
WAT IS ER NIEUW?

U zult waarschijnlijk meer zendelingen in uw zendingsgebied hebben dan 
ooit tevoren. 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. 

•	 Het werk met ringpresidenten te coördineren, de rol van anderen te 
begrijpen en eensgezind uw priesterschapssleutels te gebruiken. De 
ringpresident bezit de sleutels voor het zendingswerk in zijn ring; u 
bezit de sleutels voor het werk van de zendelingen. Als u samenwerkt, 
kunt u het heilswerk goed uitvoeren. U moet geregeld bijeenkomen 
met ringpresidenten in coördinerende raden om het werk gelijk te 
schakelen.

•	 Zendelingen terdege te leren hoe ze goed met leden en plaatselijke 
leidinggevenden kunnen samenwerken. Zorg ervoor dat ze gepast en 
zinvol met hen omgaan.

•	 De leer van Christus, het heilsplan en de beginselen van zendingswerk 
vaak uiteen te zetten, en de leden aan te moedigen om daar hun 
medewerking aan te verlenen.

HOE VUL IK MIJN ROL IN?

Het is niet de bedoeling dat u het werk alleen doet, maar dat u de 
zendelingen opdrachten en leiding geeft. Voor meer informatie zie:

•	 Handboek 2, hoofdstuk 5

•	 Predik mijn evangelie, hoofdstuk 13

•	 Mission President’s Handbook

•	 Speciale uitzending: Het heilswerk

Artikelen

President Henry B. Eyring, ‘We zijn één’, 
algemene aprilconferentie 2013

Ouderling Russell M. Nelson ‘Laat 
u meevoeren op de golf’, algemene 
aprilconferentie 2013

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

Zendingspresident, u bezit heilige priesterschapssleutels. U gebruikt deze sleutels effectief als 
u eensgezind met ringpresidenten samenwerkt, en voor het heilswerk de handen ineenslaat met 
leidinggevenden en leden.

Video

Priesterschapssleutels: 
de sleutels voor het werk 
gebruiken
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WIE KAN MIJ HELPEN?

•	 Uw gebiedszeventiger zal ervoor zorgen dat u in coördinerende raden effectief met 
ringpresidenten kunt overleggen. 

•	 Uw raadgevers kunnen u helpen met lesgeven, instrueren en uw administratieve taken, 
waarbij zij het heilswerk prioriteit geven, door in de leer te onderwijzen en te laten zien 
wat het inhoudt om gelukkig in het evangelie te zijn.

•	 Een goede band met ringpresidenten zal ertoe leiden dat ze aangeven waar de 
zendelingen het beste te werk kunnen worden gesteld en hoe u het werk het beste kan 
worden uitgevoerd. 

•	 De voltijdzendelingen kunnen de belangstellenden die de leden vinden, onderrichten 
en sterken, en in samenwerking met de leden zielen tot Christus brengen. 

•	 De leden van de kerk — onder wie 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.

‘Een zendingspresident draagt de sleutels van 
verantwoordelijkheid voor het welzijn, de veiligheid 
en het succes van zijn zendelingen. Na overleg met 
ring- en districtspresidenten in zijn zending wijst de 
zendingspresident zendelingen toe aan bepaalde ringen, 
wijken en gemeenten.’

Ouderling Russell M. Nelson

‘Als de sleutels van een ringpresident en een 
zendingspresident op één lijn liggen, en als die twee 
elkaar aanvullende sets sleutels eensgezind en harmonieus 
samenwerken, ontsluit zich een openbaringskanaal en kan 
Gods zegen op wonderbaarlijke wijze op het werk rusten. 
Als die sets sleutels niet op één lijn liggen, beperkt en 
ontkracht dat de machten des hemels.’

Ouderling David A. Bednar
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