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kan gebruik zijn gemaakt van 
oudere versies van de Schriften 
en verouderde kerkelijke 
terminologie.

4:33 uur 50 min.

© 2004, 2009 by Intellectual Reserve, Inc. Alle rechten voorbe-
houden. Produced in Germany. Engels origineel vrijgegeven: 4/04. 
Ter vertaling vrijgegeven: 4/04. Titel van het origineel: Doctrine 
and Covenants and Church History DVD Presentations: For Youth 
and Adult Sunday School Gospel Doctrine Classes. 54075 120

54075 120

Dvd-presentaties Leer en Verbonden 
en kerkgeschiedenis
Voor zondagsschoolklassen van jongeren en volwassenen (Evangelieleer) 
De dvd-presentaties over de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis voor de zondagsschool-
cursus Evangelieleer (jongeren en volwassenen) bestaan uit 27 korte films die verband houden 
met de leringen in de Leer en Verbonden en de geschiedenis van de kerk. Te gebruiken bij 
lessen in de klas Evangelieleer, maar ook bij gezinsavonden en individuele studie.

Dvd 1

Les  1: Overzicht van de kerkgeschiedenis (10:32) 
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Les 3: Op zoek naar de waarheid (15:43)
Les 3: Het eerste visioen (9:33) 
Les  4: De werken en plannen van God (12:31) 
Les  4: Parley P. Pratt vindt het Boek van Mormon (9:03)
Les  8: De herstelling van het priesterschap (7:33)
Les  9: De oprichting van de kerk (7:24)
Les  11: Zendingswerk (Uitgekozen Hem te dienen) (3:08)
Les  15: ‘Een man zonder vlotte babbel’ (6:07)
Les 17: De vensters van de hemel (10:46)
Les 19: Het heilsplan (4:24)
Les 21: ‘Weest niet verontrust’ (5:15)
Les 21: ‘Zij  die wijs zijn’ (5:54)

Les 27: Zionskamp (18:43) 
Les 29: ‘Het hart en een gewillige geest’ (7:55)
Les  31: Tempels en gezinnen (8:35)
Les 32: Joseph Smith, de profeet van de herstelling (13:09)
Les 32: De martelaarsdood van Joseph Smith (1:57)
Les 33: Macht van omhoog (12:07)
Les 34: Geloof bij elke voetstap (16:00)
Les  35: ‘In alles beproefd’ (4:27)
Les 37: Wachters op de toren (4:28)
Les  38: Zorg voor de armen (6:55)
Les  42: Openbaring over het priesterschap (6:16)
Les 43: De gehele wapenrusting Gods  (10:58)
Les 45: De plicht van ouders (6:22)
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