
WAT IS ER NIEUW? 

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

•	 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.

•	 Elke wijk te steun te geven in hun inspanningen voor het heilswerk. 
Vraag iedere bisschop in de gesprekken die u met hem voert hoeveel 
vooruitgang de onderzoekers en de nieuwe en terugkerende leden 
maken.

HOE VUL IK MIJN ROL IN?

Het is niet de bedoeling dat u het werk alleen doet, maar dat u de ring in 
het heilswerk leidt. Voor meer informatie zie:

•	 Handboek 2, hoofdstuk 5

•	 Predik mijn evangelie, hoofdstuk 13

•	 Speciale uitzending: Het heilswerk

Video

Priesterschapssleutels: 
de sleutels voor het werk 
gebruiken

Artikelen

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

Ouderling Neil L. Andersen, ‘Het is een 
wonder’, algemene aprilconferentie 2013.

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

Ringpresident, u bezit de heilige priesterschapssleutels voor het heilswerk in uw ring. U gebruikt deze 
sleutels om in uw ring samen het heilswerk uit te voeren door eensgezind met de zendingspresident en 
de bisschoppen samen te werken.

https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church?lang=eng&clang=nld
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/dutch/pdf/language-materials/36617_nld.pdf#page=233
http://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=eng&clang=nld
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=eng&clang=nld
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=eng&clang=nld
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=eng&clang=nld
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=nld
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=nld
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=nld
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=nld


‘Ringpresidenten […] dragen de sleutels van 
verantwoordelijkheid voor het zendingswerk in hun unit, 
en zij inspireren de leden om eraan deel te nemen.’ 

Ouderling Russell M. Nelson 

‘Ringpresidenten […] 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

verantwoording op zich te nemen voor het zoeken en begeleiden van onderzoekers in zijn ring of district. […] U, broeders, 
hebt een heilige plicht voor de Heer met betrekking tot dit werk.  
U geeft het voorbeeld van wat anderen onder uw leiding kunnen doen.’

President Gordon B. Hinckley 
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‘Ik vraag elke ring- en districtspresident om de volle 

WIE KAN MIJ HELPEN?

•	 Uw gebiedszeventiger zal ervoor zorgen dat zendingspresidenten en 
ringpresidenten bijeenkomen in coördinerende raden. 

•	 De zendingspresident zal u vertellen hoe u het beste met de 
voltijdzendelingen kunt samenwerken. Buiten de coördinerende raden om 
wilt u waarschijnlijk regelmatig bijeenkomen.

•	 Uw raadgevers kunnen u helpen prioriteit aan dit werk te geven door 
in de leer te onderwijzen en te laten zien dat het evangelie hen gelukkig 
maakt.

•	 Het hogeraadslid belast met zendingswerk instrueert en assisteert de 
wijkzendingsleiders in de ring, met inbegrip van het opstellen van een 
wijkzendingsplan.

•	 Uw bisschoppen dienen aan u door te geven wat ze doen om hun wijk in 
het heilswerk te verenigen. 

•	 De voltijdzendelingen kunnen de door de leden gevonden 
belangstellenden onderwijzen en sterken. 

•	 De leden van uw ring — 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.

HET BELANG BEGRIJPEN


