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Doel van een gemeente

1

Tijdens zijn aardse bediening organi-
seerde Jezus Christus zijn kerk op
aarde. Na zijn dood kwamen de gelo-
vigen bij elkaar om God te aanbidden,
zijn leringen in praktijk te brengen
en elkaar te dienen, te inspireren en
te versterken. De Heiland heeft be-
loofd: ‘Waar twee of drie vergaderd
zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun
midden’ (Matteüs 18:20).

Tegenwoordig zijn de leden van
De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen in units
georganiseerd. Kleine units worden
‘gemeente’ genoemd, en iedere ge-
meente wordt door een gemeentepre-
sident gepresideerd. Met goedkeu-
ring van het gebiedspresidium kan
een zendingspresident een gemeente
organiseren als er minimaal twee

gezinnen in een bepaald gebied wonen
en een van de leden een Melchizedeks-
priesterschapsdrager of priester in
het Aäronisch priesterschap is, die de
gedragsnormen naleeft. Iemand die
de gedragsnormen naleeft, heeft ver-
bonden met de Heer gesloten, zoals
het doopverbond, en streeft er oprecht
naar om deze verbonden ijverig na te
leven.

De zendingspresident houdt toezicht
op de gemeente en de gemeentepresi-
dent legt aan hem verantwoording af.
Als er in een zendingsgebied voldoen-
de gemeenten op redelijke afstand
van elkaar zijn georganiseerd, kan de
zendingspresident met toestemming
van het gebiedspresidium deze
gemeenten in een district organiseren.
Als de gemeente deel uitmaakt van



een georganiseerd district staat de
gemeentepresident onder leiding
van de districtspresident, die op zijn
beurt verslag uitbrengt aan de zen-
dingspresident.

De kerk heeft deze leidraad uitgege-
ven om leidinggevenden in gemeen-
ten inzicht te geven in de uitvoering
van hun taken. Alle leidinggevenden
en leden van de kerk dragen bij tot
de vervulling van de zending van de
kerk: alle mensen uitnodigen tot
Christus te komen en in Hem vervol-
maakt te worden. (Zie Moroni 10:32.)
Om deze zending te volbrengen,
helpen de leiders 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. Zendelin-
gen helpen nieuwe leden tijdens
hun overgangsperiode in de kerk.

• Vervolmaking van de heiligen. Wij
dragen bij tot de vooruitgang van
nieuwe leden in de kerk door
ervoor te zorgen dat zij vriendschap
sluiten, een taak krijgen en door het
woord van God gevoed worden.
Zij behoren de verordeningen te

ontvangen en de verbonden van
het evangelie te sluiten, ernaar te
streven de geboden te onderhou-
den, hun naasten te helpen, voor
de armen en behoeftigen te zorgen
en elkaar te begeleiden zodat de
gemeenschap van heiligen wordt
opgebouwd.

• Verlossing van de doden. Wij beho-
ren overleden voorouders te trace-
ren en de tempelverordeningen
voor hen te verrichten, ter voorbe-
reiding van ons gezin op de verho-
ging.

Deze leidraad is bestemd voor leiding-
gevenden in de gemeente, en perso-
nen en gezinnen om de invloed van
de Heilige Geest te ervaren, zodat de
vervulling van hun taken een voor-
recht en een zegen is. Naast deze lei-
draad zijn de volgende publicaties
van de kerk nuttig: de Schriften, Lei-
draad voor leidinggevenden in priester-
schap en hulporganisaties (31178 120),
Leidraad voor het gezin (31180 120); 
Leidraad onderwijs (34595 120), Evan-
geliebeginselen (31110 120), Informatie
voor leidinggevenden in priesterschap
en hulporganisaties over het leerplan
(36363 120) en andere publicaties van
de kerk.
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Gemeentepresidium

3

Wordt er een gemeente georganiseerd,
dan roept de zendingspresident, of
de districtspresident met toestemming
van de zendingspresident, onder
inspiratie van de Heer, een Melchize-
deks-priesterschapsdrager die de
gedragsnormen naleeft, als president
van de gemeente en stelt hem aan.
De zendings- of districtspresident
bevestigt de sleutels van het presi-
dentschap op de gemeentepresident.
Als er geen getrouwe Melchizedeks-
priesterschapsdrager beschikbaar is,
kan een getrouwe priester als gemeen-
tepresident geroepen en aangesteld
worden.

Totdat er minimaal twee leden in de
gemeente het Melchizedeks priester-
schap dragen, waakt de gemeente-

president over de leden, bezoekt hen
geregeld thuis als huisonderwijzer,
leidt de avondmaalsdiensten, is ver-
antwoordelijk voor de activiteiten,
en vult de rapporten in. Als meer
mannen het Melchizedeks priester-
schap ontvangen, kan de zendings-
president, onder leiding van de Geest,
twee raadgevers voor de gemeente-
president roepen en een administra-
teur die de verslagen bijhoudt. De
president en zijn twee raadgevers
vormen het gemeentepresidium.

De gemeentepresident is de herder
van de gemeente. Hij presideert alle
gemeenteleden liefdevol en vriende-
lijk. Als goed voorbeeld offert hij een
‘berouwvol hart en een bedroefde
geest’ aan de Heer (zie 3 Nephi 9:20)



en getuigt hij van de goddelijke
aard van de Heer, Jezus Christus.
De gemeentepresident:

• Is de presiderende priesterschaps-
leider.

• Is rechter in Israël.

• Zorgt voor de armen en 
behoeftigen.

• Zorgt voor de financiën en versla-
gen van de gemeente.

De leden van het gemeentepresidium
waken over de leden en versterken
hen, nemen de leiding tijdens de ope-
ning van de priesterschapsvergade-
ring, presideren de Aäronische pries-
terschap en hebben de leiding tijdens
de avondmaalsdienst.

Presiderende
priesterschapsleider
Als presiderende priesterschapsleider
bezit de gemeentepresident de sleutels
van het presidentschap in de gemeen-
te om het werk van de Heer te ver-
richten. Hij presideert en versterkt
alle gemeenteleden en waakt over ze.
Hij leert ze dat er van hen verwacht
wordt dat ze rekenschap geven van
hun roeping. Bij groei van de gemeen-
te kunnen raadgevers in het gemeen-
tepresidium, quorumleiders en
huisonderwijzers hem bijstaan. Hij
moedigt de quorumpresident ouder-
lingen aan om ervoor te zorgen dat
er huisonderwijzers worden geroepen
en dat ieder gezin geregeld bezocht
wordt. Doordat hij periodiek verslag
krijgt van de quorumpresident ouder-
lingen over het gedane huisonderwijs

kan de gemeentepresident op de
hoogte blijven van de behoeften van
de leden.

De gemeentepresident houdt toezicht
op de quorums, de hulporganisaties
en de activiteiten in de gemeente, met
nadruk op de jongemannen en de
jongevrouwen. Hij is president van
de Aäronische priesterschap in de
gemeente. Als onderdeel van zijn taak
om over de jongemannen en jonge-
vrouwen van twaalf tot en met zeven-
tien te waken, spreekt hij geregeld
met hen om hen behulpzaam te zijn
bij het leren naleven van de evange-
liebeginselen en om hen op de toe-
komst voor te bereiden. Hij moedigt
de jongemannen en geïnteresseerde
jongevrouwen aan om zich op een
zending voor te bereiden en vervol-
gens een voltijdzending te volbrengen.
Hij roept jongemannen om de quo-
rums van de Aäronische priesterschap
te leiden. Hij roept ook leden om
de hulporganisaties in de gemeente
(zustershulpvereniging, jongemannen,
jongevrouwen, jeugdwerk en zon-
dagsschool) te leiden. (Zie Leidraad
voor leidinggevenden in priesterschap en
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hulporganisaties voor verdere informa-
tie over hulporganisaties.) Met de
hulp van zijn raadgevers roept hij
leden om les te geven en andere taken
te vervullen. Hij spreekt geregeld
met leidinggevenden in quorums en
hulporganisaties, zodat zij verslag
over hun roeping kunnen uitbrengen
en hij hun advies kan geven.

De gemeentepresident presideert de
avondmaalsdienst, de priesterschaps-
vergadering en andere bijeenkomsten
in de gemeente, tenzij er een lid van
het districts- of zendingspresidium
aanwezig is, of een van de gebiedsze-
ventigen of een algemeen autoriteit.
De gemeentepresident nodigt preside-
rende autoriteiten die op bezoek
komen uit om op het podium plaats
te nemen. Hij doet zijn uiterste best
om ervoor te zorgen dat alle bijeen-
komsten en activiteiten een stimulans
voor de leden zijn om tot Christus
te komen.

De gemeentepresident is verantwoor-
delijk voor de verrichting van de
meeste verordeningen. (Zie Leidraad
voor het gezin.) Hij zorgt ervoor dat
iedere persoon die een verordening
verricht de vereiste bevoegdheid
heeft, de gedragsnormen naleeft en
de juiste procedure hanteert. Hij geeft
goedkeuring aan ordeningen en ver-
hogingen in het Aäronisch priester-
schap. Na overleg met de districts- of
zendingspresident beveelt hij broe-
ders aan voor het Melchizedeks pries-
terschap en ordening tot ouderling.
Na goedkeuring van de zendingspre-
sident mogen de districtspresident,

de gemeentepresident of andere
dragers van het Melchizedeks pries-
terschap die de gedragsnormen nale-
ven, iemand het Melchizedeks pries-
terschap verlenen en tot ouderling
ordenen.

Rechter in Israël
De gemeentepresident is de rechter in
Israël voor alle leden in de gemeente.
Hij spreekt met hen om te bepalen
of zij in aanmerking komen voor een
tempelaanbeveling, ordeningen, ver-
ordeningen, roepingen of een patriar-
chale zegen. Hij kan ook leden helpen
die geestelijke leiding nodig hebben.

Om zijn taken als rechter in Israël te
kunnen verrichten, zegent de Heer de
gemeentepresident met de gave van
onderscheid. Als hij die gave waardig
is, kan hij te weten komen wat er in
iemands hart omgaat. Dan kan hij ook
te weten komen wat hij moet zeggen
om iemand te helpen.

Als leden een overtreding begaan en
hun zonden aan hem en de Heer belij-
den, kan de gemeentepresident
hen aanmoedigen en bijstaan bij het
bekeringsproces.

Als een lid een ernstige overtreding
begaat, kan formele kerkelijke disci-
pline noodzakelijk zijn, waaronder een
officiële proeftijd, ondercensuurstel-
ling of excommunicatie. De gemeente-
president bespreekt de zaak met de
zendingspresident, die besluit of een
disciplinaire raad noodzakelijk is.
In opdracht van de zendingspresident
kan een districtspresident of een
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gemeentepresident die het Melchize-
deks priesterschap draagt, een disci-
plinaire raad presideren. Deze raden
worden in een geest van liefde gehou-
den. Ze beogen de overtreder te hel-
pen bij het bekeringsproces, zodat hij
of zij opnieuw de volledige zegenin-
gen van het evangelie kan ontvangen.

Als de gemeentepresident priester is,
is hij geen rechter in Israël. In deze
situatie is de zendingspresident de
rechter in Israël voor de leden in de
gemeente.

Zorg voor de armen 
en behoeftigen
De gemeentepresident moedigt de
leden aan om zelfredzaam te zijn en
vastengaven te betalen om voor
de behoeftigen te zorgen. Hij heeft
de heilige taak om vast te stellen wie
de armen en behoeftigen in de ge-
meente zijn en hen met behulp van de
vastengaven te helpen. De quorum-
president ouderlingen en de ZHV-pre-
sidente kunnen hem daarbij helpen.

Aan de hand van de richtlijnen van de
kerk stelt de gemeentepresident vast
hoe de vastengaven ten gunste van de
armen en behoeftigen te gebruiken.

Toezicht op de financiën 
en verslagen
De gemeentepresident ontvangt en is
verantwoordelijk voor de tiende en

andere gaven van de leden. Hij is ver-
antwoordelijk voor alle financiën in
de gemeente, hij voltooit de jaarlijkse
tiendevereffening en zorgt ervoor dat
de verslagen en rapporten goed en
op tijd zijn ingevuld, volgens de richt-
lijnen van de kerk en onder toezicht
van de districts- of zendingspresident.
Onder geen enkele voorwaarde mag
een leider geld van de kerk voor zich-
zelf gebruiken.

Hij zorgt ervoor dat de gemeente de
maandelijkse vastengaven op ordelijke
wijze verzamelt. Als de leden vasten,
eten en drinken ze twee opeenvolgen-
de maaltijden niets en geven ze een
vastengave van minimaal de waarde
van het voedsel en drinken dat zij heb-
ben bespaard.

Als de gemeentepresident priester is,
houdt de zendingspresident toezicht
op alle bijdragen en uitgaven in de
gemeente.

Zodra dat praktisch is, roept de
gemeentepresident een administrateur
die het priesterschap draagt, een vol-
ledige tiende betaalt, een sterk getui-
genis van het evangelie heeft en gewil-
lig is om de geboden van God te
onderhouden. De gemeentepresident
leidt de administrateur op en zorgt
ervoor dat hij de richtlijnen van de
kerk opvolgt wat de middelen van de
kerk betreft.
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Gesprek onder vier ogen

7

Een gesprek onder vier ogen is een
vertrouwelijk gesprek tussen een lei-
der en iemand anders. Tijdens zo’n
gesprek stelt de leider vragen. Hij luis-
tert, onderricht en geeft de persoon
raad. Een gesprek onder vier ogen
biedt de mogelijkheid om informatie
uit te wisselen of verslag over een
opdracht of taak uit te brengen. Het
kan ook gebruikt worden om instruc-
ties en raad te geven. Zo’n gesprek
is een goede gelegenheid voor een
leider om de leden, aan de hand van
de Schriften en de leringen van de
hedendaagse profeten, in de leer, de
beginselen en gebruiken van de kerk
te onderrichten.

De gemeentepresident spreekt met
kinderen die bijna acht jaar zijn om te

bepalen of zij op de doop en de beves-
tiging als lid van de kerk zijn voorbe-
reid (als minimaal een van de ouders
lid van de kerk is en beide ouders toe-
stemming geven). (Leidinggevende
zendelingen spreken met dopelingen
van negen jaar of ouder en achtjarige
kinderen van wie beide ouders geen
lid zijn, om vast te stellen of de dope-
ling aan de vereisten voor doop en
bevestiging voldoet.) De gemeentepre-
sident spreekt met de leden om vast
te stellen of zij het priesterschap kun-
nen ontvangen, in het priesterschap
verhoogd kunnen worden of een taak
kunnen krijgen. De gemeentepresident
en de zendingspresident spreken met
de leden die een tempelaanbeveling
aanvragen.
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De volgende ideeën zijn een hulpmid-
del voor de leiders om een zinvol en
productief gesprek onder vier ogen te
houden.

1. Zoek een rustige plek op waar u
niet gestoord wordt.

2. Leg aan de persoon uit waarom u
met hem of haar spreekt.

3. Stel de vragen op een liefdevolle,
directe manier.

4. Stel de persoon in de gelegenheid
om vragen te stellen en uitdrukking
aan zijn of haar gevoelens te geven.

5. Luister naar de persoon.

6. Geef op duidelijke wijze raad,
instructies en opdrachten.

7. Bedank de persoon en moedig hem
of haar aan. Als de Geest u daartoe
inspireert, kunt u uw getuigenis
geven, iets uit de Schriften voorle-
zen en samen bidden. Zorg ervoor
dat de persoon het gesprek gesterkt
en hoopvol verlaat.

8. Zorg ervoor dat u voldoende tijd
voor het gesprek hebt, zodat de
persoon zich niet gehaast voelt.

Als hij met een vrouw spreekt, vraagt
de gemeentepresident zo mogelijk
een priesterschapsdrager om in een
aangrenzende ruimte of in de gang
aanwezig te zijn.

8



Leden voor een kerkfunctie roepen

9

Als priesterschapsleiders iemand roe-
pen om een taak in de kerk te vervul-
len, spreken ze met die persoon onder
vier ogen om vast te stellen of de
persoon de gedragsnormen naleeft,
de vaardigheden, het verlangen en
de tijd heeft om die roeping te vervul-
len, en of de gezinssituatie hem of
haar in staat stelt om alle werkzaam-
heden te verrichten.

Als de leider door inspiratie het
gevoel heeft dat de persoon geschikt
is oor die positie, vraagt hij hem of
haar de roeping te aanvaarden en legt
hij uit dat het een roeping van de

Heer is. Hij legt op eenvoudige wijze
de taken en de zegeningen van de roe-
ping uit en zegt dat hij of zij na een
bepaalde periode weer ontheven zal
worden.

Voordat hij een getrouwde vrouw
voor een functie roept, overlegt de
leider met haar man en zorgt ervoor
dat hij haar zal steunen. Als hij een
man roept, zorgt hij ervoor dat de
vrouw van die man hem kan steunen.
Een leider overlegt met de ouders
voordat hij een kind of een jongere
voor een taak roept.



Steunverlening en ontheffing

10

Als iemand een roeping heeft aan-
vaard of tot een ambt in het Aäronisch
priesterschap wordt geordend, stelt
een lid van het gemeentepresidium
die persoon tijdens een bijeenkomst
van de kerk ter steunverlening voor
aan de mensen die hij of zij zal dienen.
De functionaris die presideert of de
leiding heeft, stelt de namen voor (tij-
dens een avondmaalsdienst voor een
roeping op gemeenteniveau of in
een quorum of klas voor een roeping
op klas- of quorumniveau). Hij laat
de nieuwe functionarissen opstaan
terwijl de aanwezigen hen steunen.
De persoon die de namen ter steun-
verlening voorstelt, kan zeggen:

‘Wij hebben [de naam van de persoon]
geroepen om werkzaam te zijn als [de

positie waartoe de persoon is geroe-
pen] en stellen voor dat hij [of zij] in
die roeping wordt gesteund. Wie hier-
mee instemt, kan dat kenbaar maken
door de rechterhand op te steken.
[Wacht tot iedereen de hand heeft
opgestoken.] Wie er niet mee instemt,
kan dat kenbaar maken door de 
rechterhand op te steken. [Wacht
even om te zien of iemand de hand
opsteekt.]’

Een lid van het gemeentepresidium
kan met ieder afzonderlijk spreken die
tegenstemt. De leden die worden
voorgesteld, dienen ook zelf hun hand
ter steunverlening op te steken. Als
er twee of meer leden worden voorge-
steld, kunnen ze als groep ter steun-
verlening worden voorgesteld.



11

Als leden van hun taak worden onthe-
ven, spreekt een priesterschapsleider
met hen, bedankt hen oprecht voor het
verrichtte werk en legt uit dat het tijd
is om ontheven te worden. Tijdens een
avondmaalsdienst maakt de persoon
die presideert of de leiding heeft de
ontheffingen bekend. Als leden van
een klas of een quorum worden ont-

heven, wordt dat tijdens de klas of de
quorumvergadering bekendgemaakt.
Bij het bekendmaken van ontheffingen
vraagt de leider de leden om door
het opsteken van de rechterhand hun
dank uit te spreken voor het verrichtte
werk dat die persoon heeft verricht.



Leden aanstellen tot een functie

12

Leden die een roeping ontvangen,
moeten worden aangesteld voordat ze
aan het werk gaan. (Zie LV 42:11.)
Onder leiding van de presiderende
gezagsdrager kunnen een of meer
Melchizedeks-priesterschapsdragers,
onder wie een goede vader of echtge-
noot, aan de aanstelling deelnemen.
Zij leggen hun handen licht op het
hoofd van de persoon. De persoon
die spreekt:

1. Noemt de persoon bij zijn of haar
volledige naam.

2. Vermeldt dat hij de persoon aan-
stelt krachtens het Melchizedeks
priesterschap.

3. Stelt de persoon aan voor de functie
waarvoor hij of zij is geroepen.

4. Geeft een zegen onder inspiratie
van de Geest.

5. Sluit in de naam van Jezus Christus.

Als iemand wordt aangesteld als
president van een quorum ouder-
lingen, leraren of diakenen, verleent
de zendingspresident of de geme-
entepresident de sleutels van het
presidentschap op die persoon.



Verordeningen en zegens

13

Priesterschapsverordeningen zijn door
de Heer geopenbaarde heilige hande-
lingen die door de macht van het
priesterschap worden verricht. Zegens
worden door de macht van het pries-
terschap gegeven voor genezing,
troost en aanmoediging. Broeders die
verordeningen verrichten en zegens
geven behoren zich daarop voor te
bereiden door de evangeliebeginselen
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 en zegen 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
woorden of gewijde olie.

4. Waar nodig worden de verorde-
ningen goedgekeurd door de desbe-
treffende priesterschapsleider die
de juiste sleutels draagt. Verordenin-
gen 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.



Taken van de leden

14

De leiders van de kerk moedigen alle
leden aan, waar zij zich ook bevinden,
om de zending van de kerk te steunen
door een aantal fundamentele taken
te vervullen, zoals: (1) het evangelie
verkondigen door onder leiding van
de Geest hun getuigenis te geven;
(2) personen en gezinnen aanmoedi-
gen om zich te vervolmaken tijdens
hun reis naar de onsterfelijkheid en
het eeuwige leven, door de geboden
te onderhouden, hun naasten te

helpen en de verordeningen en ver-
bonden van het evangelie te ontvan-
gen; en (3) personen en gezinnen
helpen bij het traceren van overleden
voorouders en hen aanmoedigen
de tempelverordeningen voor hen te
ontvangen. Alle leden van de kerk
steunen de zending van de kerk als zij
deze taken volbrengen. Zie Leidraad
voor het gezin voor meer informatie
over deze taken.



Bijeenkomsten

15

Gemeenten waar de gemeentepresi-
dent de enige Melchizedeks-priester-
schapsdrager of priester in het Aäro-
nisch priesterschap is, hebben een
avondmaalsdienst en een instructie-
bijeenkomst voor de leden.

Gemeenten met een georganiseerd
ouderlingenquorum hebben, naast de
twee bovengenoemde, de volgende
bijeenkomsten:

1. Priesterschapsvergadering

2. Bijeenkomst voor vrouwen,
jongevrouwen en kinderen

3. Vergadering van het leidinggevend
priesterschapscomité

4. Gemeenteraadsvergadering

Als er voldoende leden zijn en er
voldoende vergaderruimte is, kan
een gemeente de bijeenkomst voor
vrouwen, jongevrouwen en kinderen
vervangen door de volgende bijeen-
komsten:

1. Zustershulpvereniging

2. Aäronische priesterschap 
(jongemannen)

3. Jeugdwerk

4. Zondagsschool

5. Jongevrouwen

6. De wekelijkse activiteitenavond,
waar de jongemannen en de jonge-
vrouwen onder leiding van het
gemeentepresidium doordeweeks



afzonderlijk of gezamenlijk activi-
teiten ontplooien en instructies
ontvangen.

Mogelijke schema’s voor de
zondagse bijeenkomsten
In Informatie voor leidinggevenden in
priesterschap en hulporganisaties over het
leerplan staan mogelijke schema’s voor
de zondagse bijeenkomsten.

Gezinsavond
Ieder gezin heeft minimaal één
keer per week gezinsavond thuis 
(zie Leidraad voor het gezin).

Avondmaalsdienst
De gemeentepresident presideert de
avondmaalsdienst. Getrouwe broe-
ders die het vereiste priesterschap dra-
gen, bedienen het avondmaal. Een
lid van het gemeentepresidium heeft
de leiding en zorgt ervoor dat
de dienst op tijd begint. Mogelijk
programma:

1. Welkomstwoord en geestelijke
toonzetting

2. Korte bekendmakingen

3. Openingslofzang en -gebed

4. Zakelijke aangelegenheden

5. Avondmaalslofzang en bediening
van het avondmaal

6. Sprekers die een evangeliebeginsel
behandelen aan de hand van de
Schriften of de leringen van heden-
daagse apostelen en profeten.

7. Tussen de sprekers een lofzang,
gezongen door de aanwezigen of
het koor, meestal uit de lofzangen-
bundel (optioneel).

8. Slotlofzang en -gebed

Een keer per maand, meestal op de
eerste zondag, is de avondmaalsdienst
tevens een vasten-en-getuigenisdienst.
De leden worden uitgenodigd om
in een sfeer van vasten en gebed naar
de kerk te komen, nadat ze twee maal-
tijden hebben overgeslagen (als hun
gezondheid dat toestaat).

Als het avondmaal is bediend, geeft
het lid van het gemeentepresidium
dat de leiding heeft zijn getuigenis
van Jezus Christus en het evangelie.
Vervolgens nodigt hij de andere leden
uit om hun getuigenis te geven. De
dienst wordt door een lofzang en een
gebed beëindigd. Het avondmaal
wordt tijdens iedere avondmaals-
dienst bediend. (Zie ‘Verordeningen
en zegens’ in deze leidraad.)

16



17

Priesterschapsvergadering
De priesterschapsvergadering wordt
voor of na de avondmaalsdienst
gehouden. Een lid van het gemeente-
presidium heeft de leiding tijdens
het openingsprogramma. Mogelijk
programma:

1. Welkomstwoord en geestelijke
toonzetting

2. Korte bekendmakingen en zakelijke
aangelegenheden

3. Openingslofzang en -gebed.

4. Splitsing in quorums voor zakelijke
aangelegenheden en lessen

5. Slotgebed in de quorums

Na het openingsprogramma gaan alle
volwassen mannen (19 jaar en ouder)

naar de vergadering van het ouder-
lingenquorum, onder leiding van de
quorumpresident ouderlingen.

Alle jongemannen (12 tot en met 18)
gaan naar de vergadering van de
Aäronische priesterschap, gepre-
sideerd door de gemeentepresident.
Als er niet voldoende vergader-
ruimten zijn of als het aantal leden
beperkt is, mogen de jongemannen
van de Aäronische priesterschap
met de Melchizedekse priesterschap
vergaderen. Als er echter voldoende
jongemannen, volwassen leiders
en vergaderruimten zijn, vergaderen
de diakenen, leraren en priesters in
afzonderlijke quorums. (Zie Leidraad
voor leidinggevenden in priesterschap en
hulporganisaties.)



Zondagse bijeenkomst 
voor vrouwen, jongevrouwen 
en kinderen
In kleine gemeenten met te weinig
zusters en kinderen om aparte hulp-
organisaties te organiseren, leidt
de ZHV-presidente het openingspro-
gramma. Mogelijk programma:

1. Welkomstwoord en geestelijke
toonzetting

2. Korte bekendmakingen en zakelijke
aangelegenheden

3. Openingslofzang en -gebed

4. Lofzangen en kinderliedjes

5. Instructies van de ZHV-presidente
of splitsing in klassen

6. Slotgebed

Als er niet voldoende vergaderruimte
voor afzonderlijke openingsprogram-
ma’s in kleine gemeenten is, komen
de mannen, vrouwen en kinderen,
onder leiding van de gemeentepresi-
dent, voor het openingsprogramma
bij elkaar.

Als de gemeente groeit, kunnen de
jongevrouwen (12 tot en met 18) met
de zustershulpvereniging vergaderen,
terwijl de kinderen (3 tot en met 11)
bijeenkomen onder leiding van een
zuster die door de gemeentepresident
is aangewezen.

Als de zustershulpvereniging, de
jongevrouwen, het jeugdwerk en de
zondagsschool in een gemeente zijn
georganiseerd, vergaderen de zusters-
hulpvereniging en de jongevrouwen

afzonderlijk, gelijktijdig met de pries-
terschapsvergadering. De zondags-
school wordt na de priesterschapsver-
gadering gehouden. Het jeugdwerk
wordt gelijk met de vergaderingen
van de priesterschap, de zustershulp-
vereniging, de jongevrouwen en de
zondagsschool gehouden. De helft van
de tijd in het jeugdwerk wordt aan het
openingsprogramma en de participa-
tieperiode besteed, de andere helft van
de tijd wordt aan klassikaal onderwijs
besteed. Tijdens de vergaderingen van
de hulporganisaties bidden de leden,
zingen ze lofzangen en leren ze het
evangelie aan de hand van het materi-
aal dat in Informatie voor leidinggeven-
den in priesterschap en hulporganisaties
over het leerplan staat vermeld.

Vergadering van het
leidinggevend
priesterschapscomité
Het gemeentepresidium, de admini-
strateur, de secretaris, de quorum-
president ouderlingen, de jongeman-
nenpresident en de zendingsleider
vormen het leidinggevend priester-
schapscomité van de gemeente. Dit
comité vergadert zo vaak als nodig
is om de activiteiten, programma’s
en diensten te coördineren en ervoor
te zorgen dat de personen en ge-
zinnen gesterkt worden en dat er 
in de behoeften van de leden wordt
voorzien. De gemeentepresident 
presideert. Het comité bespreekt en
coördineert priesterschapstaken
als huisonderwijs, zendingswerk,
tempelwerk en familiegeschiedenis.
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Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad wordt gevormd
door: het gemeentepresidium, de
administrateur, de secretaris, de quo-
rumpresident ouderlingen, de jonge-
mannenpresident, de zendingsleider,
de zondagsschoolpresident, de presi-
dentes van de zustershulpvereniging,
de jongevrouwen en het jeugdwerk
en de coördinator onderwijsverbete-
ring. Tijdens de vergaderingen pro-
beert de raad personen en gezinnen
geestelijk te versterken, hen op de
tempelverordeningen voor te berei-
den, het behoud van nieuwe leden
te verbeteren, de beginselen van zorg

voor de armen duidelijk te maken,
programma’s, activiteiten en diensten
van de gemeente te coördineren en
problemen in de gemeente op te los-
sen. De ZHV-presidente bespreekt
de behoeften van de vrouwen, de jon-
gevrouwen en de kinderen als er geen
jongevrouwenpresidente en jeugd-
werkpresidente in de gemeente zijn.
De gemeentepresident vraagt om
ideeën en zorgt ervoor dat iedereen
volledig aan de besprekingen, beslis-
singen en plannen kan deelnemen. Hij
houdt zorgvuldig rekening met hun
suggesties bij het maken van plannen
en het uitdelen van opdrachten.



Plaatsen van samenkomst
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De gezinsavond wordt bij de leden
thuis gehouden. Alle andere bijeen-
komsten worden bij iemand thuis, in
een gehuurd gebouw of een eigen
gebouw van de kerk gehouden. Het
zendingspresidium kan informatie
verschaffen over het verkrijgen en

onderhouden van een plaats van
samenkomst voor de gemeente. Deze
leiders kunnen ook informatie ver-
schaffen over het huren van verga-
derruimtes en over de vereisten om
een eigen gebouw aan te vragen.



Hulpmiddelen
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De kerk publiceert materiaal om de
leden te helpen bij het bestuderen en
naleven van het evangelie van Jezus
Christus. Dit materiaal omvat de
Schriften, lesboeken, de Liahona, pla-
ten en leidraden. Het materiaal van
de kerk is gebaseerd op de Schriften
en de woorden van de hedendaagse
profeten. Het materiaal voor een
gemeente bestaat uit fundamenteel
of algemeen materiaal of een combina-
tie daarvan. (Zie Informatie voor leiding-
gevenden in priesterschap en hulporga-
nisaties over het leerplan.) Als de Liahona
verkrijgbaar is, dient ieder gezin 
in de gemeente een abonnement te
hebben.

Ieder jaar ontvangt de gemeente van
het distributiecentrum lesmateriaal,

andere hulpmiddelen en informatie
over het bestellen van aanvullende
exemplaren en ander goedgekeurd
materiaal.

De leidinggevenden in de gemeente
zorgen ervoor dat het lesmateriaal
in het gebouw blijft of in de woning
van een lid. Zij stellen de leden op de
hoogte dat het materiaal beschikbaar
is en moedigen het gebruik ervan aan
voor persoonlijke studie en om lessen
en toespraken voor te bereiden. De
leerkrachten mogen lesboeken mee
naar huis nemen, maar behoren ze
aan de gemeente terug te geven als ze
ontheven worden.



Activiteiten
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Onder leiding van de leiders organi-
seert de gemeente activiteiten die
aan de behoeften van de leden tege-
moet komen. De activiteiten van
de gemeente mogen echter niet met
gezinsactiviteiten concurreren en
mogen het gezinsleven niet verstoren.
Alle activiteiten moeten goedkoop
worden gehouden zodat iedereen kan

deelnemen. Uitgaven moeten van
tevoren door het gemeentepresidium
worden goedgekeurd. Activiteiten op
zondag behoren gepast te zijn voor
de sabbat. Er mogen geen activiteiten
op maandagavond worden georga-
niseerd. Die avond is voor de gezins-
avond gereserveerd.



Muziek
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De lofzangen van de kerk en andere
gepaste muziek, gespeeld of gezon-
gen, zijn belangrijk in onze kerkdien-
sten, ons gezin en ons persoonlijk
leven. Gepaste muziek is te vinden in
Evangeliebeginselen, Lofzangen en

Kinderliedjes. Er zijn muziekinstructies
en keyboards beschikbaar voor
mensen die nu of in de toekomst een
roeping op het gebied van muziek
hebben.



Verslagen en rapporten
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De Heer heeft de kerk geboden om
verslagen bij te houden. Er zijn vier
soorten verslagen om de leiders te
helpen bij het steunen van de leden:

• Financiële verslagen (bijdragen van
leden en maandelijkse financiële
rapporten).

• Vorderingenrapporten (opkomst
en ambt in het priesterschap van
nieuwe leden).

• Lidmaatschapskaarten (informatie
over leden, waaronder verorde-
ningen).

• Historische verslagen (steun-
verlening aan functionarissen en
verslagen over activiteiten).

Om deze verslagen bij te houden en
deze rapporten in te vullen volgt de
gemeentepresident de aanwijzingen
van de zendingspresident. Hij kan een
administrateur roepen om de versla-
gen te helpen bijhouden.

Onder leiding van de zendingspresi-
dent kunnen leiders van de gemeente
leren hoe belangrijk het is om ver-
slagen en rapporten bij te houden en
hoe ze ingevuld moeten worden.
Vertrouwelijke informatie moet zorg-
vuldig beschermd worden door de
mensen die deze heilige verslagen
bijhouden.



Financiën
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De Heer geeft ieder lid van de kerk de
kans om rijke zegeningen te ontvan-
gen door tiende en andere gaven te
betalen. De leden betalen een tiende
deel van hun inkomen als tiende.
Daarnaast worden ze aangemoedigd
om iedere maand op vastenzondag
twee maaltijden over te slaan en mini-
maal de waarde van deze maaltijden
aan de kerk te geven om voor de
armen en behoeftigen in de gemeente
te zorgen. De leden worden ook aan-

gemoedigd om bij te dragen aan ande-
re fondsen van de kerk, voor zen-
dingswerk, tempelbouw en andere
projecten van de kerk.

Zo mogelijk openen twee broeders
die het priesterschap dragen, de enve-
loppen waarin de tiende en de andere
bijdragen zitten, vullen de kwitanties
in en storten het geld bij de bank of
zorgen er anderszins voor, volgens de
instructies van de zendingspresident.



Training van leidinggevenden
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De priesterschapsleiders van het zen-
dingsgebied leren de priesterschaps-
leiders in de gemeente hoe ze de
gemeente moeten leiden, hun priester-
schapstaken moeten vervullen en de
leden het priesterschap in hun leven
kunnen leren gebruiken. Priester-
schapsleiders van het zendingsgebied
geven ook instructies aan leidingge-
venden in hulporganisaties zodat zij
hun taken naar behoren kunnen
vervullen.

Priesterschapsleiders van het zen-
dingsgebied zorgen ervoor dat iedere
gemeente het nodige materiaal heeft
om succesvol als unit van de kerk
te kunnen functioneren.

Zie Leidraad voor leidinggevenden in
priesterschap en hulporganisaties voor
meer informatie over leiderschap.
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Kerkmateriaal en familiehistorische informatie

De plaatselijker leiders en andere
leden kunnen het kerkmateriaal,
met inbegrip van de Schriften, 
cursusmateriaal, kerktijdschriften,
tempel(onder)kleding, kopen of
bestellen bij hun distributiecentrum
of het kledingcentrum. 

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