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 In Predik mijn evangelie staat: 
‘Sommige hoofdstukken in 

Predik mijn evangelie zijn gericht 
op wat u als zendeling moet doen 
— hoe u moet studeren, hoe u 
moet onderwijzen […]. Maar net 
zo belangrijk als wat u doet, is 
wie u bent.’ 1 Beide zijn met elkaar 
verbonden: ‘Behalve mijn woor-
den en leringen en getuigenis 
moet mijn leven deel uitmaken 
van dat getuigenis van Jezus. Mijn 
hele wezen moet de goddelijk-
heid van dit werk uitstralen.’ 2

Het zendingswerk kent twee 
aspecten: de boodschapper en de 
boodschap, die in harmonie met 
elkaar moeten zijn. Jezus Christus 
is het volmaakte voorbeeld. In 
Hem zijn boodschapper en bood-
schap volkomen verenigd: ‘Ik 
ben de weg en de waarheid en 
het leven.’ 3 Zendelingen moeten 
ernaar streven om het voorbeeld 
van Jezus Christus zo veel moge-
lijk te volgen en de boodschap 
in praktijk te brengen die Hij 
uitdraagt. De zendelingen zeg-
gen dan als het ware tegen een 
toekomstige bekeerling: ‘Als u de 
boodschap die wij brengen aan-
neemt en ernaar leeft, zult u een 
heilige der laatste dagen worden, 
van wie wij een voorbeeld zijn.’ 
En dat gebeurt ook wanneer de 
zendelingen de mensen die ze 

gelukkig lid van de kerk. De 
levenswijze en het gedrag, de 
glimlach en de vriendelijkheid 
van een trouw lid van de kerk 
zorgen voor een warmte en 
betrokkenheid die geen enkele 
brochure of videoband kan 
overbrengen.’ 4 De bekering van 
mensen houdt niet alleen in dat 
ze weten dat de boodschap van 
de zendelingen waar is, maar 
ook de bereidwilligheid die 
boodschap in het gezelschap 
van andere kerkleden in praktijk 
te brengen. Om die reden zei 
ouderling Holland ook ‘dat geen 
enkele zendeling uiteindelijk 
kan slagen zonder het liefdevolle 
aandeel en de geestelijke steun 
van de plaatselijke leden die 
in harmonie met hem samen-
werken’.5 Bekering vereist dus 
belangstelling voor de bood-
schap én voor de boodschapper.

De zendelingen die mij onder-
wezen hebben, staan me nog 
helder voor de geest. Ik was 19 
jaar oud, en zij, die net zo jong 
waren als ik, leken te zijn en te 
hebben wat ik mijn hele leven 
al zocht. Ik wilde graag heb-
ben wat zij hadden en worden 
zoals zij waren. En toen ze me 
meenamen naar de kerk — naar 
toen nog de enige gemeente in 
Madrid — en ik die groep mor-
monen ontmoette, wilde ik een 
van hen zijn. Ze waren een goed 
voorbeeld van hoe ik wilde wor-
den. En ik liet me dopen om een 
van hen en onder hen te zijn.
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onderwijzen meenemen naar de 
kerk. De boodschap die ze bij 
binnenkomst in het kerkgebouw 
en hun ontmoeting met de leden 
krijgen, is: ‘Dit is wat u staat te 
wachten als u zich laat dopen: 
u zult deel uitmaken van dit volk, 
onder deze mensen zijn en één 
van hen worden.’

In dat licht heeft ouder-
ling Jeffrey R. Holland van het 
Quorum der Twaalf Apostelen 
gezegd: ‘Er bestaat absoluut 
geen krachtiger zendingsbood-
schap aan deze wereld dan het 
voorbeeld van een liefdevol en 
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President Spencer W. Kimball 
heeft gezegd: ‘De vergadering 
van Israël bestaat uit [onder-
zoekers die] lid worden van de 
ware kerk en kennis van de ware 
God ontvangen.’ 6 Door mijn 
doop ging ik deel uitmaken van 
een volk, werd ik lid van een 
nieuwe gemeenschap en een 
medeburger der heiligen.7 Wie 
geen nieuwe identiteit ontwik-
kelen en zich niet vereenzelvigen 
met deze nieuwe gemeenschap, 
keren vroeg of laat terug naar 
waar ze vandaan kwamen. 
Daarom hebben allen die tot de 
kerk behoren de plicht alles te 
doen om degenen die de wate-
ren van de doop betreden zich 
thuis te laten voelen, met de 
gedachte dat er in de kerk ‘geen 
vreemdelingen’ meer zijn, maar 
wel ‘medeburgers der heiligen en 
huisgenoten Gods’.8 De zendelin-
gen verkondigen de boodschap 
en wij zijn de boodschappers van 
wat het betekent om een heilige 
der laatste dagen te zijn. ◼

NOTEN
 1. Predik mijn evangelie, ‘Hoe kan ik 

christelijke eigenschappen ontwikke-
len?’, p. 115.

 2. Ouderling Jeffrey R. Holland, ‘Won-
deren van de herstelling’, De Ster, 
januari 1995, p. 27; zie ook: Voorbe-
reiding op een zending — boek voor 
de cursist (godsdienst 130), p. 5.

 3. Johannes 14:6.
 4. Ouderling Jeffrey R. Holland, ‘Gij zult 

mijn getuigen zijn’, algemene confe-
rentie, april 2001.

 5. Ouderling Jeffrey R. Holland, ‘Gij zult 
mijn getuigen zijn’, idem.

 6. The Teachings of Spencer W. Kimball, 
samengesteld door Edward L. 
Kimball, 1982, p. 439; zie ook Voorbe-
reiding op een zending — boek voor 
de cursist (godsdienst 130), p. 4.

 7. Zie Efeziërs 2:19.
 8. Efeziërs 2:19.

 Kinderen zijn graag 
actief bezig. Zo leren 

ze ook het evangelie 
actief beleven. De apostel 
Jakobus heeft ons duidelijk 
geleerd dat we ‘daders des 
woords’ moeten worden 
(zie Jakobus 1:22). En jong 
geleerd is oud gedaan! Het 
programma Geloof in God 
is echt geïnspireerd om 
kinderen hierbij te helpen.

We organiseerden een 
heuse Mini-chef-namiddag. 
Alle kinderen van het 
jeugdwerk kwamen samen om te koken voor 
de mama’s en papa’s. De opdracht was om een 
gezonde maaltijd te bereiden. Zo gezegd, zo 
gedaan. De oudsten maakten heerlijke wortelcrè-
mesoep. Bij het snijden van de uien rolden er een 
paar tranen, maar het was wel met een glimlach 
erbij. Ook de selder en de wortelen moesten 
gesneden worden. Er werd gepraat en gelachen 
rond te tafel. Het werd een soep om je vingers van 
af te likken! De wat jongere kinderen maakten het 
koud buffet klaar. Zoveel werk! Met volle overtui-
ging gingen ze te werk en het resultaat mocht er 

U I T  D E  R I N G E N

Kinderen trakteren hun ouders
Sarah Rumes (wijk Sint-Niklaas)

Marieke en Maarten snijden  
soepgroenten.
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Sander, Silke en Fiona luisteren 
naar zuster Rumes’ raadgevingen 
over het versieren van cupcakes.
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zijn. Hesprolletjes maken (voor de Nederlandse 
lezers: hamrolletjes — red.), tomaatjes en perziken 
vullen, pastasalade maken… het werd een tafel 
vol heerlijke schotels. En tot slot, maar zeker niet 
minder belangrijk, maakten de allerkleinsten het 
dessert: cupcakes. Ze versierden zestig cupcakes 
met fantastische frosting en kleurrijke decoratie. 
De concentratie was hoog en de vingertjes werden 
regelmatig afgelikt. Na de cupcakes maakten de 
kleintjes ook nog vleessatés met balletjes gehakt 
en snoeptomaatjes.

Oef, dat was een groot werk, maar de kinderen 
waren heel fier op het resultaat. Het was een echt 
feestmaal! De mama’s en papa’s waren zo verrast 
van het uitgebreide buffet. Aan tafel werd er gezel-
lig gepraat en plezier gemaakt.

Terwijl de kinderen nog een filmpje keken 
ruimden we met z’n allen op. De volgende dag, 
zondag, kon je zien dat de kinderen echt dichter 
naar elkaar waren gegroeid door deze activiteit. 
De activiteit was een zegen voor velen en op 
zoveel manieren! En iedereen die al meedoet aan 
het programma Geloof in God mocht een vakje 
kleuren in zijn boekje. Wij zijn dankbaar voor deze 
geïnspireerde programma’s om onze kinderen 
dichter bij de Heer te brengen. ◼

Gemeenten in Friesland samengevoegd
De gemeenten Leeuwarden en Heerenveen 

zijn in het afgelopen jaar samengevoegd. Op 
deze manier is er één gemeente voor de gehele 
provincie Friesland ontstaan. De kerkdiensten en 
activiteiten worden gehouden in het kerkgebouw 
op de hoek van de Sophialaan in Leeuwarden, 
slechts enkele minuten lopen vanaf het station. 
Dennis Brandenburg, die eerder de gemeente 
Heerenveen presideerde, heeft de leiding over 
de nieuwe gemeente gekregen.

Boek over geschiedenis van de  
kerk in Vlaanderen verschenen

Onlangs is het eerste deel verschenen van een 
reeks boeken over de geschiedenis van de kerk in 
Vlaanderen met de titel Mormonen in Vlaanderen. 
Het is geschreven door George Tuffin, die al jaren 
bezig is geweest met de geschiedschrijving van de 
wijk Antwerpen en enkele jaren geleden is aange-
steld als kerkhistoricus voor heel Vlaanderen. Deel 
1 gaat over het eerste zendingswerk in België, de 
definitieve vestiging van de kerk in Vlaanderen en 
de ontwikkelingen in de Vlaamse gemeenten tot 
en met het jaar 1959. Het is verkrijgbaar voor 15 
euro (plus eventuele verzendkosten). Informatie 
per e-mail: georgetuffin@hotmail.com

Nieuwe kerkwebsites voor  
Nederland en Vlaanderen

Naaste de bestaande websites 
van de kerk voor de Nederlandstalige 
leden – www.kerkvanjezuschristus.nl 
en www.kerkvanjezuschristus.be – zijn 
er twee nieuwe gekomen specifiek om 
nieuws over de kerk te publiceren. Dit zijn 
www.nieuws-mormonen.nl voor Nederland en 
www.mormonenmedia.be voor België. Intus-
sen is er ook gewerkt aan het Nederlandstalige 
gedeelte van de algemene website van de kerk 
(www.lds.org), zodat het de moeite zal lonen 
om ook die te bekijken. ◼

Lennert en 
Chloe druk 
bezig met het 
koud buffet.

FO
TO

 S
AR

AH
 R

UM
ES

Kort nieuws



R4 L i a h o n a

 De halfjaarlijkse workshop-
dag over huwelijk en gezin 

vond in november 2012 plaats 
in Zwolle. De deelnemers 
konden tweemaal uit telkens 
drie onderwerpen kiezen. De 
eigen situatie van de deelne-
mers was nogal verschillend en 
liep uiteen van ‘van plan om te 
trouwen’ tot ‘al lang gepensio-
neerd’, maar voor iedereen was 
er wat interessants bij.

Ouders van jonge kinderen 
konden gemakkelijk meedoen, 
want er werd voor oppas 
gezorgd. De kinderen wer-
den goed bezig gehouden en 
vermaakten zich uitstekend. 
Tussen de workshops door was 
er een maaltijd.

In de workshop ‘Tieners: vrij-
laten of opsluiten?’ ging het erom 
hoe je regels in je gezin hanteert. 
Hans Noot vergeleek dit met het 
vasthouden van een vogeltje: als 
je het beestje te strak vastpakt, 
knijp je hem dood, maar als je 
hem loslaat, vliegt hij weg. Het is 
de kunst om het juiste midden te 
vinden tussen te veel beperkin-
gen en te veel vrijheid.

Tijdens een workshop over 
de gezinsavond kregen de 
ouders door Karin de Jonge 
leuke ideeën aangereikt voor 
de invulling van zo’n avond en 
tips over hoe je de aandacht van 

omgaan met ons probleem ons 
wijzer en sterker zal maken. We 
zullen ons daarbij des te beter 
voelen als we beseffen dat we 
ons denken en doen niet hoeven 
te laten bepalen door de acties 
van anderen maar dat we dit zelf 
in de hand hebben.

Een workshop onder leiding 
van Shelley Gerritsen was gewijd 
aan ontspanning: in deze drukke 
wereld raken steeds meer men-
sen gestrest. We kunnen beter 
terugschakelen naar een ‘lagere 
versnelling’ voordat het te laat 
is, want herstel van een burn-
out duurt lang. Wees daarom 
verdacht op lichamelijke signa-
len (vaak ziek zijn, hoofdpijn, 

Workshops geven advies over opvoeding, 
huwelijksbeleving en voorbereid zijn
Frans Heijdemann (wijk Hengelo)

(vooral kleine) kinderen vast 
kunt houden.

Verliefd zijn is mooi, je trouw-
dag is net een sprookje, maar 
hoe ga je dan verder? Bij een 
workshop over ‘diepgang in 
het huwelijk’ kwamen prakti-
sche ervaringen ter sprake van 
Wim Vels, die al lang getrouwd 
is en achteraf bedacht dat hij 
bepaalde dingen eigenlijk graag 
40 jaar geleden al had geweten.

Iedereen krijgt in zijn of haar 
leven wel eens met problemen 
en tegenvallers te maken. Hoe 
pak je die aan? Als je het ver-
standig doet, kunnen tegensla-
gen uiteindelijk in je voordeel 
werken, zoals Ruben Jongejan 
duidelijk maakte. Wanneer we 
met een ernstig probleem te 
maken krijgen, is het natuurlijk 
vervelend op het moment dat 
we het ervaren, maar het is goed 
als we ons realiseren dat het 

Workshop-
deelnemers in 
gesprek.
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Wim Mulder 
demonstreert 

mogelijkheden 
om een voor-

raad voor drie 
dagen mee te 
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vermoeidheid, overgewicht, slecht 
slapen) en geestelijke signalen 
(hevige emoties, gebrek aan emo-
ties, onrust, piekeren, gebrek aan 
motivatie, conflicten, gevoelens 
van ontevredenheid over zichzelf 
of anderen) dat er wat mis is en 
zorg dan tijdig dat er wat veran-
dert. Verschillende ontspannings-
oefeningen werden besproken.

Ten slotte was er een work-
shop over het aanleggen van 
een voorraad voor noodsituaties. 
Er kan zich van alles voordoen 
waardoor het opeens moeilijk 
is om eten of andere dingen die 
we nodig hebben te gaan kopen, 
en het kan zelfs nodig zijn om 
opeens je huis te verlaten — door 
een overstroming, (bos)brand, 
gaslek, ongeval met chemicaliën 
of wat dan ook. Als er zoiets 
gebeurt, is het handig als we 
wat hebben klaarstaan om mee 
te nemen, bijvoorbeeld in een 
rugzak of in een tas op wielen, 
een ’72-uurspakket’. Dit mag niet 
te zwaar zijn om mee te nemen, 
maar moet ons wel van het 
hoogstnodige kunnen voorzien: 

 De bisschop van onze wijk maakt altijd reclame 
voor de algemene ledenbijeenkomst van de 

ringconferentie op zaterdagavond. Ook bij de 
Antwerpse conferentie in oktober bleek hij weer 
gelijk te hebben.

De eerste spreekster was zuster Arts uit Eindho-
ven. Als raadgeefster in het ZHV-presidium van de 
ring kwam ze de zusters een hart onder de riem 
steken. Ze had het over talenten en de juiste keu-
zes maken in het leven. We kunnen beter op de 
Heer vertrouwen dan onze zinnen zetten op een 
positie met aanzien in de maatschappij.

Dan konden we president Alden Robinson en 
zijn vrouw begroeten. Broeder Robinson is onze 
nieuwe zendingspresident. Zuster Robinson gaf 
als eerste van de twee een toespraak en vertelde 
dat zij maar drie weken had gehad om Nederlands 
te leren voordat ze naar het zendingskantoor 
in Leiden reisden. Zij doet haar best om haar 
Nederlands bij te schaven.

President Robinson vertelde dat hij tijdens zijn 
eerdere zending in Nederland ook in Antwerpen 
had gewerkt, in 1969–1970. Het was zijn laatste 
opdracht voordat hij terugkeerde naar de Ver-
enigde Staten. Hij herinnerde zich nog dat Wilfried 
Decoo toen gemeentepresident was.

De leden van het ringpresidium staafden hun 
boodschap met de nodige humor, zodat we als 
luisteraars alert bleven. Dagmar Buysse sprak 
over een ophefmakende documentaire die hij op 
de tv had gezien, over grote spinachtige krab-
ben. Hij beschreef de visserij op deze dieren en 
de behandeling van de krabben. Hij gebruikte dit 
als voorbeeld om ons te vertellen dat wij vissers 
van nieuwe leden zijn, en dat, wanneer we ze 

eten, drinken, warmte en licht. 
Wim Mulder toonde voorbeelden 
van compact voedsel en opvouw-
bare regenkleding, we bekeken 
een draagbaar kooktoestel en een 
handig mes, er werd een water-
filter gedemonstreerd, en er werd 
van alles genoemd dat handig is 
om bij je te hebben: oordopjes, 
lucifers, schrijfmateriaal, kopieën 
van paspoorten van het hele 
gezin, een USB-stick met kopieën 
van belangrijke documenten en 
familiefoto’s, een EHBO-setje, 
oordopjes, een isolatiedeken en 
meer. Veel spullen kunnen het 
beste in plastic zakken worden 
verpakt, niet alleen om ze goed 
droog te houden, maar ook om 
een en ander overzichtelijk op te 
bergen.

De zes workshops boden, 
evenals vorige keren, veel dat her-
kenbaar is uit het dagelijks leven. 
De praktijkgerichte aanpak blijkt 
de deelnemers elke keer weer 
aan te spreken. Zowel kerkleden 
als niet-leden kunnen profiteren 
van de tips en goede ideeën die 
hun zo worden gegeven. ◼

Diverse ouders 
namen hun kin-
deren mee naar 
de workshop, 
wetend dat er 
goed voor hen 
zou worden 
gezorgd.
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‘binnenhalen’, we ze ook goed moeten behande-
len, zodat hun getuigenis gevoed wordt, ze zich 
thuis voelen in de kerk en ze zelf actief mee gaan 
doen met het ‘vissen naar mensen’.

Angelo Leman herinnerde ons aan het belang 
van een jaarvoorraad. Hij vertelde over zijn eigen 
ervaring met zijn eerste jaarvoorraad. Ze hadden 
eens een maand van deze voorraad gegeten, die 
toen voornamelijk bestond uit witte bonen in 
tomatensaus, spaghetti bolognese en een dessert 
van peren op suikerwater. We weten nu wat er 
kan gebeuren als we elke dag bonen eten.

President Joep Boom had het over een thema 
dat hij al eens eerder gebruikt had: ‘Vrees niet, 
wees geduldig, want hulp is onderweg’. Hij vatte 
onze levenswijze samen in vijf punten: wees 
waardig, leef rechtvaardig, wees zachtmoedig, blijf 
strijdvaardig en wees slagvaardig.

Om zijn woorden te ondersteunen gaf hij vier 
voorbeelden uit zijn avontuurlijke bestaan.

Het eerste verhaal handelde over een aantal 
Nederlandse jongemannen die tijdens een kamp 
in de Belgische Ardennen met de kajak te ver 
waren gevaren en de weg kwijt waren. Ze waren 
zo verstandig om samen neer te knielen en hulp te 
vragen aan de Heer. Toen werden ze gevonden.

Dan vertelde hij over Thomas Killen, een Britse 
overgrootvader van zijn echtgenote. Een eenvou-
dige soldaat, die in de Eerste Wereldoorlog tijdens 
gevechten bij Ploegsteert (België) het kermen 
van gewonde soldaten niet kon aanhoren, uit zijn 
beschermde loopgracht kroop en over de versper-
ringen sprong om gekwetste soldaten terug te 
halen naar de juiste zijde van het front. Zo redde 
hij het leven van zes Canadese soldaten en een 
officier. Hij kreeg voor zijn heldenmoed verschil-
lende militaire onderscheidingen.

Terug in onze tijd sprak president Boom over 
een eigen ervaring. Hij had zijn wagen ergens 
in de straat geparkeerd, en toen hij uitstapte zag 
hij hoe zijn jongste dochter werd aangereden. 
Ze kwam vrij onzacht neer en haar houding was 
niet normaal toen hij haar bekeek. Samen met 
zijn broer gaf hij het meisje een zalving, terwijl 
iemand anders 112 belde. De ambulance werd 
gestuurd en een omstaander regelde het verkeer 
in de straat, zodat de politie en de ambulance het 
nodige konden doen om de jonge zuster naar 
het hospitaal te brengen. De spoedafdeling stond 
klaar om haar te ontvangen. 48 uur later was zijn 
dochter terug thuis.

Het laatste verhaal ging dan over het baren van 
kinderen. In Nederland worden veel kinderen 
thuis geboren met de hulp van een vroedvrouw, 
iets dat we in België niet zo goed kennen. Meestal 
gaan wij naar het hospitaal, waar de specialist en 
de vroedvrouw samen de bevalling opvolgen. In 
dit geval ging het over de derde dochter van de 
familie Boom. Zij kwam onder moeilijke omstan-
digheden op deze aarde, en als zij er was, wilde ze 
niet ademen. Hij paste meteen zijn EHBO-kennis 
toe op de baby om het kindje leven in te blazen. 
Maar het was het gebed van zijn vrouw dat hemel 
en aarde verzette. Zij smeekte de Heer om hun 
pasgeboren dochter te laten leven. De baby begon 
te huilen: de Heer had het gebed van de moeder 
in nood gehoord.

Dus: ‘vrees niet, wees geduldig, want hulp is 
onderweg’. ◼

President Joep 
Boom aan het 
woord
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 Het eerste lied in het boek Lofzangen  
begint met de triomfantelijke woorden:

De morgen daagt, de nacht vliedt heen,
zie, Zions vaandel wappert fier.
In glorie rijst die schone dag,
brengt vreugde voor Gods kind’ren hier.

Dit is de vertaling van een gedicht van Parley P. 
Pratt uit 1840, tien jaar na de herstelling van de 
kerk. Parley P. Pratt was een van de eerste twaalf 
apostelen van deze bedeling. Hij werd in 1830 
op 23-jarige leeftijd gedoopt, heeft zendingswerk 
gedaan in verschillende landen — van Canada 
tot Chili — en heeft enorm veel geschreven: boe-
ken, tijdschriftartikelen, gedichten, pamfletten… 
Hij moet welbespraakt zijn geweest en heeft veel 
gedaan om het evangelie te verkondigen. Een van 
zijn bekeerlingen was John Taylor, die de derde 
president van de kerk zou worden.

In deze lofzang wordt de herstelling van het 
evangelie vergeleken met het opgaan van de zon 
over een wereld die in geestelijke duisternis ver-
keerde. Dwaling maakt plaats voor waarheid, en 
deze wordt aan de hele wereld verkondigd.

In de loop van de jaren zijn er verschillende 
melodieën gebruikt voor deze lofzang. De 
melodie in onze zangbundel komt van George 
Careless, die verschillende lofzangen heeft 
gecomponeerd maar nog in de wieg lag toen de 
tekst van deze lofzang ontstond. Hij was afkom-
stig uit Engeland, waar hij zijn muziektalent had 
kunnen ontwikkelen. Omdat George als jongen 
een mooie sopraanstem had, werd hem een 
plaats in een van de befaamde Engelse kathe-
draalkoren aangeboden. Dat zou hem inkom-
sten en gratis muziekles opleveren. Maar hij 

ging niet op dat aanbod 
in: hij had intussen kennis 
gemaakt met de zendelin-
gen en liet zich op elfja-
rige leeftijd dopen. Later 
studeerde hij in Londen 
aan de Royal Academy of 
Music en speelde hij daar 
in verschillende orkesten. 
Ook leidde hij verschil-
lende koren, waaronder 
een koor van heiligen der 
laatste dagen.

In 1864 emigreerde hij 
naar Salt Lake City. Samen 
met een groep Britse 
leden reisde hij op de 
Hudson naar de Verenigde 
Staten. Regelmatig zongen ze enkele lofzangen 
tijdens de reis, en de kapitein van het schip 
genoot ervan. Toen de kapitein broeder Care-
less om een afschrift van een van zijn melodieën 
vroeg, antwoordde deze dat al zijn bladmuziek 
in zijn veilig opgeborgen bagage zat, zodat hij er 
helaas niet bij kon. Maar de kapitein bleef aan-
dringen, zodat de jonge dirigent een blad papier 
pakte, er een paar notenbalken op tekende en 
een melodie opschreef die bij de woorden van 
De morgen daagt paste. Ter ere van het schip 
noemde hij de melodie Hudson.

In Salt Lake City was George Careless actief als 
koor- en orkestdirigent, en al spoedig vertrouwde 
president Brigham Young ook de leiding van het 
Tabernakelkoor aan hem toe. Onder zijn leiding 
werden er voor het eerst opera’s opgevoerd in 
Salt Lake City en was daar in 1875 Händels orato-
rium The Messiah te horen. Zijn echtgenote, zuster 
Lovinia Careless, was daarbij de sopraansoliste. 
Op de dag van de uitvoering had ze een ernstige 
verkoudheid, zodat er al sprake van was dat alles 
moest worden uitgesteld, maar George vroeg 
drie ouderlingen uit het koor om zijn vrouw een 
zalving te geven, waarna ze weer in staat was om 
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te zingen. Volgens bezoekers 
van het concert zong ze als een 
engel.

De morgen daagt is het enige 
lied in Lofzangen waarbij vijf 
coupletten rechtstreeks tussen de 
noten zijn gezet, als een signaal 
dat alle coupletten van dit lof-
lied op de herstelling belangrijk 
worden gevonden. In de vorige 
Nederlandse zangbundel (Heilige 
Lofzangen) waren slechts vier 
coupletten vertaald: het tegen-
woordige vierde couplet ont-
brak nog. In 1983 hebben we 
voor een regionale conferentie 
in Den Haag met een koor van 
200 leden een koorbewerking 
van deze lofzang ingestudeerd 
waarin de vijf coupletten elk op 
een verschillende manier werden 
gezongen. Voor die gelegenheid is het ontbre-
kende couplet alsnog vertaald.

Aan de bovengenoemde bewerking van de 
lofzang is nog een verhaal verbonden. Dit arran-
gement voor koor en orgel bleek afkomstig te 
zijn van A. Laurence Lyon, een ‘Nederlandse 
Amerikaan’. Hij is namelijk in Rotterdam geboren 
toen zijn vader, T. Edgar Lyon, zendingspresident 
was in Nederland. Later groeide hij op in Salt Lake 
City, waar hij al jong met muzieklessen begon 
en op twaalfjarige leeftijd al componeerde. Hij 
was dus reeds een bekwaam musicus toen hij 
omstreeks 1955 op zending kwam in Nederland. 
Tijdens zijn zending leidde hij verschillende koren 
en doopte hij mijn vader, die het de zendelingen 
met al zijn vragen over het evangelie niet gemak-
kelijk had gemaakt…

De bewerking van A. Laurence Lyon werd 
opnieuw gezongen als opening van het pro-
gramma Geloof bij elke voetstap, dat in 1997 ter 
herinnering aan de mormoonse pioniers op vier 
plaatsen in Nederland en in Antwerpen werd 

uitgevoerd en binnen twee 
maanden door 1500 bezoekers 
werd gehoord. Op de van dit 
programma gemaakte cd Geloof 
bij elke voetstap is deze versie 
van de lofzang nog steeds te 
horen.

De morgen daagt wordt niet 
overal regelmatig gezongen, 
waarschijnlijk omdat de muziek 
van George Careless niet al te 
gemakkelijk is: het lied is voor 
gemengd koor geschreven, met 
afzonderlijke passages voor 
mannenstemmen en vrouwen-
stemmen, en de sopraanpartij 
ligt vooral aan het einde vrij 
hoog. Voor beide moeilijkheden 
bestaat een oplossing. Tijdens 
de oktoberconferentie van het 
afgelopen jaar zong het Taberna-

kelkoor een nieuwe bewerking van deze lofzang, 
waarbij het eerste couplet geheel eenstemmig 
werd gezongen – waar voor het eerst ‘In glorie 
rijst die schone dag’ staat, zongen allen (ook de 
vrouwenstemmen) de melodie van de tenorpartij, 
en waar deze tekst werd herhaald, zongen allen 
(ook de mannenstemmen) de melodie van de 
sopraanpartij. Zo kan het dus ook. Als de hoogte 
een probleem vormt, kan dit lied een toon lager 
worden gespeeld. In de Liahona van augus-
tus 2012 is uitgelegd hoe u met behulp van het 
muziekprogramma op de website van de kerk een 
lofzang of kinderliedje hoger of lager kunt zetten. 
Samengevat: ga naar www.lds.org en klik ach-
tereenvolgens op Resources, op Music, weer op 
Music en dan op Interactive Church Music Player. 
Klik daarna op All hymns, op de letter T en dan 
op The Morning Breaks. Wanneer de lofzang te 
zien is, klikt u links (onder ‘Key’) tweemaal op 
het pijltje naast Lower, dan ziet u het lied een hele 
toon lager (met twee mollen) en kunt u het met 
Print in deze toonsoort afdrukken. ◼ DU
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