
Geloof in uw 
Hemelse Vader,
Jezus Christus 
en de Heilige 

Geest

Ontwikkel een 
getuigenis van de 

Verzoening van 
Jezus Christus 

en Het herstelde 
evangelie

Betaal tiende, 
wees zedelijk rein, 

wees eerlijk en 
onderhoudt het

Woord van 
Wijsheid

Steun en volg 
de levende 

profeet

Geef tijd, 
talenten en 

middelen om 
Gods koninkrijk 
op te bouwen

Leef in over-
eenstemming 

met de leringen 
van de kerk

Doe uw 
familiege-
schiedenis

En wij vragen U, Heilige Vader, dat 
uw dienstknechten gewapend met 

uw macht van dit huis zullen kunnen 
uitgaan, en dat uw naam op hen zal 

rusten en uw heerlijkheid hen zal 
omringen en uw engelen over 

hen zullen waken..

L & V 109 : 22

Welnu, hef uw hart op 
en verblijd u en kleef de 

verbonden aan die gij hebt 
gesloten.

L & V 25 : 13

En indien u mijn geboden 
onderhoudt en volhardt tot het 
einde, zult u het eeuwige leven 
hebben, welke gave de grootste 

van alle gaven Gods is.

L & V 14 : 7

‘Als u en ik naar de tempel 
gaan, als we de verbonden 

gedenken die we daar sluiten, 
zijn we beter in staat om elke 
beproeving te verdragen en 

elke verleiding te overwinnen.

President Monson
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