
‘Als dochter van God bereidt u zich voor 
op een eeuwige benoeming en ieder van u 

heeft een vrouwelijke identiteit, karakter en 
verantwoordelijkheid. Het succes van gezinnen, 

gemeenschappen, deze kerk, en het kostbare 
heilsplan hangt af van uw getrouwheid. (…) Het is 
de bedoeling van onze hemelse Vader dat de ZHV 

meewerkt aan het opbouwen en voorbereiden 
van Zijn volk op de zegeningen van de tempel. Hij 
heeft de ZHV gesticht om Zijn dochters op één lijn 
te krijgen met Zijn werk en hun hulp in te roepen 
bij de opbouw van Zijn koninkrijk en de gezinnen 

in Zion.’ Zuster Julie B. Beck



We zijn allemaal verschillende dingen voor 
verschillende mensen: soms een dochter, 

een vriend, een moeder of zuster. Dan weer 
een lerares, een studente, een werkneemster 

of de baas! Al deze ‘etiketten’ verschillen 
constant afhankelijk van onze omgeving – 
maar een doet dat nooit – dat van dochter 

van God.

De flappen op deze pagina kunnen 
worden opengeklapt en gerangschikt op 

verschillende manieren, om aan te tonen dat 
ook wij op verschillende manieren worden 

bekeken op verschillende tijdstippen. Door 
al deze rollen kunnen we dichter bij onze 

ware identiteit als dochters van God komen 
als we als discipelen van Christus handelen. 

Elke flap vertegenwoordigt een manier 
waardoor we ons potentieel als dochters van 

God gaan begrijpen.

President Uchtdorf heeft dit gezegd: 
Discipel-schap is een reis. We hebben de 
verfijnende lessen van de reis nodig om 

ons karakter te bewerken en onze harten te 
zuiveren. Door het pad van discipelschap 

met geduld te bewandelen, tonen we de mate 
van ons geloof en onze gewilligheid Gods wil 

te aanvaarden en niet onze wil.

Huisbezoek boodschap maart 2012: 
Dochters in Mijn koninkrijk

inkablinka.com

Een potlood achter het oor gestopt om 
indrukken op te schrijven:

Houdt een geestelijk dagboek bij van 
momenten waarop u geestelijke kennis 

hebt ontvangen van uw identiteit als 
dochter van God

Lees de Schriften

Er zit stof van krijt op uw rok van de 
Jeugdwerk les die u vandaag heeft 

onderwezen!

Anderen onderwijzen (in onze gezinnen, in 
kerkroepingen, als huisbezoekster, en in de 
gemeenschap) biedt ons mogelijkheden om 

zelf te groeien en te leren

Sta op en deel uw getuigenis

Denk na over, overweeg en overpeins 
uw relatie met uw Hemelse Vader.

Onthoudt dat Hij van u houdt.

Bid vaak

Zorg er voor dat u een geldige 
tempel-aanbeveling heeft

Een fruit ‘hapje’ is aan uw laars blijven 
plakken toen u in de kerk een moeder 

te hulp schoot met haar kind!

Wees een verzorgster.



‘Als dochter van God bereidt u zich voor 
op een eeuwige benoeming en ieder van u 

heeft een vrouwelijke identiteit, karakter en 
verantwoordelijkheid. Het succes van gezinnen, 

gemeenschappen, deze kerk, en het kostbare 
heilsplan hangt af van uw getrouwheid. (…) Het is 
de bedoeling van onze hemelse Vader dat de ZHV 

meewerkt aan het opbouwen en voorbereiden 
van Zijn volk op de zegeningen van de tempel. Hij 
heeft de ZHV gesticht om Zijn dochters op één lijn 
te krijgen met Zijn werk en hun hulp in te roepen 
bij de opbouw van Zijn koninkrijk en de gezinnen 

in Zion.’ Zuster Julie B. Beck


