
WAT IS ER NIEUW? 

U zult waarschijnlijk meer voltijdzendelingen in uw wijk hebben. Uw 
deelname en leiding zijn daarbij van wezenlijk belang. Die toename in 
zendelingen biedt u nog meer de kans om:

•	 Het goede voorbeeld te geven in het zoeken en voorbereiden van 
personen en gezinnen die de zendelingenlessen willen volgen. 

•	 Leden en leidinggevenden te helpen om vrienden en buren te zoeken 
en voor te bereiden, zodat de zendelingen hun heilige taak kunnen 
uitvoeren — in het evangelie van Jezus Christus onderwijzen. 

•	 Ervoor te zorgen dat de zendelingen positief en gepast met de leden 
omgaan om het heilswerk eensgezind uit te voeren.

•	 Een toegewijde wijkzendingsleider te roepen die in de wijkraad en 
met de wijkzendelingen en de leden van de wijk het zendingswerk 
coördineert, zodat de zendelingen zoveel mogelijk lesafspraken 
hebben.

Bisschop, begrijp uw rol in het werk
Richtlijn om het heilswerk te bespoedigen

Bisschop, u bezit de heilige priesterschapssleutels voor het heilswerk in uw wijk. U gebruikt deze sleutels 
door de wijkraad, de voltijdzendelingen en de leden van uw wijk eensgezind te laten samenwerken. Dan 
zult u de wijk zien groeien en sterker worden. U zult ook zien dat de leden betere discipelen worden.

HOE VUL IK MIJN ROL IN?

Het is niet de bedoeling dat u het werk alleen doet, maar 
dat de wijk het heilswerk eensgezind uitvoert. Voor meer 
informatie zie:

•	 Handboek 2, hoofdstuk 5

•	 Predik mijn evangelie, hoofdstuk 13

•	 Speciale uitzending: Het heilswerk
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‘Ik zou willen voorstellen dat elke 
bisschop in de kerk zijn mensen het 
motto geeft: “Laten we allemaal 
werken aan de groei van de wijk.”’

President Gordon B. Hinckley 

‘De bisschop en zijn wijkraad 
bespreken elke onderzoeker die 
vorderingen maakt. Zij overleggen 
wat ze voor elke onderzoeker en elk 
gezin kunnen doen om nog voor de 
doop vriendschap met hen te sluiten, 
ze bij de activiteiten te betrekken en 
de nieuwe leden te versterken.’

President Henry B. Eyring

‘Bisschoppen hebben de taak en de 
verantwoording de leden te leren 
hoe zij de reinen van hart kunnen 
vinden en voorbereiden op de doop, 
en op een hulpvaardig leven in hun 
wijk en ring.’

Ouderling M. Russell Ballard
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WIE KAN MIJ HELPEN?

•	 Uw raadgevers kunnen u helpen om prioriteit aan dit werk te geven, 
doordat zij in de leer onderwijzen en laten zien dat het evangelie hen 
gelukkig maakt. U kunt de ene raadgever de heractivering en de andere 
raadgever het behoud van de leden laten coördineren.

•	 U kunt in de wijkraad de onderzoekers en nieuwe en terugkerende 
leden bespreken, en plannen maken en uitvoeren om in hun geestelijke 
behoeften te voorzien.

•	 Uw wijkzendingsleider, die lid van de wijkraad is, is de schakel tussen u 
en de voltijdzendelingen. 

•	 De voltijdzendelingen kunnen de mensen die u aanwijst, onderrichten en 
sterken. U kunt hen voor de wijkraad uitnodigen.

•	 Het hogeraadslid belast met zendingswerk kan uw wijkzendingsleider 
instrueren en assisteren.

•	 De leden van uw wijk — met inbegrip van jongeren en kinderen — 
hebben vrienden, buren en familieleden die geen lid of minderactief zijn. 
Zij zijn wellicht de beste bron waaruit geput kan worden om mensen te 
vinden die kunnen worden uitgenodigd om zelf te komen kijken wat het 
evangelie van Jezus Christus te bieden heeft.


