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BoodschAp vAn de geBiedsleiding

vrouwen in de tem-
pel trouwen, sterk  
in het geloof blijven,  
en rechtschapen 
kinderen grootbren-
gen. Het houdt ook 
in dat de integratie 
van nieuwe leden 
goed verloopt, door-
dat zij met het goede 
woord Gods worden 
gevoed, begeleiding 
en steun krijgen, en 
de kans om een taak 
te vervullen.

Broeders en 
zusters, wij kunnen 
de groei van het 
koninkrijk deel van 
ons dagelijks leven 
maken. Ik wil vier 
suggesties doen waarmee we onze kracht in 
dienst van de kerk kunnen stellen.

 1. Het verlangen ontwikkelen: Of we nu pas bij 
de kerk zijn of al een lange tijd, we kunnen 
het verlangen ontwikkelen om goed te doen 
en goed te zijn, en het voorbeeld van Jezus 
te volgen. ‘Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u 
uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt 
heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou 
blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij 
Hem bidt in mijn naam’ ( Johannes 15:16).

Regionaal nieuws

Want Zion moet in schoonheid 
en in heiligheid toenemen
Ouderling Patrick Boutoille (Frankrijk)
gebiedszeventiger

 Op 26 april 1832 ontving de profeet  
Joseph Smith de volgende openbaring 
van de Heer:

‘Want Zion moet in schoonheid en in heilig-
heid toenemen; haar grenzen moeten worden 
uitgebreid; haar ringen moeten worden ver-
sterkt; ja, voorwaar, Ik zeg u: Zion moet zich 
verheffen en zich met haar pronkgewaden 
bekleden’ (LV 82:14).

In alle bedelingen heeft de Heer de heiligen 
aangespoord Zion op te bouwen. En ook in 
deze tijd is deze uitnodiging, meer dan ooit, aan 
ieder van ons gericht. Soms denken we dat we 
te jong, te oud, of te onbeduidend zijn om het 
koninkrijk op te bouwen. Of dat we het daar-
voor te druk hebben of de benodigde talenten 
missen. Dat is niet waar! Gevoelens van onge-
schiktheid zijn ongegrond en komen van de 
boze. Ieder van ons bezit talenten die de  
Heer kan gebruiken.

Hoe kunnen we dus bijdragen tot echte 
groei in de kerk? Hoe kan ik persoonlijk  
doeltreffend zijn?

President Harold B. Lee’s heldere antwoord 
daarop was dat de ware kracht van de kerk is af 
te meten aan de kracht van het getuigenis van 
ieder lid (Mexico Area Conference Report,  
25–27 augustus 1972).

Echte groei in de kerk houdt dus in dat ieder 
van ons een getuigenis heeft, zijn roeping vervult 
en getrouw blijft. Dat onze jongeren kuis blijven. 
Dat onze jonge mannen een eervolle zending 
vervullen. En dat onze jonge mannen en jonge 

Ouderling 
Patrick Boutoille
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 2. Zich bekeren: Op ons pad naar eeuwig heil 
moeten we gebruikmaken van de kostbare 
gave van het zoenoffer van onze Heer en 
Heiland. We kunnen zijn hulp krijgen om ver-
andering teweeg te brengen. Bekering is een 
continu proces dat de ziel tot bloei brengt. 
Het vergt niet alleen het laten varen van onze 
zonden en slechte gewoonten, maar het sluit 
ook in dat we er goede daden voor in de 
plaats stellen en ons hart en onze verlangens 
volledig op God richten.

 3. De verordeningen van het evangelie ontvan
gen: ‘Daarom, in de verordeningen daarvan 
is de macht der goddelijkheid kenbaar. En 
zonder de verordeningen daarvan, en het 
gezag van het priesterschap, is de macht der 
goddelijkheid niet kenbaar voor de mens in 
het vlees’ (LV 84:20–21). De verordeningen 
zijn essentiële stappen in ons leven en ons 
doel moet zijn om erachter te komen wat 
de volgende verordening voor ons is. Voor 
sommigen zal dat de doop zijn, voor anderen 
de tempelverordeningen, en voor nog weer 
anderen zal dat het wekelijks hernieuwen 
van hun verbonden zijn door gewetensvolle 
deelname aan het avondmaal.

 4. Onze bekering naleven: ‘(…) zowaar de 
Heer leeft, zovelen van de Lamanieten als er 
geloofden in hun prediking en zich tot de 
Here bekeerden, zijn nooit afvallig gewor
den’ (Alma 23:6). Dat is het bekeringsniveau 
dat wij nastreven. We moeten ons geloof in 
die mate ontwikkelen dat wat er ook in ons 
leven gebeurt, we standvastig zullen blijven, 
verankerd in het evangelie van onze Heiland, 
Jezus Christus.

Broeders en zusters, ik weet zeker dat we als 
kerk in aantal en in persoonlijke rechtschapen-
heid kunnen groeien, waardoor Zion zich kan 
verheffen en zich met haar pronkgewaden kan 
bekleden. ◼

 Het gebeurde in de zomer 
van 1974. Wij woonden 
in Zeist, ons gezin met 

vijf kinderen – drie jongens en 
twee meisjes. Het was in die tijd 
de gewoonte dat oma ’s zomers 
en ’s winters twee weken bij 
ons kwam logeren. Mijn moeder 
woonde alleen, in Hoogvliet, en 
het was altijd prettig als zij bij 
ons was, want zij hield van ons.

Zodoende was mijn moeder 
dus bij ons op 24 augustus. Ik 
ging die dag met haar wandelen 
in de Engelse tuin in Zeist, een 
prachtige tuin met veel bloemen 
en een grote vijver met zwanen. 
Zij vertelde me toen dat ze  
bang was om alleen te zijn  
in haar woning in Hoogvliet.  
Ik vroeg waarom, en ma zei:  

heiligen der lAAtste dAgen 
AAn het Woord

een gebed verhoord
Willem van Driel (wijk Hengelo)
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‘Ik ben 68 jaar, en als ik zou 
komen te overlijden, zou ik 
misschien dagen in het huis zijn 
voordat iemand het wist.’ Ze heeft 
mij ook verteld waar ze geld had 
liggen met het oog op een begra-
fenis. Ik heb goed geluisterd naar 
alles wat ze mij vertelde. De dag 
ging snel voorbij.

’s Avonds na de warme 
maaltijd ging mijn moeder altijd 
vroeg naar bed, rond 9 uur, want 
dan was zij erg moe. Ze sliep in 
de kamer van mijn oudste doch-
tertje. Ik had de gewoonte om, 
voordat ik ging slapen, nog even 
te komen kijken. Die avond zag 
ik haar in bed zitten. Ik ging 
zachtjes naar binnen en vroeg: 
‘Is er wat, ma?’ Ze vertelde mij 
over haar angst om alleen te zijn. 
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Ze had ook wat pijntjes, was 
onrustig en sprak over de pro-
bleempjes die ze had.

Toen maakte de Heilige 
Geest mij duidelijk dat ik haar 
gerust moest stellen. Ik nam 
mijn moeders handen in mijn 
handen en we baden samen 
tot onze hemelse Vader. In dat 
gebed hebben we gesproken 
over de angsten die zij had. 
Na het gebed vroeg ik mijn 
moeder: ‘Ma, gelooft u in Jezus 
Christus, uw Verlosser?’ Mijn 
moeder zei: ‘Ja’ – en dat vond 
ik bijzonder, want mijn ouders 
hadden me als kind naar de 
zondagsschool laten gaan, 
maar er werd thuis nooit over 
het geloof gepraat. Toen zei ik: 
‘Dan is het gebed verhoord en 
hoeft u niet bang te zijn.’ Ik ben 
de kamer uit gegaan en ben met 
een rustig gevoel gaan slapen.

De volgende ochtend, het 
was op zondagmorgen, was ik 
vroeg opgestaan om naar de 
kerk te gaan. Ineens stond mijn 
dochtertje naast mij in de keu-
ken en zei: ‘Pa, oma is dood’. Ik 
dacht: dat kan niet, en ben gelijk 
naar haar slaapkamer gegaan. 
Toen bemerkte ik dat zij echt 
was overleden.

Mijn gedachten gingen met-
een terug naar ons gebed van 
de vorige avond. Zij was niet 
alleen geweest: het gebed was 
verhoord. Nog vaak denk ik 
daaraan en is het voor mij een 
getuigenis dat onze gebeden 
werkelijk worden verhoord. ◼

een zendingservaring in praag
Andrew Pratt

ZendingservAringen

 Oorspronkelijk kom ik uit 
Wauseon (Ohio, V.S.), 
maar ik ben van decem-

ber 2008 tot december 2010 in 
Nederland op zending geweest. 
Ik lees de Liahona en het Boek 
van Mormon nog steeds in het 
Nederlands en blijf nog leren. 
Na mijn zending ben ik aan het 
Defiance College gaan studeren. 
Bij die opleiding horen speci-
ale, eigen onderzoeksprojecten. 
Voor zo’n project ging ik in 
maart een week met medestu-
denten en een docente naar 
Centraal-Europa.

In de maanden voordat we 
daarheen gingen, heb ik vaak 
gebeden om de Geest bij mij te 
hebben en om de harten van 
mijn collega’s en docente te 
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Andrew Pratt 
omringd door 
zendelingen 
in het centrum 
van Praag.

verzachten zodat ze zouden luis-
teren naar wat ze zouden horen 
over het herstelde evangelie van 
Jezus Christus. Veel van mijn 
collega’s waren wel christelijk 
maar gingen bijna nooit naar 
een kerk. Toen we in Praag 
(Tsjechië) waren, voelde ik de 
Geest. Ik had veel zendingser-
varingen met toeristen uit ver-
schillende landen, o.a. Australië, 
de Filippijnen, Singapore en 
Canada, die bij ons in de bus 
zaten. Ik vertelde hun dat dit 
niet mijn eerste keer in Europa 
was, omdat ik in Nederland op 
zending was geweest voor De 
Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen. 
‘O, echt waar?’ vroegen ze, 
‘maar jij bent toch mormoon?’ 
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Dankzij mijn zendingservarin-
gen in Nederland voelde ik 
me op mijn gemak, kon ik ze 
meer over de kerk vertellen en 
hun uitleggen dat ‘mormoon’ 
een bijnaam voor leden van de 
kerk is. Er was een vrouw de 
zei dat ze al wist dat ik ‘anders’ 
was. Ze had een bedrijf met 
veel mormoonse werknemers, 
dus ze wist van onze normen 
en waarden. Een echtpaar uit 
Australië had kennissen die 
mormoon waren. Ze vonden 
het wonderlijk dat zo’n jongen 
uit een vreemd land anderen 
aan kan spreken. ‘Ik heb deze 
vaardigheden op zending in 
Nederland geleerd’, antwoordde 
ik. Uiteindelijk hoorden mijn 
klasgenoten en docente ook wat 
voor gesprekken ik met ande-
ren had en begonnen ze mij af 
en toe vragen over de kerk te 
stellen. Omdat het een doel van 
onze ring was om het Boek van 
Mormon vóór eind april uit te 
lezen, nam ik regelmatig tijd om 
nog wat te lezen, al was ik vaak 
moe. Ik bad veel om de influis-
teringen van de Geest te volgen. 
Ik bad ook om zendelingen óf 
een kerkgebouw in het buiten-
land te zien.

Op een dag, toen we in de 
binnenstad van Praag langs de 
bekende Karelsbrug liepen, 
zag ik een groepje mensen die 
netjes gekleed waren en zwarte 
naambordjes met witte letters 
ophadden. Ik rende naar hen 
toe en sprak mijn dank uit voor 

hun harde werk in de stad 
Praag. Ze waren net zo blij als 
ik. Het voelde alsof deze zen-
delingen door een bijzonder 
licht omgeven waren. Na onze 
Europareis nam ik nogmaals 
contact op met deze zende-
lingen. Ze vertelden mij dat 
er die dag juist een groepje 
nieuwe zendelingen was geko-
men en dat ze de hele morgen 
nog niet veel succes hadden 
gehad, totdat ze mij en mijn 
vrienden en collega’s ontmoet-
ten. De volgende dag liepen 
we langs de Donau in Boeda-
pest (Hongarije). Mijn docente 
dacht aan mijn ontmoeting 
met de zendelingen in Praag 
en vroeg: ‘Andrew, kun je mij 
vertellen wat je zending in 
Nederland precies inhield?’ Ik 
beantwoorde haar vragen. Ze 
verwonderde zich erover dat ik 
zo rustig en met zelfvertrouwen 
over mijn geloof kon spreken. 
Ik probeerde de misvattingen 
die ze bleek te hebben, te 
ontkrachten. Dit gesprek leidde 
ertoe dat een collega van mij 
ook vragen begon te stellen.

Als ik terugkijk, voel ik Gods 
liefde voor mij. Hij kent mij. Als 
we ons best doen om de juiste 
prioriteiten te stellen, komt het 
goed. Onze liefdevolle hemelse 
Vader bereidt de weg voor 
ons. We weten nooit wat voor 
invloed het kan hebben als we 
onze mond opendoen en ande-
ren vertellen over deze blijde 
boodschap van Gods liefde. ◼

 Het is zaterdag 14 april, rond 2 uur in de 
middag. Patriarch Han Hogervorst is druk 
bezig om zijn bagage in orde te maken 

voor zijn vertrek naar Nederland. Drie weken is 
hij in Suriname geweest om leden in dit land een 
patriarchale zegen te geven. Voor velen was dat 
een geestelijk hoogtepunt in hun leven.

Uit de ringen en districten

leden zijn opgebouwd 
door ontvangen van 
patriarchale zegen
Ouderling en zuster Jansen
Zendingsechtpaar in het gebied West-indië

Broeder Hogervorst met Surinaamse leden  
bij de kerk in Paramaribo.
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De drie weken zijn enorm snel voorbij gegaan. 
Het geven van wel veertig patriarchale zegens is 
duidelijk voelbaar voor de patriarch, want zo’n 
aantal is uiteraard veel meer dan het normale 
aantal zegens dat hij in drie weken geeft. Aan 
zichzelf is hij absoluut niet toegekomen, behalve 
de laatste vrijdagmiddag, waarop wij snel met 
hem de basisschool bezochten waar zijn dochter 
dertien jaar geleden vanuit Nederland als stagiaire 
in het onderwijs werkte. Ook heeft hij vanmorgen 
nog de Surinaamse Zoo bezocht, die als activiteit 
op het programma stond van het jeugdwerk van 
de gemeente Uitkijk. Zo heeft hij toch nog iets 
van Suriname kunnen zien. Het heeft hem wat 
ontspanning gegeven nadat hij drie weken lang 
zes dagen per week telkens twee tot vier zegens 
per dag heeft gegeven, om vervolgens de zegens 
de volgende dag uit te werken. En dat uitwerken 
houdt meer in dan het alleen maar op de computer 
zetten. Wij hebben zijn werkwijze gezien, en het 
deed ons beseffen dat dit enorm veel energie kost.

In totaal heeft broeder Hogervorst de afgelo-
pen tien maanden 75 mensen in Suriname een 

patriarchale zegen kunnen geven. De eerste maal 
waren er leden bij die al 20 jaar hadden gewacht 
op het moment dat zij een zegen konden ont-
vangen. Er waren erbij die een ware rondedans 
deden van pure vreugde. De tweede maal waren 
er veel jeugdige leden die een houvast zochten 
om standvastig te blijven in het evangelie. Wij 
waren president Gamiette van het zendingsgebied 
West-Indië dankbaar voor zijn bemiddeling om 
voor deze uitzonderlijke situatie toestemming te 
verkrijgen van het Eerste Presidium.

Wij vroegen de patriarch naar het verschil tus-
sen zijn eerste en tweede bezoek aan Suriname. 
‘Het mooie van een tweede bezoek is het weerzien 
van lieve broeders en zusters’, zei hij. ‘Het contact 
is dan toch anders, wat persoonlijker, waardoor je 
de mensen nog wat beter leert kennen en de ver-
bondenheid met elkaar wordt versterkt. Verder was 
het deze keer ontroerend om te horen hoe som-
mige broeders en zusters zo teleurgesteld waren, 
ja zelfs gehuild hadden, omdat zij de eerste keer 
nog niet de gelegenheid hadden gekregen om een 
zegen te ontvangen en nu zo dankbaar waren om 

Aandachtig luis-
terende bezoe-
kers van een 
haardvuuravond 
met de patriarch.
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deze alsnog te krijgen. De tweede keer was ook 
anders omdat ik deze keer zo veel jonge mensen 
een zegen heb mogen geven. Ik was onder de 
indruk hoe zij zich hadden voorbereid, door de 
vragen die zij stelden, en hoe mooi met name de 
jonge zusters zich gekleed hadden.’

Voordat iemand een patriarchale zegen ont-
vangt, heeft hij of zij altijd een gesprek met de 
patriarch. Broeder Hogervorst zei daarover: ‘Een 
bijzonder moment voor mij was altijd het moment 
waarop de betreffende broeder of zuster, even 
voor het ontvangen van de zegen, een gebed 
uitsprak. Ik kreeg vaak het gevoel dat, hoe armer 
de leden zijn, hoe groter de dankbaarheid is die 
ze uiten aan onze hemelse Vader voor de zege-
ningen die zij in hun leven ervaren.

‘Ondanks hun ongetwijfeld grote zorgen heb-
ben zij een groot geloof in de liefde van hun 
hemelse Vader. Bij de jongeren werd mij keer op 
keer duidelijk dat zij verlangden naar leiding in 
hun leven en naar meer inzicht om hun koers 
te kunnen bepalen voor hun vaak onzekere 
toekomst.’

Intussen blijken er nog steeds leden te zijn 
die geen patriarchale zegen hebben ontvangen 
maar dat wel graag zouden willen. Als we de 
patriarch vragen of hij nog een keer terug zou 
willen komen, aangenomen dat het opnieuw 
wordt toegestaan door het Eerste Presidium, zegt 
hij: ‘Het is zo’n voorrecht om dit te mogen doen! 
Als mij dit nog een keer zou worden gevraagd, 
dan kan en mag ik daar geen nee tegen zeggen. 
Natuurlijk hebben de afgelopen weken wel wat 
inspanning gekost, maar ik heb dat eigenlijk niet 
zo gevoeld. Elke dag keek ik ernaar uit om weer 
broeders of zusters te ontmoeten, om opgebouwd 
te worden door hun getuigenis, om met elkaar 
de grote liefde te voelen die onze hemelse Vader 
voor zijn kinderen heeft en de blijdschap daarover 
dan samen te delen. Dan voel je geen vermoeid-
heid, maar dan ervaar je de kracht die van het 
evangelie uitgaat.’ ◼

 Het jaarlijkse volleybaltoernooi in Groningen blijft 
grote aantrekkingskracht uitoefenen op volley-
balspelers en supporters. Voor het toernooi op 

21 april hadden zich maar liefst 52 teams opgegeven, 
afkomstig uit drie landen. Want ze kwamen niet alleen 
uit haast alle provincies van Nederland, maar ook uit 
de Belgische wijk Antwerpen en de Duitse gemeenten 
Leer en Oldenburg. Het aantal juniorenteams (13) was 
wat kleiner dan in voorgaande jaren. Daarentegen 
waren er maar liefst 25 herenteams, verdeeld in wed-
strijdklasse (het hoogste niveau van het hele toernooi) 
en recreatieklasse (het grootste aantal teams).

In de wedstrijdklasse eindigden de nieuwkomers 
Heerlen en Oldenburg op de eerste en twee plaats, 
terwijl teams uit Groningen en Den Haag de derde 
plaats deelden. De overige herenteams hadden dus 
de meeste concurrenten; in deze groep ging de 
beker naar Rotterdam 1, terwijl de tweede en derde 
plaats door Zwolle en Almere werden bezet. Ook 
het damesteam uit Zoetermeer kon een beker mee-
nemen, terwijl het gecombineerde team van Utrecht 
en Hilversum en het damesteam uit Leer die toppo-
sitie net niet haalden. Bij de junioren ging de eerste 
plaats naar Utrecht, direct gevolgd door de jeugd van 
Den Haag en Zwolle.

Al wil elk team natuurlijk graag winnen, bij 
dit toernooi blijft het meedoen belangrijker dan 
het behalen van een prijs. Spelers die op het ene 
moment tegenover elkaar staan, zijn op een ander 
moment met elkaar in gesprek. En teams die met uit-
vallers te maken hebben, krijgen invallers uit andere 
teams aangeboden. Zo’n dag is dan ook een prach-
tige gelegenheid om oude bekenden weer eens 
te ontmoeten of om kennis te maken met nieuwe 
gezichten in andere wijken of gemeenten. Ook voor 
familieleden die alleen ter ondersteuning meeko-
men, is er zodoende genoeg te beleven. ◼

Weer grote belangstelling 
voor volleybaltoernooi
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informAtie

deze conferentienummers vaak al aan het begin 
van de maand via de website te lezen zijn.

Films en filmpjes
Honderden korte filmpjes en ook wat langere 

films zijn te vinden via: http://www.lds.org/pages/
mormon-messages

U vindt daar onder meer gedeelten uit toe-
spraken, filmpjes over de Schriften, persoonlijke 
belevenissen en raadgevingen over uiteenlopende 
onderwerpen. Voor langere films (Engelstalig) 
kunt u terecht op www.lds.org/media-library/
video/feature-films met o.a. ruim een uur durende 
films over de profeet Joseph Smith en over presi-
dent Monson, en de al jaren populaire film Johnny 

Tijdens het  
volleybaltoernooi 
werden er vaak 
wel tien wed-
strijden tegelijk 
gespeeld.
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Kerkmateriaal op internet
Frans Heijdemann
redacteur regionaal nieuws

De hoeveelheid door de kerk via internet 
beschikbaar gestelde informatie is het 
laatste jaar enorm gegroeid. De specifieke 

websites voor Nederland en Vlaanderen, www.
kerkvanjezuschristus.nl en www.kerkvanjezus-
christus.be, zijn in grote trekken gelijk gebleven, 
maar er zijn wel regelmatig nieuwe berichten te 
lezen. Bovendien kunt u via deze sites alle Liaho-
na’s vanaf juli 2001 vinden (via Downloads > De 
Liahona); op de NL-site staat tevens het gedeelte 
Regionaal nieuws vanaf januari 2010 (te vinden 
via Downloads > De Liahona > Bestanden Kerk
nieuws Liahona). Omdat het mei- en november-
nummer ons per post vaak pas laat in de maand 
bereiken, is het misschien handig om te weten dat 
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Lingo. Nieuw sinds eind vorig jaar:  
een reeks van tientallen (korte) Bijbelvideo’s, 
waarin episodes uit het leven van Jezus Christus 
in beeld zijn gebracht. Deze zijn te vinden via:

www.lds.org/media-library/video/
bible-videos-the-life-of-jesus-christ

Als u de hier genoemde pagina’s bekijkt, zult 
u vanzelf nog meer video’s vinden die u zullen 
interesseren.

De Schriften en lesboeken
Via de kerkwebsite kunt u ook teksten in het 

Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en 
de Parel van Grote Waarde opzoeken. Maar er is 
nog veel meer, bijvoorbeeld priesterschaps- en 
ZHV-lesboeken, het lesboek Evangeliebeginselen, 
Predik mijn evangelie en diverse andere boeken. 
U vindt deze in het Nederlands via:

www.lds.org/languages/nld?lang=eng

Tip voor organisten
Een van de hulpmiddelen op de website van 

de kerk kan nuttig zijn voor veel van onze organis-
ten. Misschien hebt u de ervaring dat de leden in 
uw wijk of gemeente wat moeite hebben met de 
hoogte van de melodie van bijvoorbeeld De morgen 
daagt, De Heer is mijn Herder, Hoe treff’lijk en groot, 
Trouw aan ‘t geloof of Schoon soms beproeving 
kwellen mag. Of misschien kost het u veel moeite 
om muziek die met vier mollen is genoteerd, goed 
te lezen en goed te spelen. Dat zijn niet veel lofzan-
gen, maar er zijn wel een paar van de bekendste bij. 
Met de Church Music Player kunt u een lofzang in 
een andere toonsoort zetten en afdrukken.

Als voorbeeld neem ik Schoon soms  
beproeving kwellen mag (lofzang 84). Ga eerst 
naar www.lds.org, klik bovenaan op Menu en dan 
rechts onder Study op Music. Klik daarna eerst op 
Music, dan op Interactive Church Music Player 
en vervolgens op Hymns. Nu moet u de lofzang 
zien te vinden. U dient de Engelse titel te weten, 
anders kunt u op dichter of componist zoeken.  

De lofzang heet in het Engels Though deepening tri
als. U vindt deze titel door op Alphabetical te klik-
ken, dan op de T, dan op Next en dan op de titel.

Als u de Engelse titel niet weet, kunt u in 
Lofzangen de naam van de dichter en de compo-
nist vinden, in dit voorbeeld Eliza Snow en George 
Careless. Als u na het klikken op Hymns op Authors 
and Composers klikt en vervolgens op de C, vindt u 
onder Careless negen liederen van deze componist; 
Though deepening trials is de laatste daarvan.

Als u dit lied op het scherm zet, kunt u het een 
toon lager zetten. In de kolom links van de lof-
zang ziet u Key met daaronder Higher en Lower. 
Telkens wanneer u op Lower klikt, gaat de muziek 
een halve toon omlaag. Als u tweemaal op Lower 
klikt, staat de muziek dus een hele toon lager. 
Als u (ook weer links) onder Print Song op Print 
klikt, wordt de hele lofzang afgedrukt in de door 
u gekozen toonsoort. ◼
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Via lds.org is 
o.a. een groot 
aantal recent 
gemaakte 
Bijbelvideo’s  
te zien.

UW Belevenis of UW foto in de Liahona

graag willen we ervaringen 
van lezers met het evangelie 

in de Liahona opnemen. U kunt 
deze op papier zetten en opsturen 
naar: redactie regionaal nieuws, 
grovestins 64, 7608 Almelo, 
nederland. of een e-mail sturen 
aan: nieuws@liahona.nl – foto’s 
kunnen op dezelfde manieren 

worden ingezonden. vermeld er 
a.u.b. bij dat u toestemming geeft 
om uw bericht of uw foto in de 
liahona te plaatsen. voor foto’s 
van kinderen en van jongeren 
onder de 18 horen ook de ouders 
toestemming voor plaatsing te 
geven, tenzij het een foto van een 
grote groep is. ◼


