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 Ouderling David S. 
Baxter heeft 

onlangs gezegd: ‘Zelfs 
als ons geloof bij tijd 
en wijle niet groter lijkt 
dan een mosterdzaadje, 
moeten we voorwaarts 
gaan. Dan zullen we 
merken dat de voorzie-
nigheid ons vooruit is 
gegaan. Als we hemelse 
hulp zoeken, zullen we 
die krijgen — misschien 
zelfs op onverwachte 
manieren.’ 1

Ouderling Baxter zei 
dat in een artikel over 
tegenspoed. Ik meen 
dat die woorden ook 
in goede tijden van toepassing 
zijn. Waar het om draait, is dat 
we voorwaarts blijven gaan. Er is 
wel eens gezegd dat we achter-
uitgaan als we niet vooruitgaan. 
We moeten onze grenzen oprek-
ken en groeien om ons geloof 
sterk en levendig te houden, we 
moeten voortdurend onze gees-
telijke spieren oefenen. President 
Henry B. Eyring heeft gezegd: 
‘Groot geloof heeft een korte 
houdbaarheidsdatum.’ 2 Dit doet 
mij denken aan de tijden waarop 
ons geloof en ons getuige-
nis het zekerst en levendigst 

waren. Ik vermoed dat ze deze 
oefening regelmatig houden. 
Door dit voortdurend te oefe-
nen, weten ze precies wat ze 
moeten doen als de kritieke 
oproep binnenkomt. De brand-
weerploeg reageert dan onmid-
dellijk op de hulpoproep en in 
een oogwenk weet elk ploeglid 
waar hij moet zijn en wat hij 
moet doen om mensen van 
de bovenste verdiepingen van 
gebouwen te redden.

Datzelfde geldt ook voor ons. 
We moeten ons geloof en ons 
getuigenis voortdurend oefenen, 
we moeten ons geestelijke bereik 
voortdurend oprekken. We 
weten wat we voortdurend moe-
ten herhalen om onszelf geeste-
lijk sterk te houden, en toch zijn 
we soms traag om dat te doen, 
zelfs al hebben we ontdekt dat 
we er inderdaad door gesterkt en 
gezegend worden. Als we toe-
gewijd dagelijks bidden, Schrift-
studie doen, regelmatig met een 
oprechte bedoeling vasten, regel-
matig naar de tempel gaan, tijd 
besteden aan de dienst aan onze 
Vader in de hemel en aan andere 
mensen, zal dat ons geestelijke 
bereik vergroten en ons getuige-
nis versterken. En we moeten 
er ook aan denken dat er nog 
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zijn, waarna er iets 
gebeurt dat ons 
geloof doet wanke-
len, of we voeden het 
niet met een voortdu-
rende band met God.

Onlangs werd ik 
tijdens een verblijf 
in een grote stad ’s 
nachts tot twee maal 
toe wakker door 
sirenes vlak buiten 
mijn hotelkamer-
raam. Toen de och-
tend gloorde, zag ik 
uit het raam dat het 
voornaamste brand-
weerstation van de 
stad aan de overkant 

lag. De brandweerlieden waren 
buiten bezig met een van de 
grote ladderwagens. Ik raakte 
geboeid door de oefening 
waar ze mee bezig waren. Ze 
brachten de ladder een beetje 
omhoog, en weer naar bene-
den. Daarna brachten ze hem 
weer omhoog, maar dit keer een 
beetje verder, en trokken hem 
weer in. Dat deden ze telkens 
weer, totdat ze de ladder tot de 
maximale lengte hadden uitge-
stoken en ze de bovenste etage 
hadden bereikt van het gebouw 
waarop ze aan het oefenen 
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andere dingen zijn die ons getui-
genis versterken, bijvoorbeeld 
ons getuigenis geven aan andere 
mensen. Als we hardop zeggen 
wat we geloven, sterkt dat ons 
geloof en onze overtuigingen. 
De voortdurende herhaling van 
die oefeningen, die eenvoudig 
zijn maar een krachtige uitwer-
king hebben, stellen ons wer-
kelijk in staat om ons met onze 
‘pronkgewaden’ te bekleden en 
de beste mensen te worden die 
we kunnen zijn.

In LV 82:14 gebiedt de Heer 
ons: ‘Want Zion moet in schoon-
heid en in heiligheid toenemen; 
haar grenzen moeten worden 
uitgebreid; haar ringen moeten 
worden versterkt; ja, voorwaar, 
Ik zeg u: Zion moet zich verhef-
fen en zich met haar pronkge-
waden bekleden.’

Telkens als we besluiten iets 
verder en hoger te strekken, 
verbazen we ons over de rijke 
geestelijke beloning die ons 
toevloeit door die opmerkelijk 
kleine moeite. In deze tijd van 
het jaar, waarin we denken aan 
de wonderbaarlijke gave van de 
verzoening die de Heiland ons 
heeft gegeven, is het heel mak-
kelijk om ons op een dusdanige 
manier hernieuwd toe te wijden 
dat we die stroom zegeningen in 
ons leven toelaten. ◼

noten
 1. David S. Baxter, `Tegenspoed achter 

ons laten´, Liahona, december 2012,  
p. 16.

 2. Zie Henry B. Eyring, ‘Geestelijke 
voorbereiding: begin meteen en wees 
consequent’, Liahona, november 
2005, p. 37.

 De jongemannenleiders en jongevrouwenleid-
sters van de ring Antwerpen organiseerden 

een afwisselende dag naar de tempel met als 
thema ‘Sta op heilige grond’. Meer dan 50 jonge-
mannen en jongevrouwen reden op 19 januari 
met enkele begeleiders in een ruime reisbus 
vanuit Merksem via Breda naar de tempel in 
Zoetermeer. Roger, de buschauffeur, zal bij zich-
zelf toch wel wat vragen gesteld hebben toen hij 
zo’n toffe groep welgeklede en welgemanierde 
jongeren zijn bus zag binnenstappen en de bus-
trip geopend zag worden met een gebed. Hope-
lijk leest hij ook in het Boek van Mormon, dat hij 
op het eind van de dag als geschenk meekreeg.

Na een groepsfoto bij de tempel werd de 
groep opgesplitst in drie kleinere groepen. De 
16-, 17- en 18-jarigen mochten als eersten de 
tempel binnengaan en de twee andere groepen, 
bestaande uit de 12- en 13-jarigen en de 14- en 
15-jarigen, reden richting kerkgebouw te Rot-
terdam. In de loop van de dag werden deze 
groepen gerouleerd.

Beurtelings konden de groepen genieten 
van drie mooie momenten.

Er was de quiz onder leiding van Kimberley 
Verdegem, waarbij de jongeren hun hersenen 
konden pijnigen. De conclusie was dat er slimme 
en zeer slimme jongeren zijn. In ieder geval was 
het een plezierige en gezellige bedoening.

Dagmar Buysse, raadgever in het ringpresi-
dium, gaf aan elk van de drie leeftijdsgroepen 
een geanimeerde interactieve presentatie over 
het feit dat iedereen uniek is en er niet alleen 
voor staat. De jongeren gingen dan ook naar 
huis met allerhande ideeën hoe ze, in deze tijd 
met allerlei verleidingen en uitdagingen, toch 
voorwaarts kunnen gaan en volgens de evange-
liebeginselen kunnen leven.

U i t  d e  R i n g e n

Tempelbezoek als hoogtepunt  
van jongerenreis
stefaan van gijsel

De quiz blijkt niet gemakkelijk  
te zijn, maar wel leuk.
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Maar datgene waar iedereen naar uitkeek, was 
het dopen voor de overledenen en het plaatsver-
vangend bevestigd worden. Enkele honderden 
overledenen kregen dankzij de plaatsvervangende 
doop een kans om het doopverbond aan te gaan, 
om lid van Christus’ kerk te worden en de Heilige 
Geest te ontvangen. Dankzij de jongemannen en 
jongevrouwen werd het fundament gelegd voor 
een ‘nieuwe wijk’ in de geestenwereld. Het tem-
pelpresidium was onder de indruk van de eerbied 
en toewijding waarmee onze jongeren dit verlos-
singswerk verrichtten.

Deze prachtige dag werd afgesloten met een 
lekker Mexicaans buffet, dat gerust kon concurre-
ren met de vleespotten van Egypte.

Na zo’n dag kunnen we enkel dankbaar zijn 
voor het herstelde evangelie en de hoop die dit 
geeft aan allen die Christus willen volgen, voor 
een enthousiaste leiding die deze dag mogelijk 
maakte en voor een groep jongeren die vreugde 
beleefde aan het verlossingswerk in de tempel en 
het gewoon gezellig bij elkaar zijn. ◼

Jongeren uit de ring 
Antwerpen met hun leiders 

bij de Den Haagtempel
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 Bij een bezoek van leden van de KAV (de 
Katholieke Arbeiders Vereniging in België) 

aan de kapel van de wijk Antwerpen werden er 
veel vragen gesteld over wat wij eigenlijk gelo-
ven. Op donderdag 15 november 2012 mocht 
ik de deze groep een rondleiding geven in het 
kerkgebouw te Merksem. Dankzij de technische 
hulp van de bisschop en de catering verzorgd 
door Christine Nuyens konden we die dag de 
leden van de Katholieke beweging KWB van de 
Sint-Franciscusparochie te Merksem op een fijne 
manier verwelkomen voor een kennismaking 
met de kerk. De kapel werd die avond gevuld 
met 34 geïnteresseerde personen die benieuwd 
waren wie de mormonen nu in feite zijn.

We vertelden de mensen dat ze in de kapel 
waren en dat daar ’s zondags een avondmaal-
dienst wordt gehouden. De avondmaalstafel 
was gedekt, en dit gaf de gelegenheid om dui-
delijk uit te leggen hoe het brood en het water, 
als symbolen van Jezus’ lijden en opstanding, 
een hulpmiddel zijn om te reflecteren op ons 
eigen leven en het af te stemmen op het voor-
beeld van Jezus Christus.

Toen kregen de aanwezigen aan de hand van 
de tijdlijn een inzicht waar de kerk zich bevindt 
te midden van de andere christelijke kerken. 
Begrippen als schepping, persoonlijke keuze 
en verantwoordelijkheid (in tegenstelling tot 
erfzonde), profeten en openbaring, verzoening 
en opstanding, afval en herstelling konden we 
toelichten.

Deze algemene schets werd het begin van 
een storm aan vragen: hoe is de kerk georgani-
seerd? Wie kan priester worden, en wat houdt 

dat in? Wat is de plaats van de vrouw in de kerk? 
Bestaat er excommunicatie, en wat is dat juist? 
Waar haalt de kerk haar geld vandaan? Waarom 
vasten jullie? Wat houdt het welzijnswerk in? Hoe 
houden jullie de jongeren actief en enthousiast? 
Hoe oud moet je zijn om gedoopt te worden? 
Hoe zien jullie het huwelijk? Wat zijn tempels? 
Hebben jullie een pasje nodig voor de tempel, 
en hoe geraak je eraan? Wat is doop voor de 
doden? Hoe bidden en mediteren jullie? Wat is 
een gezinsavond? Waarom stellen jullie zoveel 
belang in genealogie?

De vragen bleven komen, en plots constateer-
den we dat het al 21.50 uur was. Hoog tijd dus 
om de mensen even de rest van het kerkgebouw 
te laten zien: de ontspanningszaal, keuken, 
doopvont, mediatheek, het centrum voor fami-
liegeschiedenis, het jeugdwerklokaal, en dan 
terug naar het achterste gedeelte van de kapel, 
waar Caro, kruidenthee en lekkere koekjes 
klaarstonden. Er werden daar nog enkele per-
soonlijke vragen gesteld, zoals hoe ik bij de kerk 
was gekomen. De aanwezigen waren een en al 
aandacht toen ik mijn bekeringsverhaal vertelde.

Het was reeds over half elf toen de voorzitter 
van de KWB zijn welgemeende dank uitte en 
er een warm applaus werd gegeven. Iedereen 
ging buiten met een kleine brochure en maakte 
duidelijk dat ze er echt van genoten hadden en 
dat ze enorm veel geleerd hadden. Het was tof 
om zien hoe enthousiast ze waren over het mor-
monisme. Ze hadden nooit kunnen denken dat 
een avond in de mormoonse kerk zo boeiend 
en leerrijk kon zijn. Het herstelde evangelie van 
Jezus Christus is dan ook het mooiste dat er is! ◼

Antwerpen: deelnemers aan rondleiding  
raken niet uitgepraat
Jean huysmans
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 Onlangs verscheen het eerste deel van een 
geplande reeks boeken over de geschiede-

nis van de kerk in Vlaanderen. In Mormonen in 
Vlaanderen (deel 1) beschrijft George Tuffin op 
zo’n 300 pagina’s het wel en wee van de zendelin-
gen en de plaatselijke leden in het Nederlandsta-
lige deel van Belgié tot en met het jaar 1959. Het 
boek begint met een inleiding over de officiële 
stichting van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen in 1830 en het ontstaan 
van de natie België in hetzelfde jaar. Vervolgens 
komen de eerste bezoeken van zendelingen vanuit 
Nederland en Frankrijk aan de orde, een bezoek 
van Eliza en Lorenzo Snow aan Antwerpen en 
Brussel in 1872, een bezoek van president Joseph 
F. Smith in 1906, moeizame zendingspogingen in 
Vlaanderen rond de eeuwwisseling en de jaren 
tot de Eerste Wereldoorlog, gebeurtenissen rond 
en tussen de wereldoorlogen en de hervatting van 
het zendingswerk in 1948. Dan is ruim tweederde 
van het nieuwe boek gewijd aan het zendingswerk 
en de groei van de gemeenten in Vlaanderen van 
1948 tot en met 1959, jaar voor jaar beschreven.

Deze chronologische beschrijving is vrij gede-
tailleerd en bevat veel namen van zendelingen en 
bekeerlingen, maar is door de vlotte schrijfwijze 
en de persoonlijke betrokkenheid van de auteur 
toch goed leesbaar. Hij heeft er jaren aan gewerkt, 
ondersteund door andere leden uit zijn ring, heeft 
onder meer dagboeken, brieven van zendelin-
gen en diverse publicaties over kerkgeschiedenis 
geraadpleegd en er zijn eigen ervaringen aan toe 
gevoegd. Tientallen foto’s illustreren het histori-
sche relaas. Volgende delen van Mormonen in 
Vlaanderen zijn in voorbereiding.

Voor de Nederlandse leden is dit boek ook inte-
ressant: omdat het zendingswerk in Vlaanderen in 
de genoemde periode onder zendingspresidia in 
Nederland viel, bevat Mormonen in Vlaanderen 

g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  K e R K  i n  v l a a n d e R e n  e n  n e d e R l a n d

Onze geschiedenis te boek gesteld
Frans heijdemann (nieuwsredacteur)

de nodige informatie over zendingspresidenten en 
zendelingen die ook in Nederland werkzaam zijn 
geweest. Daarnaast hebben grensoverschrijdende 
contacten tussen de leden steeds een belangrijke 
rol gespeeld.

Een even uitvoerige beschrijving van de 
geschiedenis van de kerk in Nederland is nog niet 
gepland, maar het ruim een jaar geleden versche-
nen boek Predik alle volken van broeder A.A. 
Vreven is in veel opzichten uitvoeriger dan eerder 
verschenen boeken over de kerkgeschiedenis in 
Nederland, en het is het enige boek dat ander-
halve eeuw behandelt, van 1861 tot en met 2011. 
De indeling is anders: in drie hoofdstukken, elk 
over een periode van ongeveer een halve eeuw, 
worden verschillende onderwerpen behandeld. 
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 in de maand waarin de stich-
ting van de kerk (6 april 1830) 

wordt gevierd, is het toepasselijk 
om een lofzang over de herstel-
ling onder de loep te nemen. 
Hoewel Zingt verheugd met hart 
en mond een plaats heeft gekre-
gen onder de eerste 25 liederen 
in Lofzangen, die merendeels 
over de herstelling van de kerk 
gaan en vaak worden gezongen, 
behoort het niet bepaald tot de 
meest gezongen lofzangen. Met 
een tekst waarin verschillende 
hoogtepunten van de herstel-
ling worden samengevat, een 
feestelijke melodie en kleur-
rijke akkoorden verdient Zingt 
verheugd met hart en mond 

Emma Smith, die als eerste een 
boek met lofzangen samenstelde.
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Burgerlijke stand 1795/96–1910 
en parochieregisters van België 
op internet
 Sinds kort zijn op de website 

van het Nationaal Archief 
alle registers van de Burgerlijke 
Stand en parochieregisters van 
België gratis te consulteren. 
Wie dat wil, moet zich een-
maal registreren op de website: 
http://www.arch.be

Het betreft de Burgerlijke 
stand vanaf het begin (1795, 

sommige gemeentes later) tot en 
met 1910 en de parochieregisters 
vanaf het begin (uiteenlopend) 
tot 1811.

De registers van de Burger-
lijke van België zijn ook beschik-
baar voor leden van de kerk op 
http://www.familysearch.org; 
de parochieregisters zullen daar 
nog bijkomen. ◼

Lofzang van de maand:  
‘Zing verheugd met hart en mond’
Frans heijdemann (nieuwsredacteur)

Dan zijn er nog extra hoofdstukken over de emi-
gratie van Nederlandse leden in het verleden 
en over de bouw en inwijding van de tempel in 
Zoetermeer. Honderden foto’s illustreren het fraai 
uitgevoerde boek, dat is gepubliceerd ter gelegen-
heid van 150 jaar zendingswerk in Nederland.

Exemplaren van Predik alle volken zijn aan-
wezig in de mediatheken van een aantal wijken 
en gemeenten. Als dit boek in uw unit niet ver-
krijgbaar is, kunt u het bestellen via e-mailadres 
predikallevolken@gmail.com. Het kost 22,00 euro, 
plus eventuele verzendkosten.

Voor het bestellen van Mormonen in Vlaande-
ren kunt u contact met broeder Tuffin opnemen 
via georgetuffin@hotmail.com. Dit boek kost 15,00 
euro, eventueel vermeerderd met verzendkosten 
(die relatief hoog kunnen zijn voor verzending 
naar het buitenland). ◼
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(lofzang 14) het om regelmatig 
te worden gezongen.

Wat betreft de tekst behoort 
dit lied tot de oudste lofzangen 
van de kerk, gepubliceerd in het 
door Emma Smith en William 
Phelps samengestelde zangboek 
dat in 1835 werd uitgegeven. In 
de eerste strofe wordt verwe-
zen naar het gebed van Joseph 
Smith dat tot diens eerste visioen 
leidde en naar de herstelling van 
Gods heilsplan voor de mens. 
De tweede strofe verhaalt de 
herstelling van het priesterschap 
door Johannes de Doper, die als 
opgestaan personage en hemelse 
boodschapper aan Joseph Smith 
en Oliver Cowdery verscheen.

In de derde strofe wordt 
de vertaling van het Boek van 
Mormon beschreven en wordt 
dit boek ‘een licht dat helder 
straalt’ genoemd. Ook na de ver-
taling van het Boek van Mormon 
was en is er voortdurende 
openbaring, ‘tot profijt van Gods 
kinderen’. Uiteindelijk wordt er 
vooruit gekeken naar de groei 
van Zion en ‘de sabbat dezer 
aard’, die nog moet komen.

Onderaan deze lofzang staat 
een verwijzing naar Leer en 
Verbonden 135:3, waarin John 
Taylor het werk van Joseph 
Smith als volgt heeft samengevat: 
‘In de korte tijdsspanne van twin-
tig jaar heeft hij het Boek van 
Mormon het licht doen zien, dat 
hij door de gave en macht Gods 
had vertaald, en is het middel 
geweest om het in twee wereld-
delen uit te geven; hij heeft de 

onder de heiligen der laatste 
dagen in de negentiende eeuw.

In 1851 werd Joseph Daynes 
in de Engelse stad Norwich 
geboren als zoon van John en 
Eliza Daynes. In zijn familie 
werd later verteld dat Joseph 
even snel leerde pianospelen 
als hij leerde lopen en praten, 
en dat hij al op zesjarige leeftijd 
optrad voor koningin Victoria. 
Zijn ouders bekeerden zich tot 
De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen 
en emigreerden in 1862 met hun 
twee zoons naar de Verenigde 
Staten. Joseph leed intussen aan 
een merkwaardige aandoening: 
elk jaar verloor hij zijn gezichts-
vermogen in de herfst en kreeg 
hij dit in de loop van het vol-
gende voorjaar terug. Na aan-
komst van het gezin in Salt Lake 
City had hij geen last meer van 
die jaarlijkse blindheid.1

Tijdens de reis naar het 
westen met een groep mor-
moonse pioniers speelde de 
elfjarige Joseph regelmatig op 
een draagbaar orgeltje om zijn 
reisgenoten op te beuren. Toen 
Brigham Young zijn orgelspel 
hoorde, herkende hij ondanks 
het bescheiden instrument het 
talent van de jongeman. Hij liet 
hem in het oosten van de Ver-
enigde Staten orgel studeren bij 
een van de beste leraars die daar 
te vinden waren, en stelde hem 
op zestienjarige leeftijd aan als 
organist van de Tabernakel.2

John Daynes stichtte in Salt 
Lake City een pianohandel die 

William W. 
Phelps, auteur 
van een 
groot aantal 
lofzangen.
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Joseph Daynes, 
organist en 
componist.
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volheid van het eeuwigdurend 
evangelie, daarin vervat, naar de 
vier hoeken der aarde doen uit-
gaan; heeft de openbaringen en 
geboden die dit boek der Leer 
en Verbonden vormen, doen 
verschijnen, en vele andere wijze 
geschriften en aanwijzingen voor 
het welzijn der mensenkinderen.’

een opmerkelijk talent
De melodie waarop wij Zingt 

verheugd met hart en mond 
tegenwoordig zingen, werd pas 
jaren later gecomponeerd door 
Joseph Daynes, de toenmalige 
organist van de Tabernakel te 
Salt Lake City. Hij behoorde 
tot meest getalenteerde musici 
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nog steeds bestaat, en Joseph 
Daynes bleef organist van de 
Tabernakel tot zijn ontheffing 
in het jaar 1900. Hij compo-
neerde muziek voor de uitvaart 
van Brigham Young en voor de 
inwijding van de Salt Laketem-
pel 3, en een groot aantal lofzan-
gen, waarvan Komt, hoort naar 
eens profeten stem (lofzang 21) 
en Evenals de dauw des hemels 
(lofzang 102) de bekendste zijn.

In Zingt verheugd met hart en 
mond wordt een ritmisch afwis-
selende melodie gecombineerd 
met verrassende wendingen in 
de begeleidende akkoorden. 
Voor organisten kan het wat 
extra oefening vereisen om de 
chromatische passages (d.w.z. 
met veel halve tonen) goed te 
spelen. De in de eerste drie 
regels telkens weer omhoog-
lopende melodie geeft dit lied 
een optimistisch karakter. Als 
de leden moeite hebben met 
het aantal hoge noten in deze 
lofzang, kan de organist deze 
misschien een halve of een hele 
toon lager spelen4, maar ook 
dat zal de nodige voorbereiding 
vergen. Organisten die zich laten 
afschrikken door de vele kruisen 
of mollen en herstellingstekens 
waarmee ze in dat geval te 
maken krijgen, zullen de muziek 
misschien zelfs liever anderhalve 
toon lager spelen. Dan zullen 
zeker minder mensen moeite 
hebben met de hoogte, maar 
gaat er wel wat van de glans 
van de muziek verloren.5 Ook 
dan is het echter nog steeds 

De Liahona is het officiële tijdschrift van De 
Kerk van jezus christus van de heiligen der 

Laatste Dagen en verschijnt maandelijks in een 
groot aantal talen. Voor een volledig abonnement 
op de Liahona (12 nummers per jaar) wordt een 
bijdrage van 7,50 euro per jaar gevraagd. contact 
met de administratie is vanuit nederland en België 
mogelijk via telefoonnummer 00800 2950 2950, 
of per e-mail via OrdersEU@ldschurch.org.

De Liahona van mei is een conferentienummer, 
waarin de tijdens de algemene conferentie op 6 en 
7 april gehouden toespraken te lezen zullen zijn. 
het meinummer verschijnt gewoonlijk omstreeks 
het einde van de maand mei, het juninummer in 
de eerste week van juni, maar latere bezorging 
kan voorkomen.

artikelen inzenden
Als de lezers van de Liahona zelf artikelen 

inzenden, kunnen vele anderen worden opge-
bouwd door hun ervaringen. Aarzel dus niet om 
te schrijven over uw bekering, uw ervaringen 
met zendingswerk of familiegeschiedenis, andere 
ervaringen met het evangelie of activiteiten van 
uw wijk, gemeente of ring. Schrijf aan:

redactie regionaal nieuws
Grovestins 64
nL 7608 hn Almelo
Of: nieuws@liahona.nl

Foto’s inzenden
natuurlijk zijn ook uw foto’s welkom als ze bij 

een verslag of een beschreven ervaring passen. 
U kunt ze aan een van de bovenstaande adressen 
sturen. Als u een verslag en een of meer foto’s  
per e-mail verzendt, stuur ze dan a.u.b. als afzon-
derlijke bestanden. houd er ook rekening mee 
dat voor de publicatie van foto’s van kinderen en 
tieners jonger dan 18 jaar toestemming van de 
ouders nodig is, tenzij het groepsfoto’s betreft. ◼
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De Liahona
een prachtige lofzang over de 
herstelling.

Om het eenieder die zich in 
de kerk met muziek bezighoudt 
nog wat gemakkelijker te maken, 
worden de in deze artikelen 
besproken lofzangen en andere 
muziek die de moeite waard is, 
op een speciale website gezet: 
http://www.hldmuziek.nl – daar 
vindt u dan ook verschillende 
mogelijkheden om Zingt ver-
heugd met hart en mond te 
begeleiden. ◼

noten
 1. J. Spencer Cornwall, Stories of Our 

Mormon Hymns, p. 240.
 2. Karen Lynn Davidson, Our Latter-day 

Hymns, p. 365.
 3. J. Spencer Cornwall, Stories of Our 

Mormon Hymns, p. 241.
 4. In de Liahona van augustus 2012 

(p. R8) is beschreven hoe u een 
lofzang hoger of lager kunt zetten 
met behulp van Music Player op de 
website van de kerk. Intussen is er 
een nieuwere versie van Music Player 
die er wat anders uitziet. Rechts 
van de muziek, onder ‘BOOK’, staat 
‘Hymnal’. Als u daarop klikt, ziet u 
vervolgens een lijst met lofzangen om 
uit te kiezen. Boven de muziek staat 
‘Key’ (toonsoort) met rechts daarvan 
een vakje met een pijltje en daarin 
de toonsoort, en rechts daarvan een 
dubbel pijltje (omhoog en omlaag). 
Door een keer of vaker op een van 
die twee pijltjes te klikken, kunt u de 
muziek telkens een halve toon hoger 
of lager zetten.

 5. Als u de muziek anderhalve toon 
lager wilt hebben (met slechts één 
kruis vooraan de notenbalk), ga dan 
als volgt te werk: ga met een inter-
netbrowser naar http://www.lds.org, 
klik (bovenaan) op Resources, klik 
op Music, klik op Music Player, klik 
(rechts van de muziek) op Hymnal, 
klik (in de lijst met titels) op Now 
we’ll sing with one accord (nr. 25). 
Dan zijn er twee manieren: ofwel klik 
bovenaan op Key en selecteer vervol-
gens G, ofwel klik driemaal op het 
onderste pijltje iets verder naar rechts 
om driemaal een halve toon omlaag 
te gaan. Om de muziek af te drukken 
kunt u bovenaan op Print klikken.


