemeente), behoren de volgende
belangrijke beginselen te volgen:

• Zich concentreren op leerstellingen en
evangeliebeginselen, niet op specula-
tieve kwesties.

• Zich concentreren op personen en op
de manier waarop we hen in het evan-
gelie kunnen versterken, en altijd ver-
trouwelijke informatie verzekeren.

• Iedereen de kans geven om vrij en
open zijn of haar mening te geven. De
leidinggevenden moeten niet alleen
spreken maar ook luisteren.

• De beslissingen van de presiderende
leidinggevenden steunen en helpen
uitvoeren.

• Met liefde en zorg voor het welzijn
van iedereen leiding geven.

Vertrouwelijke informatie
De leidinggevenden bespreken vertrou-
welijke informatie met niemand, of die
nu tijdens officiële of informele gesprek-
ken is verkregen. Informatie uit gesprek-
ken en belijdenissen en over tiende en
andere bijdragen moet absoluut vertrou-
welijk blijven. Een leider mag vertrou-
welijke informatie niet met anderen
bespreken, ook niet met zijn raadgevers
of zijn echtgenote, tenzij hij daar toe-
stemming voor heeft gekregen. Een lei-
der die onzorgvuldig met vertrouwelijke
informatie omgaat, kan het getuigenis
en het geloof van de mensen die hij of zij
dient, behoorlijk verzwakken en hun
vertrouwen in hem of haar schaden.
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Kerkmateriaal en familiehistorische informatie
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De plaatselijker leiders en andere leden
kunnen het kerkmateriaal, met inbegrip
van de Schriften, cursusmateriaal,
kerktijdschriften, tempel(onder)kleding,
kopen of bestellen bij hun distributie-
centrum of het kledingcentrum.

Informatie inzake familiegeschiedenis
is beschikbaar op de internetsite
over familiegeschiedenis van de kerk:
www.familysearch.org.
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