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U kunt deze dvd gebruiken om thuis of in de kerk in het evangelie les te geven. Hij 
bevat vier inspirerende films die getoond kunnen worden ter aanvulling van het 
lesmateriaal en om evangeliebeginselen te verduidelijken.
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Uitgekozen Hem altijd te dienen

Een reine jeugd

De vensters van de hemel

Het Boek van Mormon: een kostbaar bezit

Maakt duidelijk dat het de plicht is van alle jongemannen om een zending te 

vervullen. Motiveert jonge mensen om zich voor te bereiden en geeft de gezinnen 

die een zendeling in het veld hebben een steuntje in de rug.  Laat de vreugde zien 

die de voorbereiding op en de vervulling van een zending brengt. 19 minuten.

Een reine jeugd
Legt uit welke normen de Heer voor zedelijkheid hanteert. Geeft ouders en 

leidinggevenden en leerkrachten in priesterschap en hulporganisaties een 

uitgangspunt voor discussies met jongeren over zedelijk rein blijven.  11 minuten. 

De vensters van de hemel
Een historische film over een belangrijke openbaring over de wet van tiende 

waardoor de kerk haar schulden kon aflossen. Laat ook de wonderbaarlijke 

vervulling zien van de belofte die president Snow de leden van de kerk in St. 

George (Utah, VS) gedaan had. 32 minuten.

Het Boek van Mormon: een kostbaar bezit
Laat de oorsprong en het ontstaan van het Boek van Mormon zien, en hoe 

kerkleden van het eerste uur een getuigenis van het boek kregen.  60 minuten.
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