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In 1995 hebben het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen
‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ uitgegeven. Deze proclamatie is
een verklaring en een bevestiging van de leringen en gebruiken die de profe-
ten gedurende de geschiedenis van de kerk herhaaldelijk hebben verkondigd.
Er staan beginselen in die essentieel zijn voor het geluk en welzijn van elk
gezin. Gezinsleden behoren de proclamatie te bestuderen en de beginselen
erin na te leven.

‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’

‘Wij, het Eerste Presidium en de Raad
der Twaalf Apostelen van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, verklaren plechtig
dat het huwelijk tussen man en vrouw
van Godswege is geboden en dat het
gezin centraal staat in het plan van de
Schepper voor de eeuwige bestem-
ming van zijn kinderen.

‘Ieder mens — man en vrouw — is
geschapen naar het beeld van God.
Iedereen is een geliefde geestzoon of
-dochter van hemelse Ouders, en als
zodanig heeft iedereen een goddelijke
aard en bestemming. Het geslacht is
een essentieel kenmerk van iemands
voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige
identiteit en bestemming.

‘In het voorsterfelijke leven kenden en
aanbaden de geestzonen en -dochters
God als hun eeuwige Vader, en aan-
vaardden zijn plan waardoor zijn kin-
deren een stoffelijk lichaam konden
krijgen en aardse ervaringen konden
opdoen om vooruitgang te maken op
weg naar volmaking en om uiteinde-
lijk hun goddelijke bestemming als
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erfgenaam van het eeuwige leven te
verwezenlijken. Het goddelijk plan
van gelukzaligheid maakt het moge-
lijk dat familiebanden ook na de dood
blijven bestaan. Heilige verordeningen
en verbonden die in heilige tempels
beschikbaar zijn, maken het mogelijk
dat de mens in de tegenwoordigheid
van God terugkeert en dat het gezin
voor eeuwig verenigd wordt.

‘Het eerste gebod dat God aan Adam
en Eva gaf, had betrekking op hun
vermogen om als man en vrouw kin-
deren te krijgen. Wij verklaren dat
Gods gebod aan zijn kinderen om zich
te vermenigvuldigen en de aarde te
vervullen van kracht blijft. Wij verkla-
ren ook dat God geboden heeft dat het
heilige voortplantingsvermogen alleen
gebruikt mag worden tussen een man
en een vrouw die wettig met elkaar
gehuwd zijn.

‘Wij verklaren dat de manier waarop
het sterfelijk leven tot stand komt door
God is voorgeschreven. Wij bevestigen
de heiligheid van het leven en het
belang ervan in Gods eeuwige plan.
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‘Man en vrouw hebben de plechtige
taak om van elkaar en van hun kinde-
ren te houden, en voor elkaar en hun
kinderen te zorgen. “Kinderen zijn een
erfdeel des Heren” (Psalmen 127:3).
Ouders hebben de heilige plicht om
hun kinderen in liefde en rechtscha-
penheid op te voeden, te voorzien in
hun stoffelijke en geestelijke behoef-
ten, ze te leren dat ze elkaar moeten
liefhebben en helpen, de geboden
van God moeten naleven en gezagsge-
trouwe burgers behoren te zijn, waar
ze zich ook mogen bevinden. De echt-
genoten — de moeders en vaders —
zullen door God verantwoordelijk
worden gehouden voor het nakomen
van deze verplichtingen.

‘Het gezin is door God ingesteld. Het
huwelijk van man en vrouw is van
essentieel belang in zijn eeuwige plan.
Kinderen hebben er recht op om bin-
nen het huwelijk geboren te worden,
en te worden opgevoed door een
vader en een moeder die de huwe-
lijksgelofte met volledige trouw eren.
De kans op een gelukkig gezinsleven
is het grootst als de leringen van de
Heer Jezus Christus eraan ten grond-
slag liggen. Een geslaagd huwelijk
en een hecht gezin worden gegrond-
vest op en in stand gehouden met de
beginselen van geloof, gebed, beke-
ring, vergeving, respect, liefde, mede-
dogen, werk en gezonde ontspanning.

Volgens het goddelijk plan behoort
de vader zijn gezin met liefde en
in rechtschapenheid te presideren.
Hij heeft tot taak te voorzien in de
behoeften en de bescherming van zijn
gezin. De taak van de moeder is op
de eerste plaats de zorg voor de kin-
deren. Vader en moeder hebben de
plicht om elkaar als gelijkwaardige
partners met deze heilige taken te
helpen. Invaliditeit, overlijden of
andere omstandigheden kunnen
individuele aanpassing noodzakelijk
maken. Andere familieleden behoren
zo nodig steun te verlenen.

‘Wij waarschuwen degenen die het
verbond van huwelijkstrouw schen-
den, hun partner of kinderen misbrui-
ken, of hun taken in het gezin niet
nakomen, dat zij op een dag aan God
rekenschap moeten afleggen. Verder
waarschuwen wij ervoor dat het ver-
val van het gezin de rampen voor
personen, gemeenschappen en volken
tot gevolg zal hebben die de profeten
van vroeger en nu voorzegd hebben.

‘Wij doen een beroep op burgers en
overheidsdienaren met verantwoor-
delijkheidsbesef overal ter wereld om
maatregelen te bevorderen die erop
gericht zijn het gezin als fundamen-
tele eenheid van de maatschappij te
handhaven en te versterken.’ (De Ster,
januari 1996, p. 93.)





Organisatie
Voor De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen
is de gezinsorganisatie heilig en de
belangrijkste sociale eenheid in tijd
en eeuwigheid. God heeft het gezin
ingesteld met het geluk van zijn
kinderen voor ogen, zodat ze in

Organisatie en doel van het gezin
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een liefdevolle sfeer correcte beginse-
len leren en zich op het eeuwige
leven kunnen voorbereiden.

Het gezin is de beste plek om de
evangeliebeginselen te bespreken, te
leren en toe te passen. Het is de plek
waar we leren voorzien in voedsel,
kleding, huisvesting en andere nood-
zakelijke voorzieningen. De ouders,
als gelijkwaardige partners, leren elk
gezinslid hoe het:

• Naar de waarheid kan streven en
geloof in God kan ontwikkelen.

• Zich van zonden kan bekeren, zich
kan laten dopen voor de vergeving
van zonden, lid van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen kan worden en de
Heilige Geest kan ontvangen.
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• De geboden van God kan onder-
houden, ijverig de Schriften kan
bestuderen, dagelijks kan bidden
en anderen kan dienen.

• Anderen over het evangelie kan
vertellen.

• Zijn of haar begiftiging kan ontvan-
gen en in de tempel een eeuwig
huwelijk kan sluiten, een gelukkig
gezin kan stichten en zijn of haar
gezin met liefde en offerbereidheid
kan steunen.

• Gegevens over zijn of haar overle-
den voorouders kan opzoeken en
de tempelverordeningen voor hen
kan verrichten.

• Kan voorzien in datgene wat gees-
telijk, sociaal, lichamelijk en emo-
tioneel welzijn in de hand werkt.

De vader presideert het gezin en is
verantwoordelijk om de kinderen te
onderwijzen en in de behoeften van
het gezin te voorzien. Een vader die
lid van de kerk is en de gedragsnor-
men naleeft, draagt het priesterschap
— de macht en het gezag om in de
naam van God te handelen. Deze
macht en dit gezag maakt de vader
tot de priesterschapsleider van zijn
gezin. Hij leidt zijn gezin bij de voor-
bereiding om in de tegenwoordigheid
van onze hemelse Vader terug te
keren. Zijn vrouw is zijn belangrijkste
compagnon, partner en raadgeefster.
Man en vrouw bespreken samen alle
zaken die het gezin aangaan.

De vader voorziet in de geestelijke
behoeften van zijn gezin. Hij zorgt
ervoor dat het gezin in het evangelie
van Jezus Christus wordt onderwezen
en doet zijn uiterste best om ervoor te
zorgen dat alle gezinsleden de gebo-
den van de Heer onderhouden.

Een vader die het priesterschap
draagt, kan zijn gezinsleden zegenen
en in hun geestelijke behoeften voor-
zien. Krachtens het priesterschap, en
na goedkeuring van zijn priesterschaps-
leider, kan de vader:

1. Kinderen een naam en een zegen
geven.

2. Kinderen (en anderen) dopen.

3. Kinderen (en anderen) als lid van
de kerk bevestigen en hun de gave
van de Heilige Geest verlenen.



4. Zijn zoons (en anderen) het pries-
terschap verlenen en ze tot een
ambt in het priesterschap ordenen.

5. Het avondmaal zegenen en rond-
dienen.

6. Een graf wijden.

Zonder goedkeuring van zijn priester-
schapsleider kan een vader die het
Melchizedeks priesterschap draagt,
olie wijden en zijn vrouw en kinderen
(en anderen) zalven als zij ziek zijn.
Naar behoefte kan hij ook bij andere
gelegenheden een zegen geven.
(Op pp. 21–28 van deze leidraad staan
instructies voor het verrichten van
priesterschapsverordeningen en het
geven van zegens.)

De vader ziet erop toe dat zijn gezin
actief betrokken is bij drie fundamen-
tele taken:

1. Persoonlijke en gezinsparaatheid,
op geestelijk en stoffelijk gebied.

2. Het verkondigen van het evangelie.

3. Familiegeschiedenis en tempelver-
ordeningen voor de levenden en
de doden.

De moeder is de gelijkwaardige part-
ner en raadgeefster van haar man.
Samen brengen zij de kinderen de
wetten van God bij. Als er geen vader
is, presideert de moeder het gezin.

De ouders moeten dezelfde doelen
nastreven. Het is hun doel om alle
gezinsleden voor te bereiden op
hun terugkeer bij onze hemelse
Vader. Zij behoren eensgezind aan

dat doel te werken. De Heer heeft
de kerk georganiseerd om ouders te
helpen bij het onderwijzen van en
zorgen voor hun kinderen.

Als er kinderen komen, moeten de
ouders ze liefhebben, ze in de begin-
selen van het evangelie onderwijzen
en een voorbeeld van rechtschapen-
heid zijn. Kinderen moeten de gebo-
den van God leren onderhouden.
Zij behoren hun ouders te eren en
te gehoorzamen.

De kracht van de kerk hangt af van
gezinnen en personen die het evange-
lie van Jezus Christus naleven. De
mate waarin een gezin de zegeningen
van het evangelie geniet, hangt gro-
tendeels af van hoe goed de ouders
hun fundamentele taken begrijpen en
uitvoeren. De kerk zal nooit program-
ma’s of taken aan ouders geven die
hen overstelpen of ontmoedigen, of
die ertoe leiden dat zij deze funda-
mentele taken veronachtzamen.

Doel
Omdat onze hemelse Vader ons lief-
heeft, wil Hij dat wij net als Hij de
verhoging zullen ontvangen. Om ons
daarbij te helpen, heeft Hij ons een
op goddelijke wetten gebaseerd plan
gegeven. Wie het plan kent en het
getrouw navolgt, kan op zekere dag
net als onze Vader in de hemel wor-
den en het soort leven leiden dat
Hij leidt.

Het plan hield onder meer in dat we
de hemel verlieten en naar de aarde
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kwamen. Hier krijgen we een stoffe-
lijk lichaam, doen we ervaring op en
bewijzen we dat we het waardig zijn
om weer in de tegenwoordigheid van
God te wonen. Wij bewijzen dat door
ervoor te kiezen zijn wetten na te
leven. (Zie Abraham 3:23–25;
2 Nephi 2:27.)

Ter voorbereiding op ons leven bij
Hem, heeft onze hemelse Vader ons in
gezinnen georganiseerd. Door middel
van heilige verordeningen en verbon-
den kan ons gezin eeuwig worden.
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Evangelieonderwijs thuis
Kinderen vriendelijk
en liefdevol onderwijzen
De Heer heeft ouders geboden om
hun kinderen in het evangelie te
onderwijzen. Hij heeft gezegd:

‘Voor zoverre ouders kinderen heb-
ben in Zion, of in een van haar geor-
ganiseerde ringen, en hun niet de leer
van bekering en geloof in Christus,
de Zoon van de levende God, leren
begrijpen, en van de doop en de gave
van de Heilige Geest door handop-
legging wanneer zij acht jaar oud
zijn, dan zal de zonde op het hoofd
van de ouders rusten.

‘Want dat zal een wet zijn voor de
inwoners van Zion, of in al haar
georganiseerde ringen.

‘En hun kinderen zullen worden
gedoopt tot vergeving van hun zon-
den wanneer zij acht jaar oud zijn,
en de handoplegging ontvangen.

‘En zij zullen hun kinderen ook leren
bidden en oprecht leren wandelen
voor het aangezicht des Heren’
(LV 68:25–28).

Ouders moeten vriendelijk en liefde-
vol onderwijzen, met de raad van de
apostel Paulus in gedachten om hun
kinderen op te voeden ‘in de tucht
en in de terechtwijzing des Heren’
(Efeziërs 6:4).

Evangelieonderwijs thuis
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Schriftstudie in het gezin
Wij kunnen alleen als onze hemelse
Vader worden en het soort leven lei-
den dat Hij leidt, als wij de wetten
naleven waarop die zegen gebaseerd
is (zie LV 130:20–21). Voordat we die
wetten kunnen naleven, moeten we
weten wat ze inhouden. ‘Het is voor
een mens onmogelijk om in onwe-
tendheid gered te worden’ (LV 131:6).

Jezus Christus is onze Leider en
Wetgever. Hij kent de weg en de wet-
ten die we moeten naleven, en Hij
nodigt een ieder van ons uit om Hem
te volgen. Hij zegt: ‘Ik ben de weg en
de waarheid en het leven; niemand
komt tot de Vader dan door Mij’
(Johannes 14:6). Om als onze hemelse
Vader te worden en bij Hem terug
te keren, moeten we de leringen van
Jezus kennen en naleven. We hebben
de Schriften, waaruit we het leven,
de leringen en de geboden van Jezus
Christus kunnen leren.

De vier boeken die de kerk als
Schriftuur accepteert, zijn de Bijbel,
het Boek van Mormon, de Leer en
Verbonden en de Parel van grote
waarde. Daarin worden de wetten van
het evangelie en de normen uitgelegd,
waaraan wij al onze gedachten, daden
en leringen kunnen toetsen. Zij geven
ons een goed beeld van het leven en
de leringen van Jezus Christus en bie-
den ons voorbeelden van mensen die
geloof in God hadden en zijn geboden
onderhielden.

Jezus heeft ons opgedragen de
Schriften te onderzoeken en te

bestuderen. (Zie Johannes 5:39;
3 Nephi 23:1; LV 88:118.)

Gezinnen behoren geregeld samen de
Schriften te bestuderen om de leringen
van de Heer te leren en na te leven.
Ouders roepen het gezin iedere dag op
een gezette tijd bijeen om de Schriften
te lezen en te bespreken. Ieder gezins-
lid dat kan lezen moet de kans krijgen
om uit de Schriften voor te lezen.

Een gezinslid kan vóór de schriftstu-
die een gebed uitspreken en onze
hemelse Vader vragen om eenieder te
zegenen met begrip en een getuigenis
van wat er wordt gelezen. Het gezins-
gebed kan desgewenst na de schrift-
studie plaatsvinden.

Als het gezin de Schriften leest en
bespreekt, zullen de gezinsleden meer
op de Heiland willen lijken en zullen
ze meer vreugde en vrede ervaren.

Persoonlijk en gezinsgebed
Wij moeten allemaal leren hoe we
door middel van het gebed met onze
Vader in de hemel kunnen communi-
ceren. Hij heeft ons lief en wil dat wij
met Hem communiceren. Hij wil dat
wij Hem bedanken voor onze zege-
ningen en Hem om zijn hulp en



leiding vragen. Hij zal ons helpen als
wij Hem om hulp vragen. De meeste
gebeden worden uitgesproken met
ons hoofd gebogen en onze ogen
gesloten, terwijl we knielen, zitten
of staan.

Als we bidden, moeten we vier
belangrijke beginselen in gedachte
houden:

1. We beginnen ons gebed door onze
hemelse Vader aan te spreken:
‘Onze Vader in de hemel (...)’

2. Wij danken onze Vader in de hemel
voor alles wat Hij ons geeft: ‘Wij
danken U (...)’

3. We vragen Hem om de hulp die wij
nodig hebben: ‘Wij vragen U (...)’

4. Wij sluiten ons gebed in de naam
van de Heiland: ‘In de naam van
Jezus Christus. Amen.’

Onze gebeden hoeven niet altijd al
deze vier stappen te volgen, maar als
we ze in gedachte houden, zal dat ons

helpen. We behoren ons gebed altijd
met de eerste stap te beginnen en met
de laatste stap te eindigen, maar wat
we daartussenin zeggen, hangt af van
wat wij op dat ogenblik belangrijk vin-
den. Soms besteden we de meeste tijd
aan het bedanken van onze hemelse
Vader. En soms besteden we de meeste
tijd aan het vragen om zijn hulp.

Persoonlijk gebed

Iedereen behoort minimaal één keer ’s
ochtends en één keer ’s avonds te bid-
den. Ouders leren hun kinderen bid-
den zodra zij beginnen met praten.
Ouders kunnen hun kinderen leren
bidden door samen met hen neer te
knielen en hen zin voor zin het gebed
te laten nazeggen. Al snel zullen de
kinderen hun eigen gebed kunnen
opzeggen.

Gezinsgebed

Ieder gezin behoort dagelijks in
gezinsverband te bidden. Het hele
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gezin knielt samen neer, en het hoofd
van het gezin spreekt het gebed uit of
nodigt een ander gezinslid daartoe
uit. Iedereen moet geregeld de kans
krijgen om het gebed uit te spreken.
Kleine kinderen kunnen door de
ouders geholpen worden. Het gezins-
gebed is een uitstekende gelegenheid
om de kinderen te leren bidden en ze
beginselen als geloof in God, nederig-
heid en liefde bij te brengen.

Bijzondere gebeden

Ouders behoren hun kinderen bij
te brengen dat God altijd naar hun
gebeden luistert. Naast hun gere-
gelde persoonlijke en gezinsgebeden
kunnen ze altijd in gebed gaan als
zij hulp nodig hebben of hun dank
willen uitspreken.

Het voedsel zegenen

Ouders zorgen ervoor dat de kinderen
God leren bedanken voor hun voedsel
en Hem vragen het te zegenen voor-
dat zij het eten. Alle gezinsleden, ook
de jonge kinderen, moeten de kans
krijgen om het gebed uit te spreken.
Als wij bidden om het voedsel te

zegenen, leren ouders en kinderen
dankbaarheid ten opzichte van onze
hemelse Vader.

Gezinsavond
De gezinsavond is voor iedereen —
pas getrouwde echtparen, ouders met
kinderen, alleenstaande ouders met
kinderen, ouders die geen kinderen
thuis hebben, ongehuwde volwasse-
nen die als groep gezinsavond houden,
en mensen die alleen of met kamerge-
noten wonen. Wat de omstandigheden
ook zijn, iedereen die gezinsavond
houdt, zal daarvoor gezegend worden.
De kerk houdt de maandagavond vrij
van andere activiteiten zodat het gezin
gezinsavond kan houden.

Het Eerste Presidium heeft gezegd:
Wij beloven u (...) grote zegeningen
als u de raad van de Heer opvolgt
en geregeld gezinsavond houdt. Wij
bidden voortdurend dat de ouders
in de kerk hun verantwoordelijkheid
zullen aanvaarden om hun kinderen
de evangeliebeginselen bij te brengen
en hun daarin een voorbeeld te zijn.
Moge God u zegenen, dat u deze



hoogst belangrijke verantwoordelijk-
heid ijverig zult nakomen.’ (Zie
‘Boodschap van het Eerste Presidium’,
Hulpboek voor de gezinsavond [1983],
p. IV.)

Als patriarch van zijn gezin pre-
sideert de vader de gezinsavond. In
zijn afwezigheid presideert de moe-
der. Een van de ouders heeft de lei-
ding, of delegeert die taak aan een
van de kinderen. Ze geven een les
of laten een van de kinderen die oud
genoeg zijn een les geven. Iedereen
die oud genoeg is, moet de kans krij-
gen om iets bij te dragen. Jonge kin-
deren kunnen de maat slaan, teksten
opzeggen, vragen beantwoorden,
platen vasthouden, versnaperingen
uitdelen en bidden.

Een gezinsavond kan er als volgt
uitzien:

• Openingslied (hele gezin)

• Openingsgebed (gezinslid)

• Gedicht of tekst (gezinslid)

• Les (vader, moeder, of ouder kind)

• Activiteit (geleid door een gezinslid;
deelname door alle gezinsleden)

• Slotlied (hele gezin)

• Slotgebed (gezinslid)

• Versnapering

Een gezinsavond kan op veel ver-
schillende manieren gehouden wor-
den. Iedere activiteit die het gezin
verenigt, de onderlinge liefde ver-
sterkt, hen dichter bij onze hemelse

Vader brengt en hen aanmoedigt
om rechtschapen te leven, kan een
gezinsavond zijn. Enkele voorbeel-
den van dergelijke activiteiten: in de
Schriften lezen, over het evangelie
praten, getuigenissen geven, een
dienstbetoonproject, samen zingen,
picknicken, een spel doen, of een
wandeling maken. Elke gezinsavond
begint en eindigt met een gebed.

De gezinsavondles kan gebaseerd zijn
op de Schriften, woorden van heden-
daagse profeten, vooral de toespraken
van de algemene conferentie, en per-
soonlijke ervaringen en getuigenissen.
Veel lessen moeten gebaseerd zijn op
de geboorte, het leven, de leringen
en de verzoening van de Heiland.
Evangeliebeginselen, Voor de kracht van
de jeugd en de Liahona bevatten artike-
len en andere informatie over veel
onderwerpen die geschikt zijn voor
de gezinsavond.

Mogelijke onderwerpen voor de
gezinsavond:

• Het heilsplan

• Het leven en de leringen van Jezus

• Bekering

• Gebed

• Vasten

• Het woord van wijsheid

• De zedenwet van de Heer

• De betekenis van het avondmaal

• Tiende

• Dankbaarheid
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• Eerlijkheid

• Eerbied voor God en respect voor
zijn scheppingen

• Voorbereiding op de doop, orde-
ning tot het priesterschap of het
huwelijk

• Voorbereiding op de tempel

• Schriftstudie

• Sabbatheiliging

• Anderen vergeven

• Een getuigenis krijgen en geven

• Met anderen over het evangelie
praten

• Een familiegeschiedenis schrijven

• De dood begrijpen en aanvaarden

• Gezinsproblemen oplossen

• De gezinsfinanciën beheren

• Huishoudelijke taken verdelen

• Waarderen en genieten van muziek

Feestdagen en belangrijke
gebeurtenissen
Feestdagen en belangrijke gebeurtenis-
sen — zoals Kerstmis, Pasen, de her-
denking van de herstelling van het
priesterschap, conferenties, een fami-
lielid dat op zending gaat, de geboorte,
doop of ordening van een familielid —
kunnen uitstekende gelegenheden zijn
om in het evangelie te onderwijzen.

Tiende en gaven
De Heer heeft zijn volk geboden
de wet van tiende na te leven en de
beloofde zegeningen waardig te zijn
(zie Maleachi 3:8–11).

Het beste moment om kinderen
de wet van tiende en gaven bij te
brengen is als de ouders hun tiende
betalen. Kinderen worden beïnvloed
door wat ze hun ouders zien doen.
Kinderen die zakgeld krijgen, betalen
daar tiende over. Elk kind zou drie
spaarpotten kunnen hebben: één
voor tiende, één voor een zending,
en één voor andere doeleinden.
Iedere keer dat een kind geld krijgt,
moet het leren dat tien procent in
de tiendepot gaat, een deel in de zen-
dingspot en de rest in de pot voor
andere doeleinden.

Als kinderen tiende betalen, leren de
ouders hen hoe ze een tiendespecifi-
catie moeten invullen, dat ze het geld
in de envelop stoppen en aan een lid
van de bisschap of het gemeentepresi-
dium geven. Gezinnen die in een
afgelegen gebied wonen, geven hun
tiende aan hun priesterschapsleider.



Gesprekken tijdens
de maaltijd
De maaltijd kan een goede gelegen-
heid zijn om over het evangelie te
praten. Kleine kinderen vinden het
leuk om vragen over het evangelie
te stellen en te beantwoorden. Als ze
het antwoord niet weten, kan een van
de ouders een korte uitleg geven. Er
hoeft tijdens het eten niet altijd over
het evangelie gesproken te worden,
maar als dergelijke gesprekken twee
of drie keer per week plaatsvinden,
zullen de gezinsleden meer over het
evangelie leren.

Verhaaltjes voor
het slapen gaan
Omdat de meeste kinderen het fijn
vinden om voor het slapen gaan een
verhaaltje te horen, is dat een uitste-
kende gelegenheid om in het evange-
lie te onderwijzen door verhalen uit
de Schriften, de Liahona of uit eigen
ervaring te vertellen of voor te lezen.
Door verhalen over eerlijkheid, delen
en vriendelijkheid leren kinderen
belangrijke evangeliebeginselen.

Samenwerken
Er doen zich veel gelegenheden tot
evangelieonderwijs voor als een
gezin in en om het huis samenwerkt.
Ouders kunnen bijvoorbeeld het
evangelie ter sprake brengen als ze
met de kinderen het huis schoonma-
ken of in de tuin werken. Een kind
zal vaak vragen stellen. Ouders

moeten altijd de tijd nemen om een-
voudige antwoorden te geven. Door
opmerkingen als: ‘Je bent een harde
werker. Onze hemelse Vader is vast
heel trots op je’, of ‘Kijk eens naar de
prachtige wolken die onze hemelse
Vader heeft gemaakt’, kunnen kinde-
ren een gevoel van dankbaarheid
voor onze hemelse Vader krijgen en
te weten komen dat Hij echt bestaat.

Gezinsraad

Ouders kunnen het gezin bijeenroe-
pen voor een gezinsraad. Het gezin
kan deze raad gebruiken om doelen
te stellen, problemen op te lossen,
over de financiën te praten, plannen
te maken, elkaar de steunen en te
sterken, hun getuigenis te geven en

11
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voor elkaar te bidden. Een gezins-
raad kan naar behoefte worden bij-
eengeroepen. De ouders kunnen
bijvoorbeeld iedere zondag een
gezinsraad houden, of elke maan-
dagavond als het gezin toch bij
elkaar is voor de gezinsavond.
Respect voor de mening en gevoe-
lens van anderen is essentieel voor
het succes van de gezinsraad.

Persoonlijke gesprekken
Veel ouders zijn van mening dat ze
door geregelde, persoonlijke gesprek-
ken met ieder kind de onderlinge
band kunnen versterken, hen kunnen
aanmoedigen en ze in het evangelie
kunnen onderwijzen. Dergelijke
gesprekken kunnen formeel of infor-
meel zijn en kunnen naar behoefte
worden gehouden.

De ouder behoort zijn liefde voor en
vertrouwen in het kind te verwoor-
den, en het kind moet de kans krijgen
om zijn of haar gevoelens over alle
onderwerpen, problemen of ervarin-
gen te bespreken. De ouder moet
goed luisteren en de problemen en
vertrouwelijke mededelingen van het
kind serieus nemen. Het is verstandig
om als ouder en kind samen te bid-
den. Problemen met andere gezinsle-
den die in het gesprek naar voren
komen, kunnen op de volgende
gezinsavond worden behandeld.



Gezinsactiviteiten
Ouders moeten vaak de tijd nemen
om met het hele gezin iets te doen.
Picknicken, kamperen, gezinsprojec-
ten, in huis en tuin werken, zwem-
men, wandelen, goede films en ander
amusement zijn slechts enkele voor-
beelden van de vele mogelijke gezins-
activiteiten.

In een gezin dat samen activiteiten
ontplooit zal meer liefde en harmonie
heersen. Als ze een goede band met
de ouders hebben, zullen de kinderen
meer geneigd zijn om naar de ouders
te luisteren en hun advies op te vol-
gen. De ouders zullen ook beter in
staat zijn om in het evangelie onder-
wijzen.

13



Het is de opdracht van de kerk van
de Heer om alle mensen tot Christus
te brengen. Het gezin kan aan de ver-
vulling van die zending bijdragen
door:

1. In de eigen geestelijke en stoffelijke
behoeften en in die van anderen te
voorzien.

2. Anderen over het evangelie te
vertellen.

3. Ervoor te zorgen dat de gezinsle-
den hun tempelverordeningen ont-
vangen en ertoe bij te dragen dat
hun overleden voorouders die
zegens kunnen ontvangen.

Gezinstaken vervullen

14

Geestelijke en
stoffelijke behoeften

Geestelijke behoeften

In het voorgaande onderdeel van
deze leidraad, ‘Evangelieonderwijs
thuis’, staat hoe het gezin in de eigen
geestelijke behoeften kan voorzien.

Stoffelijke behoeften

Het gezin behoort zelfredzaam te
zijn zodat het in de eigen stoffelijke
behoeften kan voorzien en anderen
kan helpen. Om zelfredzaam te wor-
den, moet het gezin bereid zijn om te
werken. Werk is lichamelijke, verstan-
delijke en geestelijke inspanning. Het
is een bron van vervulling, geluk,



zelfvertrouwen en voorspoed. Ouders
moeten naar zelfredzaamheid streven
en dat ook hun kinderen bijbrengen.
Door zelfredzaamheid zullen ze in
staat zijn om anderen te helpen.

De vader voorziet in de eerste levens-
behoeften van zijn gezin en biedt
bescherming. De taak van de moeder
is op de eerste plaats de zorg voor de
kinderen. De ouders zorgen ervoor
dat het gezin een schoon huis heeft,
gezond voedsel, kleding, medische en
tandheelkundige verzorging, educa-
tieve mogelijkheden, onderricht in
financieel beheer, en zo mogelijk
instructies in het verbouwen van
voedsel. Ouders leren hun kinderen
hoe ze maaltijden moeten bereiden
en voedsel moeten bewaren voor
later gebruik.

De ouders moeten bereid zijn hard te
werken om in deze stoffelijke behoef-
ten te voorzien. ‘En gij zult niet dul-
den dat uw kinderen honger lijden
of naakt gaan’ (Mosiah 4:14). Ouders
maken plannen voor tijden van
ziekte, rampspoed, werkloosheid of
andere moeilijkheden. Als de vader
niet in staat is om in de stoffelijke
behoeften van zijn gezin te voorzien,
en als andere familieleden niet in
staat zijn om te helpen, kan hij de
priesterschapsleiders om hulp vragen.

Kinderen kunnen aan de stoffelijke
behoeften van het gezin bijdragen
door hun ouders met hun werk te hel-
pen, hun best op school te doen, zelf
voor hun kleren en andere bezittingen

te zorgen, zichzelf en het huis schoon
en netjes te houden en gezond te
leven.

De gezinsleden ontwikkelen zich
op het gebied van lezen, schrijven en
rekenen, en grijpen iedere gelegen-
heid aan om kennis op te doen en
vaardigheden aan te leren. Ze moeten
het woord van wijsheid naleven en
gezond eten. Waar mogelijk heeft het
gezin een jaarvoorraad basisbehoef-
ten, of in ieder geval zo veel mogelijk.
De gezinsleden vermijden onnodige
schulden, sparen voor de toekomst,
komen hun financiële verplichtingen
na en gebruiken hun middelen ver-
standig, zonder verspilling.

De ouders leren hun kinderen dat
ze met anderen moeten delen. Bijna
iedereen kan iets geven, het maakt
niet uit hoe weinig ze hebben. Een
van de manieren om dat te doen, is
iedere maand te vasten en vastenga-
ven te betalen, die gebruikt worden
om de hongerigen te voeden, de
daklozen onderdak te verlenen, de
naakten te kleden en de gekwelden
te helpen. We tonen onze liefde voor
de Heer wanneer we anderen helpen.
Hij heeft gezegd: ‘In zoverre gij dit
aan één van deze mijn minste broe-
ders hebt gedaan, hebt gij het Mij
gedaan’ (Matteüs 25:40).

Anderen over het
evangelie vertellen
Door middel van zijn hedendaagse
profeten heeft de Heer gezegd dat
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ieder lid van de kerk de taak heeft
om anderen over het evangelie te
vertellen. ‘Het betaamt een ieder die
gewaarschuwd is zijn naaste te waar-
schuwen’ (LV 88:81). Alma, een pro-
feet uit het Boek van Mormon, heeft
uitgelegd dat als we gedoopt zijn, we
bereid moeten zijn ‘om te allen tijde
en in alle dingen en op alle plaatsen
(...) als getuige van God op te treden’
(Mosiah 18:9).

De gezinsleden doen hun uiterste
best om hun familieleden, vrienden
en buren over het evangelie van Jezus
Christus te vertellen, en over de zege-
ningen die ze daardoor kunnen ont-
vangen. Door het evangelie te
verkondigen kunnen ouders en kin-
deren hun eigen getuigenis versterken
en anderen de zegeningen van het
evangelie verlenen. Het gezin kan:

• Een goed voorbeeld zijn door
alle geboden te onderhouden
(zie Matteüs 5:16).

• Dankbaar zijn voor hun lidmaat-
schap in de kerk (zie Romeinen

1:16) en andere mensen vertellen
waarom ze lid van de kerk zijn.

• Aan kennissen vragen of ze meer
over de kerk willen weten.

• De hulp van de Heer inroepen om
een gezin of persoon te vinden die
bereid is om naar het evangelie te
luisteren.

• Het gezin of de persoon met de
kerk in aanraking brengen, zoals ze
uitnodigen voor een gezinsavond
of een bijeenkomst of activiteit van
de kerk, ze boeken of brochures
van de kerk laten lezen, of met ze
over de zegeningen van het evan-
gelie praten.

• Het gezin of de persoon bij hen
thuis uitnodigen om door de zen-
delingen onderwezen te worden.

Ouders hebben de verantwoordelijk-
heid om zichzelf en hun kinderen op
een voltijdzending voor te bereiden.
Om kinderen, vooral zoons, op een
zending voor te bereiden, moeten
de ouders thuis over het evangelie
praten, persoonlijk en als gezin de
Schriften bestuderen en bidden, en
vaak over de verantwoordelijkheid
en de zegeningen vertellen die we
ontvangen als we met anderen over
het evangelie praten. Zij kunnen hun
kinderen aanmoedigen om voor een
zending te sparen, hard te werken,
zelfredzaam te zijn en andere men-
sen lief te hebben en te dienen.



Het gezin heeft de heilige taak om
ervoor te zorgen dat de tempelveror-
deningen worden verricht voor hun
overleden voorouders die ze nooit
hebben ontvangen. Leden van de kerk
die hun eigen verordeningen hebben
ontvangen, moeten, afhankelijk van
tijd, middelen en openingstijden van
de tempel, zo vaak mogelijk naar de
tempel gaan om verordeningen voor
hun voorouders te verrichten.

De ouders verzamelen geschreven
verslagen van belangrijke gebeurte-
nissen in hun leven en in het leven
van hun kinderen, waaronder certifi-
caten in verband met zegens, doop,
ordening, huwelijk en overlijden,
belangrijke brieven, foto’s, kranten-
knipsels enzovoort. Ze houden hun
eigen verslag bij en moedigen de
andere gezinsleden aan een verslag
van hun leven bij te houden. Ze hel-
pen de jonge kinderen met het begin-
nen van hun persoonlijke verslag.

Gezinnen verzamelen gegevens over
hun voorouders en bewaren die in
hun familiegeschiedenis. Ze beginnen
met het verzamelen van gegevens van
de vier meest recente generaties.
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Tempelverordeningen voor
de levenden en de doden
In de tempel ontvangen de getrouwe
leden van de kerk heilige verordenin-
gen en sluiten zij verbonden met God.
Zij nemen ook deel aan het verorde-
ningswerk voor hun overleden voor-
ouders. Waar mogelijk vragen de
ouders hun priesterschapsleiders om
een tempelaanbeveling en gaan zij
naar de tempel om hun eigen tempel-
verordeningen te ontvangen. Als zij
niet in staat zijn om naar een tempel
te gaan, moeten ze zo leven dat ze
een tempelaanbeveling waardig zijn.
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Leiderschapstraining

Onder leiding van ring-, zendings-
of districtsleiders, zorgen leidingge-
venden in priesterschap en hulporga-
nisaties ervoor dat de ouders de drie
fundamentele gezinstaken begrijpen
en uitvoeren (zie pp. 14–17). Leiders
leren vaders en moeders hoe zij hun
gezin kunnen leiden. Als een gezin in
een afgelegen gebied woont, zorgen
de ring-, zendings- of districtsleiders
ervoor dat de ouders hun taken leren
kennen en vervullen.
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Sommige gezinnen wonen in afgele-
gen gebieden en kunnen niet geregeld
naar de kerk komen. Met toestemming
van de ring-, zendings- of districtspresi-
dent mogen dergelijke gezinnen op
zondag thuis een kerkdienst houden.
In gebieden waar de kerk niet is geor-
ganiseerd, hebben de gezinnen toe-
stemming van de gebiedspresident
nodig.

De vader of een andere priester-
schapsdrager mag het avondmaal
klaarzetten en zegenen als hij dat
waardig is, priester in het Aäronisch
priesterschap is, of het Melchizedeks
priesterschap draagt, en toestemming
van zijn priesterschapsleiders heeft.
Iedere priesterschapdrager mag het
avondmaal ronddienen. Instructies

Kerkdiensten thuis 
(voor gezinnen in afgelegen gebieden)

voor de bediening van het avondmaal
staan op pp. 24–26 van deze leidraad.

Een kerkdienst thuis moet eenvoudig
zijn en eerbiedig verlopen. De dienst
kan bestaan uit:

1. Openingslofzang

2. Openingsgebed

3. Bediening van het avondmaal

4. Een of meer van de volgende
onderdelen:

• Eén of twee korte toespraken
of getuigenissen

• Schriftlezing en bespreking
als gezin

• Een les van een gezinslid



5. Slotlofzang

6. Slotgebed

Bij het plannen van een kerkdienst
moeten de ouders zich door de Geest
van de Heer laten leiden. Mensen uit
het Boek van Mormon hebben een
voorbeeld van zo’n kerkdienst gege-
ven: ‘En hun bijeenkomsten werden
(...) geleid naar de werkingen van
de Geest en door de macht van de
Heilige Geest; want zoals de macht
van de Heilige Geest hen leidde —
zij het om te prediken of aan te spo-
ren of te bidden of te smeken of te
zingen — zo werd het gedaan’
(Moroni 6:9).

Het gezin gebruikt de Schriften als
belangrijkste leidraad. Daarnaast
kunnen zij toespraken van algemene
conferenties, het lesboek Evangeliebe-
ginselen, Voor de kracht van de jeugd,
brochures en tijdschriften van de
kerk en andere publicaties en
audiovisueel materiaal van de
kerk gebruiken.

Als er geen priesterschapdrager in het
gezin is, kunnen de vader of moeder
met het gezin bij elkaar komen om
lofzangen te zingen, de Schriften te
bestuderen, te bidden en de band met
elkaar en onze hemelse Vader te ver-
sterken. De priesterschapsleider die
voor het gezin verantwoordelijk is,
zorgt ervoor dat het gezin geregeld
van het avondmaal kan nemen.

De ouders organiseren doordeweekse
activiteiten, zoals wandeltochten,
picknicks, gepaste films, het bezoe-
ken van familieleden, sport, muziek
en zwemmen.

Het gezin draagt hun tiende, vasten-
gaven en andere bijdragen af aan de
priesterschapsleider die voor het
gezin verantwoordelijk is.

Het gezin levert geen rapporten bij de
kerk in, maar de vader heeft geregeld
een gesprek met zijn priesterschaps-
leider, waarin hij verslag over zijn
gezin uitbrengt. Waar nodig kan dat
gesprek per telefoon plaatsvinden.
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Priesterschapsverordeningen zijn
door de Heer geopenbaarde heilige
handelingen die krachtens het pries-
terschap worden verricht. Zegens
worden krachtens het priesterschap
gegeven voor genezing, troost en
aanmoediging. Broeders die verorde-
ningen verrichten en zegens geven
behoren zich daarop voor te bereiden
door de evangeliebeginselen na te
leven en naar de leiding van de
Heilige Geest te streven. Zij verrich-
ten elke verordening en zegen op
waardige wijze en zorgen ervoor dat
die aan de volgende voorwaarden
voldoet. De verordening moet:

1. In de naam van Jezus Christus
worden verricht.

2. Door het gezag van het priester-
schap worden verricht.

3. Volgens de vastgelegde procedure
worden verricht, zoals het gebruik
van specifieke woorden of gewijde
olie.

4. Worden verricht met toestemming
van de priesterschapsleider die
de juiste sleutels draagt, als dat
nodig is.

Verordeningen waar toestemming van
een priesterschapsleider voor nodig is:
kinderen een naam en een zegen geven,
doop en bevestiging, verlening van het
priesterschap en ordeningen tot een ambt
in het priesterschap, het avondmaal
bedienen en een graf wijden.

Priesterschapsverordeningen en -zegens



22

Als er meerdere broeders aan een ver-
ordening of zegen deelnemen, plaatst
iedereen zijn linkerhand lichtjes op
de schouder van de broeder aan zijn
linkerzijde. Het wordt afgeraden om
grote aantallen priesterschapdragers
te laten deelnemen.

De verordeningen en zegens die in
deze afdeling worden uitgelegd zijn
een hulpmiddel voor de vader, de
patriarch van zijn gezin.

Kinderen een naam
en een zegen geven

‘Ieder lid van de kerk van Christus
met kinderen moet hen ten overstaan
van de kerk bij de ouderlingen bren-
gen, die hun handen op hen moeten
leggen in de naam van Jezus Christus
en hen in zijn naam zegenen’ (LV
20:70). Overeenkomstig deze openba-
ring mogen alleen Melchizedeks-
priesterschapsdragers die de gedrags-
normen naleven, deelnemen aan het
geven van een naam en een zegen
aan kinderen. Om een kind een naam
en een zegen te kunnen geven, moet eerst

toestemming van de presiderende autori-
teit worden verkregen.

Als een baby een zegen krijgt, gaan
de Melchizedeks-priesterschapsdra-
gers in een kring staan en houden
de baby in hun handen. Wanneer
een ouder kind een zegen krijgt, laten
de broeders hun handen licht op het
hoofd van het kind rusten. De per-
soon die de zegen geeft:

1. Spreekt onze hemelse Vader aan.

2. Vermeldt dat de zegen krachtens
het Melchizedeks priesterschap
wordt gegeven.

3. Geeft het kind een naam.

4. Geeft een zegen volgens de ingeving
van de Geest.

5. Sluit in de naam van Jezus Christus.

De doop

Onder leiding van de presiderende autori-
teit mag een priester of Melchizedeks-
priesterschapsdrager die dat waardig
is, een doop verrichten. Dat doet hij
als volgt:



1. Hij staat in het water met de per-
soon die zich laat dopen.

2. Voor het gemak en de veiligheid
houdt hij de rechterpols van de
dopeling in zijn linkerhand. De
dopeling houdt met zijn of haar
linkerhand de linkerpols van de
doper vast.

3. Hij steekt zijn rechterarm in een
rechte hoek op.

4. Hij noemt de dopeling bij de volle-
dige naam en zegt: ‘Door Jezus
Christus gemachtigd doop ik u in
de naam van de Vader, en van de
Zoon, en van de Heilige Geest.
Amen’ (LV 20:73).

5. Hij laat de dopeling voor het
gemak zijn of haar neus met de
rechterhand dichthouden; de per-
soon die de verordening verricht,
plaatst zijn rechterhand hoog op
de rug van de dopeling en dom-
pelt hem of haar helemaal onder,
inclusief de kleding.

6. Hij helpt de dopeling uit het water.

Twee priesters of Melchizedeks-
priesterschapsdragers zijn als getui-
gen aanwezig en zien erop toe dat
de doop naar behoren wordt verricht.
De doop moet worden overgedaan als
het gebed niet precies volgens Leer en
Verbonden 20:73 wordt uitgesproken,
of als een deel van het lichaam of de
kleding niet volledig wordt onderge-
dompeld. De doper en de dopeling
dienen witte kleding te dragen die
nat niet doorzichtig is.

Bevestiging
Bekeerlingen van negen jaar of
ouder en kinderen van acht van
wie de ouders geen lid zijn, worden
bevestigd in een avondmaalsdienst
(zie LV 20:41). Achtjarigen mogen
direct na de doop worden bevestigd
als minstens een van de ouders lid is
en beide ouders toestemming hebben
gegeven voor de doop en de bevesti-
ging. Onder leiding van de bisschop of
gemeentepresident mogen een of meer
Melchizedeks-priesterschapsdragers
deze verordening verrichten. Zij leg-
gen hun handen licht op het hoofd
van de betrokkene. De persoon die
de verordening verricht:

1. Noemt de betrokkene bij de volle-
dige naam.

2. Vermeldt dat de verordening
krachtens het Melchizedeks pries-
terschap wordt verricht.
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3. Bevestigt de persoon tot lid van
De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen.

4. Verleent de Heilige Geest met de
woorden: ‘Ontvang de Heilige
Geest.’

5. Geeft een zegen volgens de inge-
ving van de Geest.

6. Sluit in de naam van Jezus Christus.

Het priesterschap verlenen
en tot een ambt ordenen

De bisschop of gemeentepresident ziet
toe op de verlening van het Aäronisch
priesterschap en de ordening tot het ambt
van diaken, leraar en priester. Voordat
iemand tot een ambt in het Aäronisch
priesterschap wordt geordend, voert
de bisschop of gemeentepresident een
gesprek met hem om te bepalen of hij
de gedragsnormen naleeft. Ook moet
hij ter steunverlening in een avond-
maalsdienst worden voorgesteld.
Met toestemming van de bisschop of
gemeentepresident mag een priester
een ander het Aäronisch priesterschap

verlenen en hem tot een ambt in het
Aäronisch priesterschap ordenen.

De ring- of zendingspresident ziet toe op
de verlening van het Melchizedeks pries-
terschap en de ordening tot het ambt van
ouderling en hogepriester.

Om iemand het priesterschap te ver-
lenen of tot een ambt daarin te orde-
nen, plaatsen een of meer mannen
die het vereiste priesterschap dragen,
en die van de presiderende autoriteit
toestemming hebben gekregen, hun
handen licht op het hoofd van de
betrokken persoon. De persoon die
de verordening verricht:

1. Noemt de persoon bij zijn volledige
naam.

2. Vermeldt het priesterschap
(Aäronisch of Melchizedeks) waar-
mee de ordening wordt verricht.

3. Verleent het Aäronisch of
Melchizedeks priesterschap, als
dat nog niet eerder is gebeurd.

4. Ordent de persoon tot een ambt
in het Aäronisch of Melchizedeks
priesterschap en verleent alle rech-
ten, macht en gezag van dat ambt.

5. Geeft een zegen volgens de ingeving
van de Geest.

6. Sluit in de naam van Jezus Christus.

Avondmaal
Het avondmaal is een uiterst heilige
verordening. Als we aan het avond-
maal deelnemen, hebben we de kans
om aan het leven, de leringen en de
verzoening van Jezus Christus te



denken. Het is een moment om de
verbonden te hernieuwen die we bij
de doop met de Heer hebben geslo-
ten (zie Mosiah 18:8–10).

Leraren en priesters mogen het
avondmaal voorbereiden; priesters
mogen het zegenen; en diakenen, lera-
ren en priesters mogen het ronddie-
nen. Broeders die het Melchizedeks
priesterschap dragen, mogen het
avondmaal voorbereiden, zegenen en
ronddienen, maar doen dat doorgaans
alleen als er te weinig Aäronisch-
priesterschapsdragers zijn. Als iemand
een ernstige overtreding heeft begaan,
dient hij het avondmaal pas weer voor
te bereiden, te zegenen of rond te die-
nen als hij zich heeft bekeerd en de
kwestie met zijn bisschop of gemeen-
tepresident heeft opgelost.

Wie het avondmaal voorbereiden,
zegenen of ronddienen, bedienen
deze verordening namens de Heer
aan de andere leden. Iedereen die het
priesterschap draagt, voert deze taak
plechtig en eerbiedig uit. Hij ziet er
netjes en verzorgd uit en kleedt zich
fatsoenlijk. Het uiterlijk moet een
weerspiegeling van deze heilige
verordening zijn.

De broeders die het avondmaal voor-
bereiden, doen dat voordat de dienst
begint. Zij leggen ongebroken brood
op schone schalen en zetten schalen
met bekertjes schoon water op de
avondmaalstafel. Ze bedekken het
brood en het water met een schoon,
wit tafellaken.

Tijdens de avondmaalslofzang verwij-
deren de broeders aan de avondmaals-
tafel het kleed van de broodschalen
en breken het brood in kleine stukjes.
Na de lofzang knielt de broeder die
het brood zegent, neer en spreekt het
avondmaalsgebed voor het brood uit.
Het brood wordt vervolgens op eer-
biedige wijze door de broeders aan de
aanwezigen rondgediend. De preside-
rende autoriteit in de dienst ontvangt
het avondmaal eerst. Als alle aanwe-
zigen in de gelegenheid zijn gesteld
van het brood te nemen, brengen de
priesterschapsdragers de schalen
terug naar de avondmaalstafel. De
broeders die het avondmaal zegenen,
dekken de broodschalen direct na de
bediening van het brood weer af.

De broeders aan de avondmaalstafel
verwijderen vervolgens het kleed van
de waterschalen. De broeder die het
water zegent, knielt neer en spreekt
het gebed voor het water uit. De broe-
ders dienen daarna het water aan de
aanwezigen rond. De schalen worden
naar de avondmaalstafel terugge-
bracht en worden weer afgedekt. De
broeders die het avondmaal hebben
gezegend en rondgediend, nemen
vervolgens plaats in de kapel.
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Het avondmaal is bestemd voor de
leden van de kerk, waaronder de
kinderen. Degene die de dienst leidt,
mag niet bekendmaken dat het alleen
zal worden bediend aan de leden van
de kerk; er mag niets gedaan worden
om niet-leden van deelname te weer-
houden.

De avondmaalsgebeden worden dui-
delijk, correct en waardig uitgespro-
ken. Als de persoon die het avondmaal
zegent een fout maakt en die niet
corrigeert, vraagt de bisschop
of gemeentepresident hem het
gebed correct te herhalen.

Het gebed voor het brood luidt:

O God, eeuwige Vader, wij vragen
U in de naam van uw Zoon, Jezus
Christus, dit brood te zegenen en te
heiligen voor de zielen van allen die
ervan nemen, opdat zij mogen eten
ter gedachtenis van het lichaam van
uw Zoon en U, o God, eeuwige Vader,
betuigen dat zij gewillig zijn de naam
van uw Zoon op zich te nemen en
Hem altijd indachtig te zijn, en zijn
geboden te onderhouden die Hij hun
heeft gegeven, opdat zij zijn Geest
altijd bij zich mogen hebben. Amen’
(LV 20:77 en Moroni 4).

Het gebed voor het water luidt:

O God, eeuwige Vader, wij vragen U in
de naam van uw Zoon, Jezus Christus,
[dit water] te zegenen en te heiligen
voor de zielen van allen die ervan
drinken, opdat zij het mogen doen
ter gedachtenis van het bloed van uw
Zoon dat voor hen is vergoten, opdat
zij U, o God, eeuwige Vader, mogen

betuigen dat zij Hem altijd indachtig
zijn, opdat zij zijn Geest bij zich mogen
hebben. Amen’ (LV 20:79 en Moroni 5).

De avondmaalstafel moet zo snel
mogelijk na de dienst worden afge-
ruimd. Overgebleven brood mag als
voedsel worden gebruikt.

Het zegenen en ronddienen van het
avondmaal vindt plaats onder toezicht
van de presiderende autoriteit.

Olie wijden
Een of meer Melchizedeks–priester-
schapsdragers wijden zuivere olijfolie
voor het heilige doel om de zieken en
bezochten te zalven. De persoon die
de olie wijdt:

1. Houdt een open flesje olijfolie vast.

2. Spreekt onze hemelse Vader aan.

3. Vermeldt dat hij handelt krachtens
het Melchizedeks priesterschap.

4. Wijdt de olie (niet het flesje) en
bestemt de olie voor het zalven
van zieken en bezochten.

5. Sluit in de naam van Jezus Christus.

Zieken zalven
Alleen Melchizedeks-priesterschaps-
dragers mogen zieken of bezochten
zalven. Over het algemeen wordt
de verordening door twee of meer
broeders verricht, maar iemand
mag het ook alleen doen. Als er
geen gewijde olie voorhanden is,
mag een Melchizedeks-priester-
schapsdrager iemand krachtens
het priesterschap een zegen geven.



Een vader die het Melchizedeks
priesterschap draagt, behoort de zie-
ken in zijn gezin te zalven. Hij mag
een andere Melchizedeks-priester-
schapsdrager verzoeken hem daarbij
te assisteren.

Het zalven van zieken bestaat uit twee
onderdelen: (1) de zalving met olie, en
(2) de verzegeling van de zalving.

De zalving met olie

Eén Melchizedeks-priesterschapsdra-
ger zalft de zieke. Hij:

1. Doet een druppel gewijde olie op
het hoofd van de betrokkene.

2. Plaatst zijn handen licht op het
hoofd van de betrokkene en noemt
de persoon bij zijn of haar volledige
naam.

3. Vermeldt dat hij de persoon krach-
tens het Melchizedeks priesterschap
zalft.

4. Vermeldt dat hij zalft met olie die
voor het zalven en zegenen van
zieken en bezochten is gewijd.

5. Sluit in de naam van Jezus Christus.

De verzegeling van de zalving

In de regel leggen twee of meer
Melchizedeks-priesterschapsdragers
hun handen licht op het hoofd van de
zieke. Een van de broeders verzegelt
de zalving. Hij:

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

2. Vermeldt dat hij de zalving krach-
tens het Melchizedeks priesterschap
verzegelt.

3. Geeft een zegen onder inspiratie
van de Geest.

4. Sluit in de naam van Jezus Christus.

Vaderlijke zegens en andere
zegens tot troost en raad

Vaderlijke zegens en andere priester-
schapszegens worden tot leiding en
troost gegeven, naar de Geest ingeeft.

Een vader die het Melchizedeks
priesterschap draagt, kan een vader-
lijke zegen aan zijn kinderen geven.
Dergelijke zegens zijn vooral nuttig
als een kind uit huis gaat, gaat stude-
ren, op zending gaat, met een nieuwe
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baan begint, gaat trouwen, in militaire
dienst gaat, of met persoonlijke moei-
lijkheden kampt. Deze zegens kunnen
een enorme kracht in een gezin zijn.
Een vaderlijke zegen mag in de fami-
lieverslagen worden bewaard, maar
wordt niet in de kerkelijke verslagen
opgenomen. Ouders moeten hun kin-
deren aanmoedigen om in tijden van
nood een vaderlijke zegen te vragen.

Melchizedeks-priesterschapsdragers
die de gedragsnormen naleven, mogen
ook een zegen tot troost en raad geven
aan hun vrouw, familieleden en andere
mensen die daar om vragen.

Om een vaderlijke zegen of andere
zegens tot troost en raad te geven, legt
een man die het Melchizedeks pries-
terschap draagt, alleen of met een of
meer andere goede Melchizedeks-
priesterschapsdragers, zijn handen
licht op het hoofd van de betrokkene.
Er is geen olie nodig voor dergelijke
zegens. De persoon die de zegen geeft:

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

2. Vermeldt dat hij de zegen krachtens
het Melchizedeks priesterschap
geeft.

3. Geeft een zegen volgens de ingeving
van de Geest.

4. Sluit in de naam van Jezus Christus.

Een graf wijden
Iemand die een graf wijdt, moet het
Melchizedeks priesterschap dragen en
moet toestemming hebben van de priester-
schapsfunctionaris die de dienst leidt.

Hij:

1. Spreekt onze hemelse Vader aan.

2. Vermeldt dat hij het graf krachtens
het Melchizedeks priesterschap
wijdt.

3. Wijdt en heiligt het graf als rust-
plaats voor het lichaam van de
overledene.

4. Bidt, indien van toepassing, dat die
plek tot aan de opstanding gehei-
ligd en beschermd zal blijven.

5. Vraagt de Heer de familie te troos-
ten en spreekt verdere gedachten uit
volgens de ingeving van de Geest.

6. Sluit in de naam van Jezus Christus.

Op verzoek van de familie kan iemand
(bij voorkeur een Melchizedeks-
priesterschapsdrager) in plaats van
een wijdingsgebed een gewoon gebed
aan de rand van het graf uitspreken.



De plaatselijke leiders en andere
leden kunnen het kerkmateriaal,
waaronder de Schriften, lesmateriaal,
tijdschriften, tempel(onder)kleding,
kopen of bestellen bij het distributie-
centrum of het kledingcentrum.

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