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 In een e-mail die ik onlangs van mijn schoon-
dochter Lisa kreeg, schreef ze hoe blij ze met 

haar pasgeboren dochtertje was. Haar woorden 
gaven blijk van grote dankbaarheid voor het 
prachtige plan van onze liefhebbende Vader in 
de hemel.

Ik begon na te denken hoe ze door de beval-
ling die ze had meegemaakt meer inzicht in 
het belang van het doopverbond en een groter 
getuigenis van Jezus Christus als onze Heiland en 
Verlosser had gekregen.

In Johannes 3:5 staat: ‘Tenzij iemand geboren 
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk 
Gods niet binnengaan.’ Christus leert ons meer dan 
dat de doop noodzakelijk is voor ons heil. Wat wil 
Hij ons duidelijk maken door de doop met een 
geboorte te vergelijken? Kort na haar bevalling ver-
woordde mijn schoondochter enkele inzichten over 
wat ons lidmaatschap in de kerk voor Hem en voor 
ons betekent. Hier zijn acht lessen die ze door haar 
dochtertje Jane heeft geleerd.

1. Wij zijn volkomen rein en onschuldig na de 
doop. Kan de Heer ons nog duidelijker maken dat 
onze zonden werkelijk zijn weggewassen en we 
volkomen rein zijn dan ons met een pasgeboren 
baby te vergelijken?

2. De doop is geen kleinigheid die we ter-
loops ondergaan. De prijs voor onze reinheid 
is het zoenoffer van de Heer. Hij beschreef zijn 
ervaring in LV 19:18: ‘Welk lijden Mij, ja, God, de 
grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit 
iedere porie bloeden, en naar lichaam en geest 
deed lijden — en Ik wilde dat Ik de bittere beker 
niet behoefde te drinken […].’ Elementen van 
die gevoelens doen zich ook bij een bevalling en 
geboorte voor. Net zoals het schenken van leven 

en een geboorte in lichame-
lijke zin met grote offers en 
pijn gepaard gaan, zijn het 
schenken van leven en een 
geboorte in geestelijke zin 
alleen door het ultieme offer 
en de pijn van de verzoening 
mogelijk. Maar waarom zijn 
moeders bereid om kinderen 
te baren? Omdat ze van hun 
kinderen houden — omdat 
zij dat alleszins waard zijn. De 
Heer heeft ons lief, en wij zijn 
het alleszins waard.

3. Er gaat een lange peri-
ode van groei en ontwikke-
ling ‘in blijde verwachting’ 

aan de geboorte vooraf, waarin een band wordt 
gesmeed. Hoewel een moeder die hechte band 
met haar kind negen maanden lang vormt, zijn 
haar gevoelens van vreugdevolle bewondering 
wanneer ze haar kindje voor het eerst ziet en 
vasthoudt met geen pen te beschrijven. Ook 
de Heer zorgt ervoor dat zijn kinderen kunnen 
groeien en zich ontwikkelen ter voorbereiding 
op hun doop. Hij kijkt vol verwachting naar die 
dag uit. De ontstane band wanneer zijn kinderen 
de wateren van de doop betreden is heel sterk, 
en Hij loopt net als de nieuwe moeder over van 
vreugde. Wat een krachtig beeld om zijn geluk te 
beschrijven.

4. Jane kreeg onze naam en maakt deel uit van 
onze familie. Wij nemen de naam van Christus 
op ons wanneer we ons laten dopen, en behoren 
dan tot zijn familie. Dat houdt een grote verant-
woordelijkheid in, maar maakt ons ook tot erfge-
naam van alles wat Hij heeft.

5. Een moeder is verguld met alles wat een 
pasgeborene doet. Jane hoeft niet volmaakt te 
zijn om haar moeder trots op haar te maken. 
Nieuwe bekeerlingen kijken misschien op tegen 
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meer ervaren leden van de kerk, maar de 
Heer is erg trots op elke nieuwe stap in hun 
ontwikkeling.

6. Lisa gaf aan dat ze altijd weet waar Jane 
is en wat ze aan het doen is, zelfs wanneer de 
baby haar niet kan zien of niet weet dat ze op 
haar let. Lisa zou haar nooit en te nimmer alleen 
laten. De Heer waakt zelfs nog meer over ons: 
‘Ik zal voor uw aangezicht uit gaan. Ik zal aan 
uw rechter- en aan uw linkerhand zijn, en mijn 
Geest zal in uw hart zijn, en mijn engelen zullen 
rondom u zijn om u te schragen’ (LV 84:88).

7. Jane is volkomen afhankelijk van haar 
moeder, en haar moeder geeft haar alles wat ze 
nodig heeft. Als de baby tegen haar moeder zou 
zeggen: ‘Ik heb je niet nodig’, bleef ze niet lang 
in leven. Tegen de Heer zeggen dat we Hem 
niet nodig hebben, bespoedigt onze geestelijke 
dood. Wij hebben zijn voedende kracht elke 
dag nodig. Hij wijdt Zich aan ons toe zoals een 
moeder zich aan haar kind toewijdt.

8. Lisa zegt: ‘Ik wil niet dat Jane altijd zo 
blijft als nu. Ik wil dat ze groeit en vooruit-
gang maakt en een volheid van leven kent. 
Omdat ik van haar houd, gun ik haar alle 
vreugde die ik heb ervaren. Dat is wat lief-
hebbende ouders hun kinderen toewensen.’ 
Wij hebben een liefdevolle hemelse Vader, 
en ook al lijkt het nu misschien onmogelijk 
dat we ooit kunnen worden zoals Hij is, ziet 
Hij onze toekomst. Hij kent ons potentieel. 
En dat is precies wat Hij met ons voorheeft — 
ons helpen te worden zoals Hij is. Dat is wat 
liefhebbende ouders voor hun kinderen doen, 
en wij zijn kinderen van Hem.

Mogen wij inzien dat we alleen bij onze 
hemelse Vader kunnen terugkeren als we op 
de genade en barmhartigheid van zijn Zoon 
vertrouwen.1 Mogen wij ons verheugen in ons 
lidmaatschap van de kerk en altijd dankbaar zijn 
voor het prachtige plan dat onze hemelse Vader 
voor ons heeft bereid. ◼

nooT
 1. Predik mijn evangelie, p. 64.

ze nu eigenlijk had gezien — ze 
kon zich de gezichten nog wel 
goed herinneren. We zochten 
een nummer op van De Ster 
(het Nederlandstalige kerktijd-
schrift in die dagen) waar foto’s 
van de algemene autoriteiten in 
stonden. Mijn moeder herkende 
het drietal uit haar droom als 
apostelen van de kerk. Degene 
waarvan was gezegd dat hij de 
oudste van de twaalf was, bleek 
Spencer W. Kimball te zijn, op 
dat moment president van het 
Quorum der Twaalf.

interregionale conferentie
In die jaren was het aantal 

leden van de kerk buiten de 

h e i l i g e n  d e R  l a a T s T e  d a g e n  a a n  h e T  w o o R d

Een profeet die  
geschiedenis maakte
Frans heijdemann (wijk hengelo)

Toen mijn ouders werden 
gedoopt, in 1956, was 

David O. McKay president van 
de kerk. Toen ik werd gedoopt, 
was hij nog president van de 
kerk, en jaren later nog steeds. 
Toen president McKay in januari 
1970 op 96-jarige leeftijd over-
leed, hadden honderdduizenden 
leden die in de jaren 50 en 60 
van de afgelopen eeuw waren 
gedoopt, nooit een andere 
kerkpresident meegemaakt. We 
moesten er even aan wennen — 
een  andere naam, die overigens 
niet onbekend was, want we 
hadden als apostel al veel van 
hem gehoord: Joseph Fielding 
Smith, die al 93 jaar was toen hij 
als president van de kerk werd 
aangesteld, en die de kerk zou 
presideren tot juli 1972. Hij werd 
opgevolgd door Harold B. Lee, 
die met zijn 73 jaar nog aanzien-
lijk jonger was.

Het moet in of omstreeks 
1972 zijn geweest dat mijn 
moeder een bijzondere droom 
had, waar ze ons over vertelde. 
In haar droom zag ze drie man-
nen waarvan ze begreep dat 
het algemene autoriteiten van 
de kerk moesten zijn. Een van 
hen had een persoonlijke bood-
schap voor haar, en een van 
beide anderen zei over hem: 
‘Hij is de oudste van de twaalf’. 
Mijn moeder vroeg zich af wie 

President Spencer W. Kimball
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Verenigde Staten sterk gegroeid 
en waren er veel leden die 
nooit van hun leven een alge-
mene conferentie in Salt Lake 
City zouden kunnen meema-
ken. De kerkleiders besloten in 
verschillende werelddelen mul-
tiregionale conferenties te hou-
den, waar de leden uit diverse 
landen dan de president van 
de kerk en een aantal aposte-
len konden horen spreken. De 
leden uit Nederland en België 
werden uitgenodigd voor een 
conferentie in München (Duits-
land) in augustus 1973. Deze 
vond plaats in de toen nog 
bijna nieuwe Olympiahalle, 
waar meer dan 10.000 leden 

hoeveel liefde en respect ze met 
elkaar omgingen.

We hoorden ook de karak-
teristieke stem van ouderling 
Kimball. Eigenlijk was het een 
wonder dat hij nog kon spreken. 
Jaren daarvoor was hij wegens 
keelkanker geopereerd; daarbij 
was een van zijn stembanden 
helemaal verwijderd en een 
gedeelte van de andere stem-
band. Met het weinige dat nog 
van zijn stembanden was over-
gebleven, had hij weer leren 
spreken: een zachte, hese klank, 
die maakte dat hij bij confe-
renties een speciale microfoon 
nodig had. Maar die unieke 
stem klonk ook heel vriendelijk.

uit acht landen bij elkaar kwa-
men om twee dagen lang naar 
toespraken te luisteren van het 
Eerste Presidium, apostelen, 
zeventigers, ringpresidenten en 
andere algemene en regionale 
leiders.

De kerkleiders benutten een 
gedeelte van de weinige tijd 
die hun restte tussen de confe-
rentiebijeenkomsten om ken-
nis te maken met plaatselijke 
leden. Zo kon het gebeuren 
dat het gezin van mijn ouders 
werd voorgesteld aan ouderling 
Spencer W. Kimball en enkele 
minuten de kans had om hem te 
spreken. Zuster Camilla Kimball 
was erbij, en het viel op met 

Slotbijeenkomst 
van de interregi-
onale conferen-
tie in München. 
In het midden 
de algemene 
autoriteiten en 
een internatio-
naal koor van 
800 leden.

Ar
ch

IEf
fo

To



R4 L i a h o n a

Toen we afscheid namen, 
vroeg ouderling Kimball mijn 
jongere broer: ‘Hoe oud ben je?’ 
Hij zei dat hij veertien was. ‘Heb 
je al een eigen zendingsfonds?’ 
Hij zei van niet. Toen haalde 
broeder Kimball zijn porte-
feuille tevoorschijn en gaf hem 
een biljet van tien dollar. ‘Dit is 
in Europa misschien niet veel 
waard,’ zei hij, ‘maar gebruik het 
om een begin te maken aan je 
zendingsfonds.’ Na de conferen-
tie is mijn broer toespraken van 
Spencer W. Kimball gaan lezen 
en kwam hij erachter dat veel 
daarvan over zendingswerk gin-
gen. Hij is gaan sparen voor een 
zending en is op een voltijdzen-
ding gegaan toen hij de leeftijd 
daarvoor had.

Onze ontmoeting met ouder-
ling Kimball was kort geweest, 
maar er was niet veel tijd voor 
nodig om tot ons door te laten 
dringen dat deze onopvallende, 
nederige man een ware apostel 
was, die door de Geest werd 
geleid en ons als leden geïnspi-
reerde raad gaf.

In zijn toespraak tijdens de 
conferentie in München sprak 
ouderling Kimball over de 
verschillende bedelingen in de 
loop der tijden, de herstelling 
van de kerk en de noodzaak 
om levende profeten te heb-
ben. Hij gaf daarbij een krachtig 
getuigenis dat Harold B. Lee 
op dat moment de uitverko-
ren profeet was, geroepen als 
woordvoerder op aarde van 
God de Vader en zijn Zoon, 
Jezus Christus.1

conferentie in amsterdam
In 1976 beleefden de leden 

uit Nederland en Vlaanderen 
een nieuw geestelijk hoogte-
punt: in Amsterdam vond een 
regionale conferentie plaats, 
waarbij de ongeveer tweedui-
zend aanwezige leden werden 
toegesproken door president 
Kimball, president N. Eldon 
Tanner (toen eerste raadgever in 
het Eerste Presidium), apostelen, 
zeventigers en andere kerklei-
ders. Een jaar lang zijn talloze 
leden bij de voorbereiding van 
deze grote conferentie betrok-
ken geweest: meer dan honderd 
leden traden op tijdens de cul-
turele avond die de conferentie 

president van de kerk
Op 26 december 1973 

overleed president Lee onver-
wacht, en vier dagen later werd 
Spencer W. Kimball, die toen al 
meer dan 40 jaar apostel was 
geweest, geordend als president 
van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste 
Dagen. Ik maakte destijds veel 
treinreizen in verband met mijn 
conservatoriumstudie en stuitte 
begin januari 1974 in een stati-
onskiosk op een Amerikaans tijd-
schrift waar een artikel in stond 
over president Kimball. Interes-
sant, maar wel duidelijk geschre-
ven door een buitenstaander.

Zo schreef de journalist dat 
president Kimball bekend stond 
als ‘nogal conservatief’, zodat 
bij de mormonen alles wel zo’n 
beetje hetzelfde zou blijven. Ik 
legde dat maar naast me neer 
— natuurlijk zou het evangelie 
niet veranderen, maar ik wist 
ook dat de kerk groeide, en als 
er door de groei van de kerk 
veranderingen in de organisatie 
nodig zijn, zou dat ook onder 
leiding van president Kimball 
wel gebeuren.

In de tijd die hierop volgde, 
kwam ik erachter dat president 
Kimball in de loop van de lange 
periode dat hij al apostel was 
geweest, niet alleen keelkanker 
had gehad maar ook ernstige 
problemen met zijn hart. In 
1972 was hij geopereerd door 
Russell M. Nelson, die toen nog 
als hartchirurg werkzaam was. 
Ouderling Nelson is in 1984 als 
apostel geordend.

President en 
zuster Kimball
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inleidde, en maar liefst driehon-
derd leden zongen in het grote 
koor dat de conferentiebijeen-
komsten in de grote Zuidhal van 
de RAI opluisterde.

President Kimball liet tij-
dens deze conferentie een 
stem tot waarschuwing horen: 
‘De wereld staat op z’n kop en 
de verleidingen zijn vele en 
altijd om ons heen. En tenzij 
wij verstandig zijn, zullen wij 
erdoor overwonnen worden.’ 
Met name over de heiligheid 
van het huwelijk sprak pre-
sident Kimball, en over het 
overtreden van de wet van 
kuisheid, een van de grootste 
zonden. ‘God is dezelfde, gis-
teren, vandaag en in alle eeu-
wigheid’, zei hij, en noemde dit 
een ‘fundamentele wet’.

‘Deze wet kan niet ongestraft 
worden overtreden’, maar geluk-
kig is voor overtreders hiervan 
bekering mogelijk. ‘Iemand die 
deze zonde heeft begaan, dient 
onverwijld naar zijn bisschop of 
gemeentepresident te gaan’, zei 
president Kimball.2 De waar-
schuwingen en de raad die hij 
toen gaf, kunnen we nog steeds 
ter harte nemen.

Tijdens de priesterschaps-
bijeenkomst van deze confe-
rentie waarschuwde president 
Kimball de broeders voor de 
gevaren van sterke drank, 
sprak hij over het belang van 
tempelwerk en herinnerde hij 
eraan hoe belangrijk het is om 
gezinsavond te houden. Hij 
vroeg de broeders om hun kin-
deren van jongs af aan met het 

blijken te zijn. President Kimball 
was een harde werker en moe-
digde anderen aan om ook nog 
wat meer te doen. Het aantal 
zendelingen nam sterk toe. 
Het aantal leden nam toe van 
3,3 miljoen tot bijna 6 miljoen. 
Er werden 21 nieuwe tempels 
ingewijd, waardoor het aantal 
tempels meer dan verdubbeld 
werd. In 1978 ontving president 
Kimball een belangrijke open-
baring over het priesterschap.4 
In 1980 werd het blokvergader-
schema ingevoerd, waardoor 
allerlei bijeenkomsten die tot 
dan toe verspreid over de zon-
dag en andere dagen van de 
week werden gehouden, voort-
aan in één blok van drie uur op 
de zondag plaatsvonden. Tevens 
werd besloten tot de publicatie 
van een tripelcombinatie van 
de Schriften met een nieuw 
voetnotensysteem en een uitge-
breide index, en van een nieuw 
lofzangenboek.

Bij mijn korte ontmoeting met 
ouderling Kimball in München 
voelde ik meteen dat hij een 
bijzondere persoon was, die 
de Geest bij zich had. Maar ik 
kon toen nog niet vermoeden 
dat deze bescheiden broeder 
met zijn zachte stem korte tijd 
later president van de kerk zou 
worden en wat er onder zijn 
geïnspireerde leiding allemaal 
tot stand zou komen. ◼

noTen:
 1. De Ster, april 1975, pp. 39–41.
 2. De Ster, februari 1977, pp. 2–4.
 3. De Ster, februari 1977, p. 25.
 4. Zie Officiële verklaring 2 in de Leer 

en Verbonden.

evangelie op te voeden en ze 
tijdig voor te bereiden op hun 
doop. Hij herinnerde eraan 
dat iedere jongeman op zen-
ding dient te gaan en voegde 
daaraan toe: ‘We hebben ook 
uit úw midden zendelingen 
nodig. Ze zullen ook uit Ame-
rika blijven komen, maar we 
hebben behoefte aan uw jon-
gens, jongens die zich vanaf 
hun vroegste kinderjaren op 
hun zending voorbereiden.’ 3

groei van de kerk
Bijna twaalf jaar presideerde 

Spencer W. Kimball de kerk. 
Het zou een periode van groei 
en belangrijke veranderingen 

Frans 
Heijdemann 
bespeelde het 
orgel tijdens 
de eerste 
conferentie-
bijeenkomst 
in Amsterdam 
onder leiding 
van president 
Kimball.
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 In het voorjaar van 2012 was de gemeente Brugge 
zo gelukkig om naar een nieuw kerkgebouw te 

verhuizen. De vorige locatie was in de Zwijnstraat 
en had een aantal nadelen die we op de nieuwe 
locatie niet hebben. Het nieuwe kerkgebouw aan 
de Hoefijzerlaan 17 is toegankelijk voor invaliden; 
dat alleen al is een enorme vooruitgang.

Wij zijn nu zo gelukkig om openslaande 
ramen te hebben in de kapel en hebben de 
beschikking over een eigen, bescheiden parkeer-
plaats, waar zo’n zeven auto’s geplaatst kunnen 
worden. In het centrum van Brugge moet je 
anders fors betalen voor een parkeerplaats en de 
kosten daarvan lopen over het jaar gerekend flink 
op. We hebben voldoende leslokalen en zelfs, 
voor als onze organist op zondag moet werken, 
een orgel dat alle lofzangen automatisch kan 
afspelen. Er ligt mooie vloerbedekking en we 

U i T  d e  R i n g e n

Gemeente Brugge kan na verhuizing weer groeien
neeltje ardon (gemeente Brugge)

Broeders in 
gesprek in 
de nieuwe 
kapel van de 
gemeente 
Brugge.
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Zusters tijdens 
de ZHV-les in 
het nieuwe 
kerkgebouw 
in Brugge.
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hebben prachtige, ingelijste afbeeldingen op de 
gang, in de hal en in de klaslokalen. Ook wordt 
er aan de reactivering van de minder actieve 
leden gewerkt.

Minstens zo belangrijk is dat er weer twee 
geweldige, hardwerkende zendelingen aan de 
gemeente zijn toegewezen, waardoor het aantal 
onderzoekers meteen gestegen is.

De leden van de gemeente Brugge laten in 
de stad wel van zich horen: zij doen mee met de 
jaarlijkse opruimactie in Brugge door een deel 
van de stadswallen op te ruimen en zij verzame-
len kleding en speelgoed voor het kindertehuis in 
Den Haan. De zusters hebben onlangs met elkaar 
kinderkleding genaaid voor dat tehuis.

Het nieuwe gebouw stimuleert ons tot nieuwe 
activiteit. Hierdoor verwachten we als gemeente 
nog meer vooruitgang te zullen maken. ◼



 J a n u a r i  2 0 1 3  R7

Toen in 1999 het kerkgebouw 
in Zoetermeer tegen de 

grond ging om plaats te maken 
voor de tempel, vertrokken de 
leden naar een tijdelijk kerk-
gebouw, verheugd dat er een 
tempel in hun midden verrees. 
Nu, 13 jaar later, kijken we 
reikhalzend uit naar de dag dat 
we in ons eigen kerkgebouw 
mogen stappen. Hiervoor werd 
op dinsdag 2 oktober 2012 
de laatste heipaal feestelijk de 
grond in gestampt.

Precies tussen de buien door 
was een groep leden en buurt-
bewoners bij elkaar om dit feest 
te vieren onder een witte par-
tytent. Terwijl de bijna-laatste 
palen nog werden geheid, moch-
ten de aanwezigen hun naam op 
de allerlaatste paal schrijven. Dit 

bouwterrein plaats hebben 
gemaakt voor een plek waar 
lofliederen en gezang zullen 
klinken’, merkte hij treffend op.

Bisschop Ten Have herin-
nerde ons aan het prille begin 
van zowel de stad (een piep-
klein dorp in 1100) als de wijk 
Zoetermeer, die in 1979 als 
afhankelijke gemeente startte 
onder leiding van broeder 
Diender.

Dat er in Zoetermeer een 
tempel zou verrijzen was in 
1979 nog ondenkbaar, maar 
in De Ster van mei 1996 werd 
gesuggereerd dat er ooit een 
tempel in Zoetermeer zou 
kunnen komen, en dat werd 
in 2002 tot onze grote vreugde 
werkelijkheid. Deze tempel 
kunnen we nu al tien jaar lang 
bezoeken. En sinds 2 oktober 
staat ook het fundament voor 
het nieuwe Zoetermeerse kerk-
gebouw er! ◼

fundament gelegd voor  
nieuwe kerk in Zoetermeer
Misha Rahman-van eeden (wijk Zoetermeer)

werd door groot en klein met 
veel enthousiasme gedaan.

Als oudste lid van de wijk 
(95 jaar!) mocht zuster Wala met 
het losmaken van een lint het 
startsein geven voor het heien 
van de paal.

Temidden van de bouwma-
terialen en tussen het lawaai 
door sprak president Oddens 
van de ring Den Haag heel toe-
passelijk over puinhopen: ‘Want 
de Heer troost Sion. Hij troost 
haar in al haar puinhopen. Hij 
maakt haar woestijn als Eden 
en haar wildernis als de hof des 
Heren; blijdschap en vreugde 
zullen er gevonden worden, 
loflied en geklank van gezang.’ 
( Jesaja 51:3)

‘Over een klein jaar zullen 
ook de puinhopen van het 

Zuster Wala 
geeft het 
startsein voor 
de laatste paal, 
geassisteerd 
door bisschop 
Ten Have en 
president 
Oddens.
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Marnix Tettero 
en andere 
leden die 
hun naam 
op de laatste 
geslagen paal 
zetten.
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 de lofzang ‘O, welk een vreugde vult mijn 
geest’ (nummer 10 in Lofzangen) dateert 

uit de begintijd van de kerk, maar is pas voor 
de publicatie van de momenteel gebruikte 
zangbundel in 1992 in het Nederlands vertaald. 
Misschien is dat er de oorzaak van dat dit lied 
over het Boek van Mormon nog niet overal 
regelmatig wordt gezongen: we horen vaak 
vooral de lofzangen die al meer dan een halve 
eeuw bekend zijn bij de leden. Of is de melo-
die misschien nét wat moeilijker dan die van 
sommige andere lofzangen?

De tekst, die slechts weinige jaren na de 
herstelling van de kerk is geschreven, vertelt 
ons over het belang van het Boek van Mormon. 
Het eerste couplet lijkt te verwijzen naar Leer 
en Verbonden 27:5, waar de Heer spreekt over 
‘Moroni, die Ik tot u heb gezonden om het 
Boek van Mormon te openbaren, dat de vol-
heid van mijn eeuwigdurend evangelie bevat, 
aan wie ik de sleutels van de kroniek van het 
hout van Efraïm heb toevertrouwd’. Het tweede 
couplet verwijst naar de heuvel Cumorah, waar 
Moroni de gouden platen had verborgen die 
door Joseph Smith zijn vertaald. Het vierde 
couplet bevat dezelfde boodschap als het 
laatste hoofdstuk van het Boek van Mormon: 
‘Komt tot Christus en wordt vervolmaakt in 
Hem en onthoudt u van alle goddeloosheid’ 
(Moroni 10:32).

De muziek is afkomstig van Ebenezer 
Beesley, die de melodieën van een groot aan-
tal lofzangen heeft gecomponeerd. Hij was 
afkomstig uit Engeland en emigreerde op 
achttienjarige leeftijd naar de Verenigde Staten. 
Van 1880 tot 1889 was hij dirigent van het 
Tabernakelkoor.

In wijken of gemeenten waar de melodie 
nog niet goed bekend is, zou deze lofzang 
eerst kunnen worden ingestudeerd door een 
kleinere groep leden, bijvoorbeeld het wijk-
koor of een muzikaal gezin, en in de avond-
maalsdienst ten gehore gebracht, zodat alle 
leden kennis kunnen maken met deze lofzang, 
waarvan de inhoud stevig in de Schriften is 
geworteld. ◼
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Lofzang van de maand: ‘o, welk 
een vreugde vult mijn geest’
Frans heijdemann
Nieuwsredacteur

vertel anderen  
over uw ervaringen

veel lezers van de Liahona hebben  
ongetwijfeld iets te vertellen dat voor 

anderen het lezen waard is. Schrijf eens 
op hoe u het evangelie hebt leren kennen, 
hoe u het hebt ervaren om zendingswerk 
te doen of aan uw familiegeschiedenis te 
werken, of wat voor bijzondere activiteit 
u in uw eigen wijk of gemeente hebt mee-
gemaakt. Uw bijdragen zijn welkom op het 
volgende adres:

Redactie regionaal nieuws
Grovestins 64
NL – 7608 HN Almelo

Of per e-mail aan:
nieuws@liahona.nl

U kunt hetzelfde adres gebruiken voor  
het inzenden van foto’s. ◼


