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WAT IS HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS?
Het evangelie van Jezus Christus is het plan van onze hemelse
Vader voor het geluk en het eeuwig heil* van zijn kinderen.
Het wordt het evangelie van Jezus Christus genoemd omdat
de verzoening van Jezus Christus de kern van dat plan is.
Volgens dat plan stuurde onze hemelse Vader zijn Zoon, Jezus
Christus, naar de aarde om ons te tonen hoe wij zin aan ons
leven kunnen geven, gelukkig kunnen zijn en eeuwige vreugde
na dit leven kunnen ervaren. Door de genade en barmhartig-
heid van Jezus Christus kunt u van uw zonden worden gereinigd
en gewetensrust ontvangen. U kunt in aanmerking komen om
na dit leven in de tegenwoordigheid van uw hemelse Vader
terug te keren.

Om die vrede en kracht te ontvan-
gen, moeten we de beginselen en
verordeningen van het evangelie leren
kennen en naleven. Een beginsel is
een waarheid die men kan toepassen;
een verordening is een heilige, formele
handeling die door het gezag van het
priesterschap wordt verricht. Vaak is
het een manier om een verbond met
onze hemelse Vader te sluiten. De eer-
ste beginselen van het evangelie zijn
geloof in Jezus Christus en bekering.
De eerste verordeningen van het evan-
gelie zijn de doop en het ontvangen
van de Heilige Geest.

Als u de eerste beginselen en verordeningen van het evangelie
aanvaardt en naleeft, zult u de rest van uw leven het voorbeeld
van Christus willen volgen. Die voortdurende getrouwheid
noemt men ‘volharden tot het einde’.

3
De leringen en de verzoening van Jezus Christus staan centraal in zijn evangelie.

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.

U kunt het evangelie
van Jezus Christus

naleven door:

• Geloof in Christus te
ontwikkelen.

• U te bekeren.

• U te laten dopen en
de Heilige Geest te
ontvangen.

• Tot het einde toe te
volharden.
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GELOOF IN JEZUS CHRISTUS
Geloof is een sterke overtuiging die tot daden aanzet. Bij het
geloof dat tot vergeving van zonden leidt staat Jezus Christus
centraal. Zijn verzoening maakt vergeving mogelijk. Geloof
in Jezus Christus is meer dan een passief geloof in Hem. Het
houdt in dat we geloven dat Hij de Zoon van God is die voor

onze zonden, kwellingen en zwakhe-
den heeft geleden. Het houdt in dat
we dat geloof in praktijk brengen.
Geloof in Jezus Christus leidt ertoe
dat u Hem liefheeft, vertrouwt en
zijn geboden naleeft.

BEKERING
Geloof in Jezus Christus voert ertoe
dat we ons leven willen verbeteren.
Als u het evangelie bestudeert, zult u

inzien dat u hebt gezondigd of in strijd met de wil en leringen
van God hebt gehandeld. Door middel van bekering verandert
u uw gedachten, verlangens, gewoonten en daden die niet met
de leringen van God overeenkomen. Hij belooft dat Hij uw zon-
den zal vergeven als u zich bekeert. Als u zich bekeert zult u:

Erkennen dat u hebt gezondigd en oprecht berouw hebben van
wat u hebt gedaan.

Ophouden met wat verkeerd is en ernaar streven het nooit
meer te doen.

Uw zonden aan de Heer belijden en om vergeving vragen,
zodat u van een zware last wordt bevrijd. Als u tegen een
ander zondigt, moet u die persoon ook om vergeving vragen.

4
Geloof in Jezus Christus is het eerste beginsel van het evangelie.

‘Vertrouw op de Here met
uw ganse hart en steun op

uw eigen inzicht niet.
‘Ken Hem in al uw wegen,

dan zal Hij uw paden 
recht maken.’

Spreuken 3:5–6
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Goedmaken. U doet uw uiterste best om de schade goed te
maken die u door uw gedrag hebt veroorzaakt.

De geboden onderhouden. De kracht van het evangelie komt
in uw leven wanneer u de geboden Gods gehoorzaamt. Door
het evangelie krijgt u de kracht om uw zonden te verzaken.
Het onderhouden van de geboden omvat dienstbetoon, ande-
ren vergeven en naar de kerk gaan.

De Heiland accepteren. Het belang-
rijkste onderdeel van bekering is het
besef dat vergeving wordt verkregen
door Jezus Christus. Misschien denkt u
dat God ernstige zonden niet vergeeft.
Maar de Heiland heeft voor onze zon-
den geleden zodat wij ze kunnen afleg-
gen, ook de ernstige. Ware bekering
brengt vergeving, gemoedsrust, troost
en vreugde.

Bekering houdt niet altijd in dat we
grote veranderingen moeten aanbren-
gen. Vaak betekent het gewoon een
grotere bereidheid om volgens de wil
van God te leven. Ware bekering vindt
niet altijd snel plaats. Wees geduldig
met uzelf terwijl u ernaar streeft om
het goede te doen en uw fouten te ver-
beteren. Als u zich bekeert, zult u merken dat u een innerlijke
verandering ondergaat en niet meer verlangt om te zondigen.
Dan zult u gaan beseffen dat u een kind van God bent en dat
u niet steeds dezelfde fouten hoeft te begaan. Uw verlangen
om God te volgen zal blijven toenemen.

7
Jezus biedt eenieder die zich bekeert gemoedsrust.

We begaan allemaal
fouten. Soms schaden we
onszelf en anderen op een

manier die we zelf niet
meer kunnen herstellen.

We breken soms iets dat we
zelf niet kunnen repareren.
Dan krijgen we gevoelens

van schuld, vernedering en
pijn, die we zelf niet

kunnen genezen. 
De genezingskracht van

de verzoening kan
herstellen wat wij zelf niet

kunnen genezen.
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DE DOOP EN DE HEILIGE GEEST
Door geloof in Jezus Christus en bekering bereidt u zich voor
op de doop en de gave van de Heilige Geest. Jezus Christus
heeft gezegd dat alle mensen door water en de Geest (de
Heilige Geest) gedoopt moeten worden om vergeving van hun
zonden te ontvangen. Als u zich laat dopen door iemand die
het gezag van het priesterschap bezit, en als u de Heilige Geest
ontvangt, zult u geestelijk herboren worden.

Waarom moet ik me laten dopen?
Jezus Christus gaf ons het voorbeeld door zich te laten dopen om
‘alle gerechtigheid te vervullen’ (Matteüs 3:15). Als u zich laat
dopen, ontvangt u vergeving van uw zonden (zie Handelingen
2:38). U sluit een verbond met God: u belooft Jezus Christus als

uw Heiland te aanvaarden, Hem te
volgen en zijn geboden te onderhou-
den. Als u uw deel doet, belooft onze
hemelse Vader dat Hij u uw zonden
zal vergeven. Als u zich door het juiste
gezag laat dopen, worden uw zonden
weggewassen.

De doop is een korte onderdompeling
in water. Dat is de manier waarop
Jezus zich liet dopen. De doop door

onderdompeling is een heilig symbool van de dood, begrafenis
en opstanding van Jezus Christus. Zij symboliseert het einde
van uw oude leven en het begin van uw nieuwe leven als vol-
geling van Jezus Christus.

Waarom moet ik de Heilige Geest ontvangen?
Door de doop worden uw zonden weggewassen en door de
Heilige Geest wordt u gelouterd en geheiligd. Als u trouw blijft
aan uw doopverbonden kunt u de Heilige Geest altijd bij u heb-
ben. De invloed van de Heilige Geest kunnen alle goede mensen

8

‘Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg

u, tenzij iemand geboren
wordt uit water en Geest,

kan hij het Koninkrijk
Gods niet binnengaan.’

Johannes 3:5

Jezus Christus liet zich door Johannes de Doper dopen.
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voelen. Maar alleen zij die zijn gedoopt en de gave van de Heilige
Geest ontvangen, hebben hun hele leven lang recht op zijn blij-
vend gezelschap.

De Heilige Geest helpt u om de waarheid te herkennen en te
begrijpen. Hij geeft u geestelijke kracht en inspiratie. Hij troost
u in moeilijke tijden en leidt u als u moeilijke beslissingen moet
nemen. Door middel van de Heilige Geest kunt u in uw dage-
lijks leven Gods liefde en invloed voelen.

Of u deze gave van God kunt ontvan-
gen hangt af van uw gehoorzaamheid
aan zijn geboden. De Heilige Geest
kan niet bij mensen blijven die niet
volgens de leringen van God leven.
Zij verliezen het recht op zijn leiding
en inspiratie. Streef er altijd naar om
het gezelschap en de leiding van de
Heilige Geest waardig te zijn.

U ontvangt de Heilige Geest na uw
doop. Tijdens een ordening, die de
bevestiging wordt genoemd, leggen

een of meer bevoegde priesterschapdsdragers hun handen op
uw hoofd. Zij bevestigen u als lid van de kerk en zegenen u
zodat u de gave van de Heilige Geest kunt ontvangen. Deze
verordening vindt meestal kort na de doop plaats tijdens een
kerkdienst. Na uw doop en bevestiging bent u lid van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

10
De Heilige Geest wordt door handoplegging verleend.

U kunt door de Heilige
Geest onderricht en geleid
worden. ‘De Trooster, de

heilige Geest, die de Vader
zenden zal in mijn naam,

die zal u alles leren en
u te binnen brengen al
wat Ik u gezegd heb.’

Johannes 14:26

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.
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Het avondmaal
Na de doop kunt u uw doopverbon-
den hernieuwen door wekelijks van
het avondmaal te nemen. Tijdens
de avondmaalsdienst wordt er, ter
gedachtenis aan de verzoening van
Jezus Christus, brood en water geze-
gend en aan de aanwezigen rondge-
diend. Het brood symboliseert zijn
lichaam en het water zijn bloed. Als u uw doopverbonden her-
nieuwt, krijgt u de belofte dat u de Geest, ofwel de Heilige
Geest, altijd bij u zult hebben.

13
Tijdens het avondmaal gedenken we Jezus Christus.

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.

Tijdens het avondmaal
kunnen we dankbaar het
leven, de bediening en de

verzoening van Jezus
Christus gedenken.
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VOLHARDEN TOT HET EINDE
Door geloof in Jezus Christus, bekering en de verordeningen
van de doop en bevestiging wordt u lid van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Eens lid van de
kerk zal uw begrip blijven toenemen. U blijft geloof in Christus
oefenen, zich bekeren, uw doopverbonden hernieuwen door
van het avondmaal te nemen en de leiding van de Heilige
Geest volgen. Deze fundamentele beginselen en verordeningen
van het evangelie vormen een patroon om uw hele leven lang
te blijven volgen. Die levenslange toewijding wordt vaak ‘tot
het einde toe volharden’ genoemd.

Als u tot het einde van uw leven volhardt, ontvangt u leiding,
gemoedsrust en geluk. U zult vreugde ervaren als u ernaar
streeft steeds meer op Jezus Christus te gaan lijken door de
mensen om u heen te dienen en te helpen. U zult uw relatie
met uw hemelse Vader beter begrijpen en zijn volmaakte liefde
voor u voelen. Dat zal u hoop geven en een duidelijker begrip
van uw levensdoel in deze vaak ongelukkige en verontruste
wereld is.

14
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Het evangelie van Jezus Christus 

is een levenswijze.

‘Daarom moet gij standvastig in 

Christus voorwaarts streven, 

met volmaakt stralende hoop, 

en liefde voor God en voor alle mensen.

Welnu, indien gij voorwaarts

streeft, u vergastend aan het woord

van Christus, en tot het einde

volhardt, zie, zo zegt de Vader: 

Gij zult het eeuwige leven hebben.’

2 Nephi 31:20
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HOE KOM IK HET TE WETEN?
Het evangelie van Jezus Christus is
hersteld door middel van openbaring
van God aan de profeet Joseph Smith
en andere profeten.

U kunt zelf de waarheid hiervan
achterhalen door uw hemelse Vader
in gebed aan te roepen. Hij zal u
door de Heilige Geest antwoord
geven. De Heilige Geest wordt ook
wel de Geest van God genoemd.
De Heilige Geest getuigt van onze
hemelse Vader en Jezus Christus.
De Heilige Geest bevestigt de waar-
heid door gevoelens, gedachten en
indrukken. Die gevoelens van de
Heilige Geest zijn krachtig, maar
meestal ook aangenaam en zacht. In
de Bijbel staat: ‘De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap,
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid, [en] zelfbeheersing’ (Galaten 5:22–23).

Door zulke gevoelens bevestigt de Heilige Geest dat deze
boodschap waar is. Vervolgens moet u beslissen of u in
overeenstemming wilt leven met het evangelie dat Jezus
Christus door middel van Joseph Smith heeft hersteld.

17

Hoe behoor ik te bidden?

• Spreek uw hemelse
Vader aan.

• Uit de gevoelens van
uw hart (dankbaarheid,
vragen stellen, verzoe-
ken om een bevestiging
dat het Boek van
Mormon en de leringen
van de zendelingen
waar zijn).

• Besluit (‘In de naam
van Jezus Christus.
Amen.’)

U kunt door oprecht gebed de waarheid leren kennen.
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GEBRUIKTE TERMEN
Avondmaal Een verordening die de leden van de kerk aan de
verzoening van Jezus Christus herinnert. Door van het avond-
maal te nemen hernieuwen we onze doopverbonden. Brood en
water worden gezegend en aan de aanwezigen rondgediend.
Het brood symboliseert het lichaam van Jezus Christus, het
water symboliseert zijn bloed. Deze verordening vindt iedere
week tijdens de kerkdienst plaats.

Bevestiging De manier waarop iemand de Heilige Geest ont-
vangt. Tijdens deze verordening, die meestal kort na de doop
tijdens een avondmaalsdienst plaatsvindt, wordt de persoon als
lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen bevestigd.

Doop Een noodzakelijke stap om vergeving van onze zonden te
ontvangen. Door de doop en bevestiging onder priesterschaps-
gezag worden we lid van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen. De doop vindt plaats door onder-
dompeling, wat inhoudt dat de persoon die zich laat dopen,
heel even volledig onder water wordt gedompeld. Door ons te
laten dopen tonen we dat we het voorbeeld van Jezus Christus
willen volgen om verbonden met God te sluiten.

Eeuwig heil Verlossing van zonde en dood. Het eeuwig heil is
door de verzoening van Jezus Christus mogelijk gemaakt. Door
de opstanding van Jezus Christus zal iedereen aan de gevolgen
van de dood ontkomen. Door geloof in Jezus Christus kunnen
we ook van de gevolgen van onze zonden worden verlost.
Dit geloof komt tot uiting in het leven van iemand die zich
bekeert, gehoorzaam is aan de wetten en verordeningen van
het evangelie en Christus dient.

18
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Genade Goddelijke hulp en kracht door de barmhartigheid en
liefde van Jezus Christus. Door zijn genade, die werd mogelijk
gemaakt door zijn verzoening, zal de hele mensheid herrijzen.
Door zijn genade zullen de mensen die zich blijven bekeren en
het evangelie naleven, zich tijdens hun leven altijd met hun
hemelse Vader verbonden voelen en na dit leven in zijn tegen-
woordigheid terugkeren.

Verbond Een overeenkomst tussen God en zijn kinderen. God
bepaalt de voorwaarden van het verbond en wij beloven Hem
te gehoorzamen. God belooft ons bepaalde zegeningen als wij
gehoorzaam zijn.

Verordening Een heilige, formele handeling die door het gezag
van het priesterschap wordt verricht. Voorbeelden zijn: de
doop, het ontvangen van de Heilige Geest en het avondmaal.
Verordeningen zijn vaak de manier waarop we een verbond
met God sluiten.

Verzoening De gebeurtenis waardoor wij met God verzoend
kunnen worden. Verzoenen is de straf voor zonden op je nemen
en zo de gevolgen van de zonden voor boetvaardige zondaars
wegnemen. Jezus Christus was de enige die de verzoening voor
de hele mensheid tot stand kon brengen. Zijn verzoening
omvatte zijn leed voor onze zonden, het vergieten van zijn
bloed, en zijn dood en opstanding. Door de verzoening zal
iedereen die op aarde geleefd heeft, herrijzen. Door de verzoe-
ning kunnen we vergeving van onze zonden ontvangen en het
eeuwige leven bij God.

19
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VRAGEN TER OVERWEGING
Aan de hand van de volgende vragen en schriftteksten kunt u zich
verder verdiepen in de beginselen die in deze brochure behandeld
worden. Deze lijst is niet allesomvattend; voetnoten en verwijzin-
gen in de Schriften leiden u naar meer schriftuurplaatsen en stu-
diemateriaal.

Wat is het evangelie van Jezus Christus?
3 Nephi 27:13–22 (Boek van Mormon, pp. 582–583)

Wat betekent het om geloof te hebben?
Hoe kan geloof u kracht geven?
Hebreeën 11:1, 6 (Bijbel, Nieuwe Testament)
Alma 32:21, 26–28 (Boek van Mormon, pp. 365–366)
Ether 12:6 (Boek van Mormon, p. 646)

Wat houdt bekering in?
Waarom moet iedereen zich bekeren?
Lucas 15:3–10 (Bijbel, Nieuwe Testament)
Handelingen 3:19 (Bijbel, Nieuwe Testament)
Alma 12:33–34 (Boek van Mormon, p. 301)

20
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Waarom moet iedereen zich laten dopen?
Handelingen 2:38 (Bijbel, Nieuwe Testament)
2 Nephi 31–32 (Boek van Mormon, pp. 140–144)

Wat is de Heilige Geest?
Hoe kan de Heilige Geest uw leven tot zegen zijn?
2 Nephi 32:5 (Boek van Mormon, p. 144)
3 Nephi 27:20 (Boek van Mormon, pp. 582–583)

Wat is het doel van het avondmaal?
3 Nephi 18:1–12 (Boek van Mormon, pp. 561–562)
Moroni 4–5 (Boek van Mormon, pp. 659–660)

Wat houdt het in om tot het einde te volharden?
2 Nephi 31:15–20 (Boek van Mormon, pp. 142–143)
3 Nephi 15:9 (Boek van Mormon, pp. 555)

21
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MET ONS DE EREDIENST BIJWONEN

KOM EN ZIE HOE HET HERSTELDE EVANGELIE
UW LEVEN TOT ZEGEN KAN ZIJN

De avondmaalsdienst is de belangrijkste eredienst. De dienst
duurt meestal iets langer dan een uur en omvat het volgende:

Lofzangen: door de aanwezigen gezongen. (Lofzangenbundels zijn
aanwezig.)

Gebeden: door plaatselijke leden uitgesproken.

Het avondmaal: brood en water worden gezegend en aan de
aanwezigen rondgediend ter gedachtenis aan de verzoening
van Jezus Christus.

Sprekers: Meestal een of twee van tevoren uit de aanwezigen
gevaagde sprekers bespreken een evangelieonderwerp.

Kleding: mannen en jongens dragen gewoonlijk een kostuum of
een nette broek met een overhemd en een stropdas. Vrouwen
en meisjes dragen een jurk of een rok.

Er wordt tijdens de dienst niet om bijdragen gevraagd.

�

22
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We nodigen u ook uit om de andere bijeenkomsten bij te wonen,
afhankelijk van uw interesse en leeftijdsgroep. De volgorde en
beschikbaarheid van deze bijeenkomsten kunnen verschillen.

Zondagsschool: klassen voor studie van de Schriften en leerstellin-
gen van het evangelie.

Priesterschapsvergadering: klassen voor mannen en jongens van
twaalf jaar en ouder.

Zustershulpvereniging: klassen voor vrouwen van achttien jaar
en ouder.

Jongevrouwen: klassen voor meisjes van twaalf tot achttien jaar.

Jeugdwerk: gezamenlijk programma en klassen voor kinderen van
drie tot en met elf jaar. Er is vaak ook een kinderkamer voor kin-
deren van achttien maanden tot drie jaar.

Aanvangstijd avondmaalsdienst:

Adres kerkgebouw:
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Wat moet ik doen?
• Het Boek van Mormon lezen.

Aanbevolen leesstof:

• Bidden om te weten dat Jezus Christus uw Heiland is.

• U bekeren en om vergeving van uw zonden bidden. Ernaar
streven om volgens de geboden van God te leven.

• Naar de kerk gaan.

• U voorbereiden om zich te laten dopen op 

• Ga naar www.mormon.org/nld om meer over het herstelde evange-
lie van Jezus Christus te leren.

• Blijf de lessen van de zendelingen volgen om meer te leren over
de waarheden die God door middel van hedendaagse profeten
heeft hersteld.

Volgende afspraak:

Naam en telefoonnummer van de zendelingen:

www.mormon.org/nld
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