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Distributie 
In de Leidraad voor de kleine unit staan richtlijnen voor priesterschapsleiders met 
betrekking tot het organiseren van units daar waar de kerk zich nog in de beginsta-
dia bevindt, waar leden erg verspreid wonen of klein in aantal zijn, waar zich nog 
maar net leiderschap begint te ontwikkelen, of waar de leden bijzondere taalbehoef-
ten of andere bijzondere behoeften hebben. Hoewel deze omstandigheden over het 
algemeen juist in zendingsgebieden voorkomen, kan het concept kleine unit met 
toestemming van het gebiedspresidium ook in een ring worden gebruikt als daar 
soortgelijke omstandigheden heersen. 
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Inleiding 

‘Wij geloven in dezelfde organisatie die 
in de vroegchristelijke kerk voorkwam’ 
(Geloofsartikelen 1:6). 

De Heer Jezus Christus heeft tijdens zijn 
bediening op aarde op eenvoudige 
wijze zijn kerk gevestigd onder de gelo-
vigen. Hij liet zijn apostelen kleine 
groepen leden organiseren met een 
presiderende priesterschapsleider om 
hen te dienen. 

De leden van de vroegchristelijke kerk 
konden groeien en gedijen in het evan-
gelie doordat Christus en zijn apostelen: 

1. ervoor zorgden dat men zich bleef 
concentreren op onderwijs in de be-
ginselen en leerstellingen van het 
evangelie; 

2. de leden aanmoedigden om de ver-
ordeningen te ontvangen en aanver-
wante verbonden te sluiten en na te 
komen; 

3. de leden leerden om in elkaars gees-
telijke en materiële behoeften te 
voorzien; 

4. de organisatie eenvoudig hielden. 
 
Dezelfde beginselen van organisatie en 
bestuur werden door de kerkleiders in 
het Boek van Mormon toegepast. ‘Aldus 
gingen Alma en Amulek voort, evenals 
nog vele anderen, die tot het werk wer-
den verkozen, om het woord door het 
ganse land te prediken. En de kerk werd 
op alle plaatsen in het land gevestigd’ 
(Alma 16:15). 

Diezelfde beginselen werden ook aan-
gehouden in de begintijd van de herstel-

ling van de kerk. De leden van de kerk 
in deze tijd doen er het beste aan om 
diezelfde beginselen van organisatie en 
bestuur te volgen. 

Met toestemming van het gebiedspresi-
dium kan het concept kleine unit wor-
den gebruikt voor de vestiging en  
organisatie van de kerk in delen van  
de wereld waar: 

1. de kerk in de beginstadia is; 
2. de leden sterk verspreid wonen; 
3. het ledental klein is en de leiderschap 

zich nog maar net begint te ontwik-
kelen; 

4. er nog geen wijken en ringen zijn 
georganiseerd; 

5. de leden bijzondere taalbehoeften of 
andere bijzondere behoeften hebben. 

 
Met toestemming van het gebiedspresi-
dium kan het concept kleine unit ook 
gebruikt worden waar zich in een ring 
soortgelijke omstandigheden voordoen. 

Als de kerk onder deze omstandigheden 
wordt gevestigd, worden de leden in 
kleine groepen georganiseerd die we 
gemeente noemen. 

Richtlijnen voor de kleine unit staan in 
deze uitgave, en in Leidraad voor het 
gezin (31180 120), Leidraad voor de ge-
meente (31179), Leidraad voor de priester-
schapsleider (31178 120) en Leidraad on-
derwijs (34595 120). Units die tot een 
volledige organisatie van ringen en 
wijken behoren, dienen het Handboek 
kerkbestuur (35205 120 en 35209 120) te 
gebruiken. 
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Vijf elementen van de kleine unit 

‘En zie, nu zeg Ik u, dat gij naar de La-
manieten moet gaan (…) en hun mijn 
evangelie prediken; en voor zoverre zij 
uw leringen zullen aanvaarden, zult gij 
mijn kerk onder hen vestigen’ (Leer en 
Verbonden 28:8; zie ook 33:5–6). 

 
1. Organisatie 
 
Gezin 

Het gezin is de fundamentele eenheid 
van de kerk. In de Leidraad voor het gezin 
vindt u instructies aangaande het gezin 
en het thuis naleven van het evangelie. 

 
 
Gemeente 

Als er ergens twee of meer gezinnen 
zijn, en ten minste één van de leden 
priester in de Aäronische priesterschap 

is die naar de gedragsnormen leeft, of er 
een Melchizedeks-priesterschapsdrager 
is die naar de gedragsnormen leeft, dan 
kan er een gemeente georganiseerd 
worden. De gemeente kan eenvoudig 
beginnen met alleen maar een gemeen-
tepresident die over de leden waakt 
door hen thuis te bezoeken en hen aan 
te moedigen in hun taken. Onder die 
omstandigheden houdt de gemeente 
alleen een avondmaalsdienst en een 
lesperiode waarin gebruikt wordt ge-
maakt van het lesboek Evangeliebeginse-
len (31110 120). Zie Schema A op blad-
zijde 8. 

Groeit de gemeente in ledental en  
beschikbare leiders, dan dient er een 
ouderlingenquorum te worden georga-
niseerd. De gemeentepresident kan 
vervolgens andere priesterschapsdra-
gers gebruiken om door middel van 
huisonderwijs mede over de leden te 
waken. Tijdens de lesperiode op zondag 
dient er een priesterschapsvergadering 
te worden gehouden en een gecombi-
neerde bijeenkomst voor vrouwen, 
jongevrouwen en kinderen. Zie Schema 
A op bladzijde 8. 

Blijft het ledental en het aantal beschik-
bare leidinggevenden groeien, en is er 
ruimte om bijeenkomsten te houden, 
dan kunnen er hulporganisaties in het 
leven worden geroepen: Aäronische-
priesterschapsquorums, zustershulp-
vereniging, jongevrouwen en zondags-
school. Er worden dan zondagse lessen 
gehouden volgens de schema´s B en C 
op bladzijde 8.
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Samenvatting: het begint met een unit 
van één persoon of een gezin. Dan komt 
er een gemeente. En als het aantal pries-
terschapsdragers en het ledental groeit, 
kunnen er priesterschapsquorums en 
hulporganisaties in het leven worden 
geroepen. 

Meer uitgebreide instructies inzake het 
vestigen, organiseren en besturen van 
een gemeente vindt u in Leidraad voor de 
gemeente en in Leidraad voor leidinggeven-
den in priesterschap en hulporganisaties. 

2. Plaats van samenkomst 
Gezinsavonden, waarvan uitleg staat in 
Leidraad voor het gezin, worden bij de 
leden thuis gehouden. 

Alle bijeenkomsten van de gemeente 
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 gemeen-
te, zoals wordt uitgelegd in Leidraad voor 
de gemeente. 

 

 
Alle bijeenkomsten van de gemeente worden bij iemand thuis, in een gehuurd gebouw of een 
eigen gebouw van de kerk gehouden. 
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3. Leerplan 
De kerk geeft lesmateriaal uit waarmee 
u thuis en in de units in het evangelie 
van Jezus Christus onderwijst. Dat ma-
teriaal is gebaseerd op de Schriften en 
de leringen van de profeten in de laatste 
dagen. De leden leren er het evangelie 
door kennen en naleven. En de leden 
leren erdoor de Schriften en de woorden 
van de hedendaagse profeten te bestu-
deren. 

De eerste materialen die in een taal ter 
beschikking worden gesteld, zijn het 
lesboek Evangeliebeginselen, en de maan-

delijkse ‘Boodschap van het Eerste  
Presidium’ en ‘Huisbezoekboodschap’ 
[te vinden in de Liahona]. Blijft de kerk 
verder groeien, dan komen de Schriften, 
ander leerplanmateriaal en tijdschriften 
van de kerk beschikbaar. 

Groeit de gemeente dusdanig dat er 
priesterschapsvergaderingen en bijeen-
komsten van hulporganisaties worden 
gehouden, dan kunnen al naar gelang 
de beschikbaarheid ook de volgende 
hulpmiddelen worden gebruikt: 

 

Melchizedekse priesterschap en 
Aäronische priesterschap 

Priesterschapsplichten en zegeningen, deel A 
Priesterschapsplichten en zegeningen, deel B 

ZHV en jongevrouwen De vrouw in de kerk, deel A 
De vrouw in de kerk, deel B 

Jeugdwerk Jeugdwerk 3: Kies de goede weg B 
Jeugdwerk 4: Het Boek van Mormon 

Zondagsschool Evangeliebeginselen 

Het hiervoor genoemde lesmateriaal is naar behoefte aan te vullen met de Schriften,  
Leidraad voor het gezin, boodschappen van het Eerste Presidium, huisbezoekboodschappen, 
Lofzangen en Kinderliedjes.  

Over de hele wereld begint het lesjaar 
op 1 januari. Bij de oprichting van een 
gemeente wordt het benodigde lesmate-

riaal met bijbehorende instructies  
verschaft, en daarna wordt het jaarlijks 
vervangen of aangevuld.
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4. Onderwijs 
Evangelieonderwijs thuis en in de ker-
kelijke bijeenkomsten is van essentieel 
belang voor de geestelijke groei en het 
sterken van het getuigenis. Elk lid van 
de kerk is leerkracht, of hij of zij nu 
ouder, leidinggevende, klassenleer-
kracht, huisonderwijzer of huisbezoek-
ster is. 

Evangelieonderwijs wordt voornamelijk 
thuis gedaan. Het gezin krijgt daarbij 
steun van het onderwijs dat in de kerk 
plaatsvindt. 

De Heer heeft gezegd: ‘Ik geef u een 
gebod, dat gij elkander [in] de leer van 
het koninkrijk moet onderwijzen. ‘On-
derwijst ijverig, en mijn genade zal met 
u zijn, opdat gij meer volmaakt moogt 
worden onderricht in de theorie, in de 
beginselen, in de leer, in de wetten van 
het evangelie, en in alle dingen, die tot 
het koninkrijk van God behoren, die gij 
dient te begrijpen’ (LV 88:77–78). 

In Leidraad onderwijs kunt u beginselen 
vinden aan de hand waarvan u eenvou-
dig, mooi en doeltreffend in het evange-
lie kunt onderwijzen. 

5. Verslagen en rapporten 
De Heer heeft de kerk geboden om 
verslagen bij te houden. In de gemeente 
worden vier soorten verslagen bijge-
houden: financiële verslagen, lidmaat-
schapskaarten, historische verslagen en 
vorderingenrapporten. 

Materiaal voor de verslaglegging wordt 
verstrekt zodra een gemeente wordt 
opgericht. Instructies inzake de verslag-
legging, invulling en indiening van 
rapporten worden verstrekt in opdracht 
van de zendingspresident. De leden die 
met deze heilige documenten te maken 
krijgen, dienen deze vertrouwelijk te 
houden. 

Meer informatie over de kerkelijke ver-
slagen en rapporten staat in Leidraad 
voor de gemeente. 
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Beginselen en waarschuwingen 

‘Ziet toe, dat al deze dingen in wijsheid 
en orde geschieden; want het is niet 
nodig, dat een mens harder loopt dan 
zijn kracht hem toelaat’ (Mosiah 4:27). 

Bij het met succes toepassen van het 
concept kleine unit zijn de volgende 
beginselen en waarschuwingen van 
belang. 

1. Streef er in alles wat u doet naar om 
inspiratie van de Heilige Geest te krij-
gen. De Heilige Geest geeft leiding aan 
ouders, gemeenteleiders en leerkrachten 
zodat zij weten wat zij moeten doen en 
hoe. Bid nederig en oprecht om zijn 
leiding. Denk goed over een kwestie na, 
bid oprecht en vraag wat u moet doen, 
besluit welke actie er ondernomen moet 
worden en streef er vervolgens naar om 
van de Heilige Geest bevestiging te 
ontvangen dat het juist is. Hij zal u 
begrip van de kwestie geven in uw 
verstand en uw hart en u openbaren 
wat u moet doen. 

‘Wees nederig, en de Here, uw God, zal 
u aan de hand leiden, en u antwoord 
geven op uw gebeden’ (LV 112:10). 

‘Ik zal in uw verstand en in uw hart tot 
u spreken door de Heilige Geest, die  
op u zal komen en in uw hart wonen. 
Welnu, dit is de Geest van openbaring’ 
(LV 8:2–3). 

2. Onderwijs in de fundamentele be-
ginselen en leerstellingen van het 
evangelie. Lees Mosiah 18:18–30. Let 
erop hoe er in de tijd van Alma in de 
fundamentele beginselen en leerstellin-
gen werd onderwezen. 

3. Concentreer u op verordeningen en 
verbonden. 1. Geef de leden begrip van 
de essentiële priesterschapsverordenin-
gen en breng ze ertoe die te ontvangen. 
2. Moedig ze aan om de bijbehorende 
verbonden te sluiten en die na te ko-
men.  

4. Vestig eerst de priesterschap en geef 
ze taken. Doe dat vóórdat u de zusters-
hulpvereniging, het jeugdwerk, de  
jongevrouwen of de zondagsschool 
opricht. En doe dat niet te snel. Priester-
schapsleiding ontwikkelt zich het beste 
als de hulpbronnen van de kerk in de 
juiste verhouding staan tot de behoeften 
van de leden. De leiding verzwakt als 
een gemeente te snel uitbreidt op het 
gebied van organisaties, bijeenkomsten 
en programma´s.
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Schema zondagse bijeenkomsten 

De zendingspresident coördineert het gebruik van de bijeenkomstenschema´s en 
vraagt er toestemming voor aan bij het gebiedspresidium. 

 
Zondagse bijeenkomstenschema A 
Voor gemeentes waar de gemeentepresident de enige Melchizedeks-priesterschaps-
drager is of waar hij priester in de Aäronische priesterschap is. (Wordt er een quo-
rumpresident ouderlingen geroepen, dan verandert de structuur van de lesperiode 
als volgt: alle priesterschapsdrager komen samen, en alle vrouwen, jongevrouwen 
en kinderen komen samen.) 

Avondmaalsdienst  

Lesperiode voor volwassenen, jongeren en kinderen 
 
 
Zondagse bijeenkomstenschema B 
Voor gemeentes waar het ledental voldoende is om te beginnen met in het leven 
roepen van priesterschapsquorums en enkele hulporganisaties. 

Avondmaalsdienst 

Zondaggsschool 
(jongeren van twaalf en ouder, en volwassenen) 

Priesterschapsvergadering Bijeenkomst voor vrouwen 
en jongevrouwen 

 
 

Jeugdwerk 
(kinderen van 3–11) 

 
 
Zondagse bijeenkomstenschema C 
Voor gemeentes waar het ledental voldoende is om de meeste of alle priesterschaps-
quorums en hulporganisaties in het leven te roepen, en waar er leidinggevenden en 
vergaderruimte beschikbaar zijn. 

Avondmaalsdienst 

Zondaggsschool (jongeren van twaalf en ouder, en volwassenen) 

Openings- 
programma 

Openings- 
programma 

Openings- 
programma 

Melchizedekse 
priesterschap 

Aäronische 
priesterschap 

Zustershulp- 
vereniging 

Jongevrouwen 

 
 

Jeugdwerk 
(kinderen van 3–11) 
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