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De MelchizeDekse 
priesterschap 

Mobiliseren
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elk segment op de dvd dient apart te worden bekeken en behandeld. De 
dvd en het handboek kunnen als volgt worden gebruikt:

1. het Melchizedekse-priesterschapscomité van de ring gebruikt ze om nieuwe 
quorum- en groepsleiders te instrueren en oriënteren. 

inhoUD

seGMent 1

Behandelt de belangrijke bediening van quorum- en groepsleiders om 
priesterschapsdragers en hun gezin te sterken en dienen. 

1. Behandelt de zending van de kerk.

1.  Leert de quorum- en groepsleiders zich te organiseren en comités te vormen om 
de zending van de kerk te volbrengen.

1.  Laat zien hoe quorum- en groepsleiders persoonlijk de priesterschapsdragers en 
hun gezin kunnen dienen.

2.  Laat zien hoe het leidinggevend priesterschapscomité en de wijkraad dienen te 
functioneren om de zending van de kerk te volbrengen. 

2.  Laat zien hoe de quorum- en groepscomités de eendracht kunnen bevorderen, 
nieuwe en minderactieve leden kunnen inschakelen, en alle beschikbare 
middelen van de priesterschap kunnen gebruiken om de zending van de  
kerk te volbrengen.

2.  Bevat ideeën waarmee de quorum- en groepsleden anderen kunnen dienen door 
middel van het huisonderwijs.

18 minutenInleiding en overzicht

seGMent 2 19 minutenDe zending van de kerk

seGMent 3 13 minutenQuorum en groepsbestuur

seGMent 4 20 minutenDienen

2. De priesterschapsleiders van ring en wijk gebruiken ze om quorum- en 
groepsleiders te instrueren in leidersvergaderingen en inservicebijeenkomsten. 

3. Quorum- en groepsleiders gebruiken ze om comitéleden te instrueren.
4. Quorum- en groepsleiders gebruiken ze in aanvulling op de lessen in de quorums 

en groepen.


