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 De drukke kersttijd in de 
decembermaand is weer 
aangebroken. We laten 

ons o zo gauw meeslepen door 
de commercie en feestelijkhe
den in deze periode. Het ware 
symbool van Kerstmis is echter 
de geboorte van het kindje 
Jezus, en naar Hem zou onze 
aandacht moeten uitgaan.

Welk geschenk zou voor 
Hem de meeste betekenis heb
ben? Hij heeft gezegd:

‘[…] komt tot Mij en gelooft 
in mijn evangelie en laat u in 
mijn naam dopen; want hij die 
gelooft en zich laat dopen, zal 
worden behouden; […]’ 1

Wij leven in een geweldige 
tijd. De kerk floreert in het 
gebied Europa. Er zijn dit jaar 
diverse nieuwe gemeenten, 
wijken en ringen bijgekomen. 
Ik heb veel enthousiasme 
aangetroffen in alle wijken en 
gemeenten die ik heb bezocht. 
Ik bespeur hoop en geloof bij 
elke voetstap. Ik voel de toe
wijding in het hart van allen 
die bij het heilswerk betrokken 
zijn. De succesverhalen stapelen 
zich op. Steeds meer kinderen 
van onze hemelse Vader sluiten 
zich bij de kudde aan. Ook veel 
minderactieve leden keren terug 

lukte echter niet en ik keerde 
beteuterd naar mijn hotel terug 
met het idee dat ik mijn doel 
niet had bereikt. Toch legde ik 
me er nog niet bij neer.

Die avond trof ik bij de recep
tie een Afrikaanse jongedame 
die me uiterst vriendelijk hielp. 
Uit haar naamplaatje maakte ik 
op dat ze drie talen sprak, waar
onder Portugees. We raakten al 
snel aan de praat en ik kon haar 
vertellen over het doel van mijn 
trip naar Maidstone. Ik nodigde 
haar uit om naar de zendelin
gen te luisteren en ze stemde 
daar grif mee in. Tijdens ons 
gesprek bleek dat ze Kaapver
dische was. Ik vertelde haar dat 
ik vaak in Kaapverdië kom en 
het plaatselijke gerecht ‘cachupa’ 
zo heerlijk vond. Ze zei dat haar 
moeder heel goed kon koken en 
dat ik welkom was om bij haar 
te komen lunchen.

Regionaal nieuws

BooDschap van De geBieDsleiDing

een geschenk voor Jezus
Ouderling Fernando Rocha (Portugal)
gebiedszeventiger

met verdubbelde hoop. Ik kan 
getuigen dat er sprake is van 
echte groei in Europa.

Op de afgelopen algemene 
aprilconferentie zei bisschop 
Richard C. Edgley: ‘Een van 
de zinvolste en belangrijkste 
manieren om die “echte groei” 
in de kerk te bevorderen is door 
de reddende hand toe te steken 
aan hen die zijn gedoopt maar 
niet actief zijn en aan wie de 
zegeningen en heilsverordenin
gen voorbijgaan.’ 2

Hoe kunnen wij actiever 
betrokken raken bij dit werk 
om ‘de reddende hand toe te 
steken’ aan wie zijn afgedwaald, 
of om die zielen te vinden die 
Jezus zoeken? Hoe kan ieder 
van ons bijdragen aan de groei 
van de kerk in Europa?

Afgelopen mei presideerde 
ik de conferentie van de ring 
Maidstone in Engeland. Ik 
wilde die dag spreken over de 
uitdaging van het gebiedspre
sidium om juni als maand van 
uitnodiging te gebruiken. Het 
leek me wel aardig om iemand 
op de luchthaven of tijdens de 
geplande bezoeken voor zater
dagochtend uit te nodigen en 
de heiligen zo door mijn eigen 
voorbeeld aan te moedigen. Dat 

Ouderling 
Fernando 
Rocha
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Twee maanden na ons onder
houd deed ik Kaapverdië weer 
aan en zocht ik de moeder van 
deze jonge vrouw op, samen met 
president Roseveltt Teixeira van 
de recent gestichte ring Praia. 
We waren in de gelegenheid om 
met haar moeder en stiefvader te 
spreken en ze iets over de kerk 
te vertellen. We werden warm 
onthaald en kregen de uitnodi
ging om bij een volgende gele
genheid te komen lunchen.

Dat bezoek leverde nog een 
verwijzing op van een dochter die 
in Portugal studeert. Ik regelde 
zo snel mogelijk dat de dichtstbij
zijnde groep jonge alleenstaanden 
contact met haar zou opnemen.

Mensen uitnodigen is niet 
moeilijk — we hoeven alleen 
maar onze mond open te doen 
en ze uit te nodigen om tot 
Christus te komen. Ik weet dat 
onze Heiland blij was met mijn 
geschenk om anderen ‘de hand 
toe te steken’, en ik blijf allen 
uitnodigen om tot Christus te 
komen en op zijn uitnodiging 
in te gaan:

‘Komt tot Mij, allen, die ver
moeid en belast zijt, en Ik zal u 
rust geven;

‘neemt mijn juk op u en leert 
van Mij, want Ik ben zachtmoe
dig en nederig van hart, en gij 
zult rust vinden voor uw zielen;

‘want mijn juk is zacht en 
mijn last is licht.’ 3 ◼

NOteN:
 1. Ether 4:18.
 2. Richard C. Edgley, ‘Reddingswerk  

en echte groei’, Liahona, mei 2012, 
p. 52.

 3. Matteüs 11:28-30.

 De wijk Apeldoorn organiseerde in het voor
jaar een wijktempeldag die plaatsvond op 26 
mei. Op deze dag bezocht het jeugdwerk de 

tempel, was er een doopdienst voor de jongeren 
(Aäronische priesterschap en jongevrouwen) en 
konden de volwassenen deelnemen aan een of twee 
tempeldiensten. De gecombineerde activiteit was zo 
gekozen dat alle leden van een gezin aan een op hun 
leeftijd afgestemde activiteit konden deelnemen. Dit 
was vooral mogelijk gemaakt doordat de jeugdwerk
leidsters de zorg voor de kinderen op zich namen.

Voor de doopdienst konden de leden uit de wijk 
Apeldoorn zich aansluiten bij de gemeente Emmen, 
die op diezelfde dag een doopdienst had gepland.
De ouders brachten hun kinderen in de ochtend om 
halftien op het adres waar de jeugdwerkactiviteit 
werd gehouden en gingen vandaar met de jongeren 
naar de tempel. De eerste dienst begon om 10.30 
uur, met ongeveer 35 deelnemers.De kinderen 
van het jeugdwerk vermaakten zich prima met de 

Leden van de wijk  
Apeldoorn bij de tempel
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onvergetelijk tempelbezoek  
door jong en oud
erika Peters en Anne Hulleman (wijk Apeldoorn)
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activiteiten die voor hen waren georganiseerd. Er 
waren klimrekken, springkussens en een ballen
bak en ze hadden nog vele andere mogelijkheden. 
De kinderen werden getrakteerd, er was te eten en 
te drinken, en op zo’n fantastische dag mocht een 
ijsje niet ontbreken. Aan het begin van de middag 
toog het hele jeugdwerk naar de tempel, waarbij 
een aantal broeders assisteerde door de kinderen 
en de leidster op te halen. Rondom de tempel 
waren er ook weer activiteiten met de kinderen 
die geschikt waren voor deze plaats, waar ze van 
hebben genoten en waar ze enthousiast aan heb
ben meegedaan. Van brooddeeg en gebroken 
porselein maakten de kinderen een eigen ‘tempel’ 
tegen de achtergrond van de echte tempel. Van 
elk kind werd er een foto gemaakt met de tempel 
op de achtergrond. Op een later tijdstip, toen de 
foto’s waren afgedrukt, kwam de bisschop van de 
wijk de foto thuis op de kamer van het betreffende 
kind ophangen. Er werden ook foto’s gemaakt van 
de gezinnen en van de gehele groep. De jeugd
werkleidsters keken samen met de kinderen naar 
de tempel terwijl zij het bekende jeugdwerklied 
zongen ‘Ik kijk graag naar de tempel’. Tot slot 
gingen de kinderen naar de wachtkamer van de 
tempel, waar de tempelpresident hen vertelde 
hoe bijzonder de tempel is. Het heeft veel indruk 
op hen gemaakt en ze waren muisstil terwijl zij 
luisterden. De geest was voelbaar en het maakte 
diepe indruk op de kinderen. De kinderen kregen 
van de tempelpresident een foto mee van de tem
pel als herinnering en om zich te blijven voorbe
reiden om eenmaal de tempel binnen te gaan. De 
kinderen maakten gebruik van de gelegenheid om 
vragen te stellen en zowel de kinderen als de aan
wezige leidster hebben de geest sterk gevoeld. Het 
was een bijzonder geslaagde dag, deze gecom
bineerde activiteit waaraan vrijwel alle leden van 
de wijk konden deelnemen. Deze bood zowel 
individuele leden als hele gezinnen een goede 
gelegenheid om de geest van de tempel en het 
tempelwerk te ervaren. Dankzij de goede voorbe
reiding, in het bijzonder door de jeugdwerkleid
sters, is het een onvergetelijke dag geworden. ◼

leden uit de wijk Hengelo waren 
we in de tempel. Het bezoek aan 
de tempel werd deze dag gecom
bineerd met andere activiteiten.

Velen waren extra vroeg 
opgestaan om naar de tempel 
te gaan, en de eerste groep 
volwassenen zat al om half 
tien in de eerste begiftigings
dienst. Anderen kwamen enkele 

een bijzondere dag  
in en bij de tempel
els van Dijk (wijk Hengelo)

 De leiders van de wijk  
Hengelo streven ernaar 
om enkele keren per 

jaar met een grote groep leden 
uit de wijk naar de tempel in 
Zoetermeer te gaan. Na lange 
voorbereiding, waarbij vervoer, 
maaltijden en verschillende acti
viteiten werden gepland, was het 
op 30 juni zover: met zo’n vijftig 

Leden uit Hengelo die de tempel hebben bezocht
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uren later met hun kinderen, 
die – al naar gelang hun leef
tijd – zouden meedoen aan de 
jeugdwerkactiviteiten of aan de 
doopdienst die vroeg in de mid
dag zou plaatsvinden.

Voor een aantal kinderen was 
de dag op een bijzonder manier 
begonnen, omdat ze bij elkaar 
mochten logeren. Na aankomst 
bij de tempel deden de jeugd
werkkinderen hun grote broers 
en zussen uitgeleide en wacht
ten ze buiten in het zonnetje op 
wat er komen zou, onder het 
genot van een ijsje en onder 
toezicht van Moroni, die op de 
tempeltoren schitterde in de zon.

Aan de doopdienst werd, 
behalve door een groep jonge
vrouwen en jongemannen, 
ook deelgenomen door enkele 
oudere leden die nog niet eerder 
in de tempel waren geweest. 
Tegelijkertijd namen andere leden 
deel aan een begiftigingsdienst.

Toen de doopdienst een
maal was begonnen, mochten 
de jeugdwerkkinderen in de 
wachtruimte van de tempel 
plaatsnemen, waar zij werden 
toegesproken door president 
en zuster Kleijweg. Natuurlijk 

was er tijd om vragen te beant
woorden. We mochten zelfs 
even naar de twaalf ossen bij de 
doopvont zwaaien. Alle kinde
ren kregen een mooie foto van 
de tempel mee.

Daarna vertrok de jeugd
werkgroep naar de geitenboer
derij bij Zoetermeer, waar de 
geitjes uitgebreid geknuffeld 
werden en de kleine geitjes met 
een flesje werden verwend.

Tegen twee uur ’s middags 
was de groep met de jeugd
werkkinderen weer in de tem
pel aanwezig om in een van de 
ruimtes beneden een lekkere 
lunch voor te bereiden voor de 
tempelgangers. Het werd een 

Een boottochtje 
tussen het tem-
pelbezoek en 
de picknick
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Deelnemers aan 
de tempeldag 
genieten van 
een picknick in 
het park
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gezellig treffen, waar de jonge
mannen en jongevrouwen hun 
doopervaringen konden delen 
met de kinderen.

De grote groep volwassenen 
ging daarna weer naar boven 
voor een speciale verzegeldienst 
of voor nog een begiftigings
dienst. Voor iedereen die niet 
meer naar de tempel ging, was 
er nog een activiteit bij de gei
tenboerderij. We hebben kano’s 
gehuurd en heerlijk op het 
water rondgepeddeld. Natuurlijk 
werden ook nu de geitjes niet 
vergeten, en hebben we geno
ten van het geitenijs.

Rond vijf uur ’s middags reis
den we af naar het grote park. 
Daar kwamen de jeugdwerk
groep en de andere tempelgan
gers weer bij elkaar. We konden 
genieten van een heerlijke 
picknick met verse pizza, fruit 
en salades. Daarna begon de 
terugreis naar het oosten van het 
land. Al met al waren we er met 
een grote groep uit onze wijk en 
hebben we een bijzondere dag 
gehad. ◼
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Nieuwe patriarchen
In de ringen Antwerpen en Rotterdam is een 

nieuwe patriarch geroepen. Jo Buysse uit de wijk 
SintNiklaas is aangesteld als patriarch in de ring 
Antwerpen. Siebe Staal, lid van de wijk Rotterdam 
2, is aangesteld als patriarch in de ring Rotterdam.

Verhuizing gemeente Brugge
De gemeente Brugge heeft een ander gebouw 

in gebruik genomen. Het nieuwe adres is: Hoefij
zerlaan 17 E, 8000 Brugge. Het gebouw staat dicht 
bij het oude stadscentrum, op loopafstand van het 
busstation aan ’t Zand.

Schoonmaakactie
Onder het motto ‘Grote kuis’ heeft een groep 

leden het gebouw van de wijk Antwerpen gron
dig schoongemaakt. Muren en ruiten werden van 
binnen en van buiten gereinigd, de planten in de 
tuin werden gesnoeid en veel verouderd materi
aal werd uit de mediatheek verwijderd. Daarbij 
is afvalscheiding naar behoren in acht genomen, 
hetgeen wel wat extra werk opleverde. De hulp
vaardige leden konden na het gedane werk genie
ten van een gezamenlijke lunch in de tuin.

Handvest van het geweten gepresenteerd
In het Europese parlement vond op 21 juni de 

presentatie plaats van het Wereldwijde handvest 
van het geweten, dat betrekking heeft op vrijheid 
van denken en vrijheid van godsdienst. Namens 
de kerk werd dit evenement bijgewoond door 
Frerich Görts. Broeder Görts, die verschillende 
functies bij de Duitse regering heeft gehad en 
gebiedszeventiger in de kerk is geweest, ver
tegenwoordigt de kerk regelmatig bij officiële 
gelegenheden. Volgens het in juni gepubliceerde 
handvest dient de regering van elk land zich in 
te zetten voor vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst.

Internationale muziekweken
De jaarlijkse ‘muzikale ontmoeting’ van leden 

van de kerk vond dit jaar plaats in de omgeving 
van Annecy (Frankrijk). Er werden concerten 
gegeven in het ringgebouw in Genève (Zwit
serland) en in een grote middeleeuwse kerk 
in Annecy. De deelnemende leden (en enkele 
nietleden) kwamen voor het grootste deel uit 

Kort nieuws

Bij het scheiden 
van afval uit 
de Antwerpse 
mediatheek 
raakt Maar-
ten Jonckheer 
verstrikt in oud 
filmmateriaal.
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Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Duitsland, maar 
er waren er ook uit andere landen, waaronder 
Italië en Australië. Nederland werd redelijk opval
lend vertegenwoordigd door Jan Lingen (als 
orgelsolist en pianobegeleider) en Frans Heijde
mann (als koor/orkestdirigent en zangsolist). 
In juli 2013 vindt de internationale muziekweek 
plaats in Barcelona (Spanje).

Conferentie met 650 deelnemers
De conferentie voor jongvolwassenen uit de 

Scandinavische landen die jaarlijks onder de naam 
Festinord wordt gehouden, vond dit jaar in juli 
plaats in het Deense Farum. Onder de 650 deelne
mers, afkomstig uit 26 landen, bevonden zich ook 
jongvolwassenen uit Nederland en België. Een van 
de hoogtepunten was het optreden van een koor 

van honderd van de deelnemers in de Vor Frue 
Kirke te Kopenhagen, waar het beroemde Chris
tusbeeld van Bertel Thorvaldsen staat. Een ander 
hoogtepunt was de toespraak door Brad Wilcox, als 
hoogleraar aan de BYU en voormalig zendingspresi
dent een graag gehoorde spreker. Hij moedigde de 
jongeren aan: ‘Geloof dat God echt bestaat; geloof 
dat Hij een plan voor je leven heeft, en geloof dat 
Hij je zal helpen worden wie Hij wil dat je wordt.’

Opmerkelijke operatie
Tweemaal binnen een jaar kwam Jarno Buysse 

uit de wijk SintNiklaas in het nieuws. Vorig jaar 
net voor Kerstmis, toen zijn pasgeboren doch
ter Yara als 40.000ste inwoner van de gemeente 
Lokeren werd ingeschreven. En dit jaar in juni, 
omdat het Universitair Ziekenhuis in Gent bij hem 
als eerste volwassene in Europa een levertrans
plantatie via een kijkoperatie heeft uitgevoerd. 
De donor die een stukje van zijn lever afstond was 
zijn neef Jonah Buysse. De operatie, die ondanks 
de geavanceerde medische apparatuur niet geheel 
ongevaarlijk is, is voor beiden goed verlopen. ◼

Internationale 
muziekweek: 
koor- en 
orkestleden 
tijdens een 
repetitie
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Deelnemers 
aan een concert 
in de kerk in 
Genève
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Een kopie van Thorvaldsens Christusbeeld  
in een van de bezoekerscentra van de kerk
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informatie

leringen van kerkpresidenten: lorenzo snow

Onlangs is een nieuw boek uit de serie 
Leringen van kerkpresidenten vertaald 
dat het komende jaar als lesboek wordt 

gebruikt voor de Zustershulpvereniging en de 
Melchizekse priesterschap. Het is Leringen van 
kerkpresidenten: Lorenzo Snow. Dit boek zal 
worden gebruikt voor de lessen op de tweede en 
derde zondag van elke maand.

Lorenzo Snow werd geboren in 1814 en 
maakte op jonge leeftijd kennis met de herstelde 
kerk. Hij behoort tot de kerkpresidenten die de 
profeet Joseph Smith nog persoonlijk hebben 
gekend. Hij is op zending geweest in Europa (o.a. 
in Engeland en Italië) en op Hawaï, werd in 1849 
tot apostel geordend en werd in 1893 de eerste 
president van de Salt Laketempel. Lorenzo Snow 
volgde in 1898 Wilford Woodruff op als president 
van de kerk. Hij overleed in 1901 en is dus slechts 
drie jaar kerkpresident geweest, maar het nieuwe 
lesboek bevat ook veel tekst die afkomstig is uit 
toespraken die hij als apostel heeft gehouden en 
artikelen die hij als apostel heeft gepubliceerd.

Het lesschema voor het jaar 2013 is als volgt:

•	 13	januari:	les	1	‘Leren	door	geloof’
•	 20	januari:	les	2	‘De	doop	en	de	gave	van	de	Heilige	Geest’
•	 10	februari:	les	3	‘Voortdurende	bekering:	blijven	groeien	in	 

de beginselen van de waarheid’
•	 17	februari:	les	4	‘Gesterkt	door	de	macht	van	de	Heilige	Geest’
•	 10	maart:	les	5	‘De	grootse	bestemming	van	de	getrouwen’
•	 17	maart:	les	6	‘Volmaakt	voor	de	Heer	staan:	“elke	dag	een	 

beetje beter”’
•	 14	april:	les	7	‘Getrouwheid	in	tijden	van	beproeving:	“vanuit	 

de schaduw in het glorierijke zonlicht”’
•	 21	april:	les	8	‘Doorgrond	mij,	o	God,	en	ken	mijn	hart’
•	 12	mei:	les	9	‘Heilige	familiebanden’
•	 19	mei:	les	10	‘Ga	naar	de	tempel’
•	 9	juni:	les	11	‘Ik	zoek	niet	mijn	wil,	maar	de	wil	van	de	Vader’
•	 16	juni:	les	12	‘Tiende:	een	wet	voor	onze	bescherming	en	

vooruitgang’
•	 14	juli:	les	13	‘De	zustershulpvereniging:	ware	naastenliefde	 

en zuivere godsdienst’
•	 21	juli:	les	14	‘Bij	God	zijn	alle	dingen	mogelijk’
•	 11	augustus:	les	15	‘Trouw	en	energiek	dienen	in	het	koninkrijk	

van God’
•	 18	augustus:	les	16	‘Dat	we	één	mogen	worden’
•	 8	september:	les	17	‘Het	priesterschap	—	“tot	heil	van	het	mensdom”’
•	 15	september:	les	18	‘Leiden	en	onzelfzuchtig	dienen	in	de	kerk’
•	 13	oktober:	les	19	‘Zendingswerk:	“elk	mensenhart	bereiken”’
•	 20	oktober:	les	20	‘Het	koninkrijk	van	God	gaat	voorwaarts’
•	 10	november:	les	21	‘God	meer	liefhebben	dan	de	wereld’
•	 17	november:	les	22	‘Goeddoen	aan	anderen’
•	 8	december:	les	23	‘De	profeet	Joseph	Smith’
•	 15	december:	les	24	‘Gedachten	over	de	zending	van	Jezus	Christus’

Dit schema geldt voor alle ringen, zodat op de tweede en derde 
zondag van de maand overal dezelfde les wordt behandeld. Als een 
les niet op de vermelde zondag kan worden gegeven doordat een 
conferentie op die zondag valt, kan deze les desgewenst op een 
eerste of vijfde zondag van de maand worden besproken. ◼
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Het komend jaar zult u 
als lezer van de Liahona 
regelmatig over een van 

onze lofzangen kunnen lezen. 
Ter inleiding bespreken we, 
omdat het immers december is, 
een kerstlied.

Van Ver, ver van hier in Judea 
schoon (lofzang 146) komt 
zowel de tekst als de muziek 
van John Macfarlane (1833–
1892), die jarenlang dirigent van 
een koor in St. George (Utah) 
is geweest. Hij componeerde 
nogal wat lofzangen, vaak op 
tekst van zijn vriend Charles 
Walker, zoals Dierb’re kind’ren, 
God is met u (lofzang 61).

John was geboren in Schot
land en als jonge bekeerling 
naar de Verenigde Staten geëmi
greerd. In Cedar City richtte hij 
een koor op, waarmee hij op 
een dag in St. George optrad. 
De kerkleiders waren onder de 
indruk en vroegen hem om naar 
St. George te verhuizen en daar 
een koor te gaan leiden. Toen 
een roomskatholieke bisschop 
de streek zou bezoeken, vroeg 
deze toestemming om er een 
mis te houden. De kerkleiders 
stemden daarin toe en broeder 
Macfarlane studeerde met zijn 
koor in zes weken een Latijnse 
mis in, die ze ten gehore brach
ten tijdens een misviering in de 
tabernakel van St. George.1
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De Liahona is het officiële maandblad van De 
Kerk van Jezus christus van de heiligen der 

laatste Dagen en wordt in tientallen talen gepubli-
ceerd. het tijdschrift verschijnt gewoonlijk rond het 
begin van de maand, uitgezonderd het januarinum-
mer (midden januari) en de conferentienummers 
(eind mei en eind november).

Regionaal nieuws is bestemd voor de leden in het 
nederlandse taalgebied en dient voor het grootste 
deel ook door de leden uit dit gebied te worden 
gevuld. vandaar dat we u opnieuw uitnodigen om 
uw ervaringen met het evangelie en de kerk op te 
schrijven en in te zenden: hoe u de kerk hebt leren 
kennen, hoe u een getuigenis hebt verkregen, hoe 
het evangelie u in uw dagelijks leven heeft geholpen, 
wat voor problemen u hebt ervaren en overwonnen, 
wat voor ervaringen u hebt opgedaan met zendings-
werk en familiegeschiedenis, enz. ook verslagen 
van activiteiten in uw ring, district, wijk of gemeente 
kunnen voor anderen het lezen waard zijn. niet te 
vergeten: foto’s van uw eigen belevenissen of van 
activiteiten in de kerk waar u bij bent geweest.

stuur uw verslagen, foto’s enz. a.u.b.  
naar de nieuwsredacteur op het volgende adres:

grovestins 64
nl 7608 hn almelo
of per e-mail: nieuws@liahona.nl ◼

De Liahona

lofzang van de maand: ‘ver,  
ver van hier in Judea schoon’
Frans Heijdemann
nieuwsredacteur

In het najaar van 1869 besloot 
John Macfarlane een nieuw kerst
lied voor zijn koor te compo
neren. Hij ging aan de slag met 
een tekst van zijn vriend Charles, 
maar kon niets bedenken dat 
hem beviel. Totdat hij ’s nachts 
in zijn droom op een lied kwam 
waar hij tevreden over was. Hij 
maakte zijn vrouw wakker, riep 
enthousiast ‘Ik heb de woorden 
voor een lied, en ik denk dat ik 
ook de muziek heb!’ en schreef 
het meteen op. Zo ontstond Ver, 
ver van hier in Judea schoon.2

In 1889 werd het lied gepu
bliceerd in het tijdschrift The 
Juvenile Instructor, en vervol
gens werd het een geliefde 
lofzang onder de leden van de 
kerk. Voor koren is het interes
sant omdat, na de eenvoudige 
tweestemmige beginregels, in 
het refrein een eenvoudige vorm 
van polyfonie wordt geïntrodu
ceerd, d.w.z. de vier stemmen 
zingen dan in een verschillend 
ritme en zingen niet allemaal 
tegelijk dezelfde woorden.

Ook koren met een andere 
kerkelijke achtergrond blijken dit 
lied graag te zingen: ik heb het 
bij kerstconcerten in verschil
lende kerken op het programma 
gezet. Voor veel koren is het 
gemakkelijk een toon hoger te 
zingen dan het nu in Lofzangen 
staat. In Regionaal nieuws van 

augustus is beschreven hoe u 
via de website van de kerk een 
lofzang kunt transponeren3  
(in het kort: zoek op lds.org 
via Resources > Music > Online 
hymns > Interactive Church 
Music Player naar Far, Far Away 
en klik tweemaal op Higher). ◼
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