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 Wij leven in een jachtige en moeilijke 
tijd. Veel mensen leven zonder 

perspectief en hoop op de toekomst. Ze 
geloven dat ze weinig kansen hebben. Wij, 
leden van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen, zijn gezegend 
met een andere kijk op het leven, omdat wij 
het vanuit een eeuwig perspectief begrijpen.

Ik wil graag enkele dingen zeggen 
over het eeuwige perspectief dat in de 
Schriften wordt omschreven als ‘het hart 
der kinderen tot hun vaderen [terugvoeren]’ 
(Maleachi 4:6, 3 Nephi 25:6). We moeten 
bereid zijn om met ons hart de grote belof-
ten en zegeningen te leren begrijpen die gepaard 
gaan met de schakels die we smeden als we aan 
onze familiegeschiedenis werken en familieban-
den met onze voorouders scheppen.

De kerk beschikt over veel middelen om ieder-
een op aarde met zijn familiegeschiedenis te helpen. 
Het is belangrijk om te begrijpen hoe de beschik-
bare gegevens en technologische hulpmiddelen in 
verband staan met de beginselen van het evangelie.

Wij getuigen van onze hemelse Vader 
(Geschiedenis van Joseph Smith 1:17). Wij zijn 
zijn kinderen en Hij heeft een plan voor ons. Een 
onderdeel van dat plan is dat we naar Hem terug 
kunnen keren door heilige verordeningen te ont-
vangen en de verbonden na te komen die daarbij 
horen. Die verordeningen en verbonden ontsluiten 
het pad dat naar Hem leidt.

Aangezien veel van onze voorouders zijn overle-
den zonder deze verordeningen te hebben ontvan-
gen, heeft onze hemelse Vader er in zijn goedheid 
voor gezorgd dat wij ze voor onze voorouders in de 
tempel kunnen verrichten. Om dat te kunnen doen, 
moeten we echter eerst de gegevens van onze 
voorouders opzoeken. Als we hun namen hebben 

gevonden, kunnen we die verordeningen plaatsver-
vangend voor hen verrichten. Op die manier bou-
wen we een bevoorrechte en bijzondere relatie van 
liefde en dienstbetoon op met onze voorouders.

Ik ga in het kort beschrijven welk perspectief 
dit leven ons biedt en welk perspectief 
het hiernamaals ons biedt. Er zijn veel 
geesten in de geestenwereld die weten 
dat deze verordeningen noodzakelijk zijn. 
Zij wachten tot het verlossende werk voor 
hen gedaan wordt. Wij maken deel uit van 
hun perspectief. Hun eeuwige bestemming 
wordt mede door ons bepaald. Ziet u het 
geweldige perspectief van liefde en gerech-
tigheid dat onze hemelse Vader voor ogen 
had, door ons een werktuig in de handen 
van de Heer te laten zijn om onze voorou-
ders tot zegen te strekken?

Door dit werk leren we voorbij de 
sluier des doods te zien en onze tijd op aarde in 
een nieuw perspectief te plaatsen. Nephi heeft 
geopenbaard: ‘Want ik weet dat velen van u gron-
dig hebben gezocht naar kennis van toekomstige 
dingen; daarom weet ik dat gij weet dat ons vlees 
moet wegteren en sterven; toch zullen wij in ons 
lichaam God zien’ (2 Nephi 9:4).

Wij zijn allemaal kinderen van een liefde-
volle hemelse Vader die ons naar de aarde heeft 
gestuurd om gelukkig te zijn. Het grootste geluk 
ervaren we als we elkaar zo helpen en liefhebben 
dat onze dienst de beperkingen van het sterfelijke 
leven overstijgt. We kunnen mensen het volgende 
eeuwige perspectief bieden:

‘En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met 
één ziel die u tot Mij hebt gebracht in het konink-
rijk van mijn Vader, hoe groot zal dan uw vreugde 
zijn indien u vele zielen tot Mij brengt!’ (LV 18:16.)

Ik getuig van de waarachtigheid van deze lerin-
gen en van de vreugde die schuilt in familiege-
schiedenis. Want daardoor geven we voorouders 
die niet alle zegeningen van het evangelie in hun 
aardse leven hebben gekregen, de kans om ze in 
het hiernamaals te ontvangen. ◼
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 Op 17 april 2013 was 
het 68 jaar geleden dat 

Apeldoorn door de Canadezen 
werd bevrijd. Wij herinneren 
ons die tijd nog zeer goed: het 
was een drukte van belang in 
de straten van Apeldoorn, met 
van vreugde uitgelaten men-
sen. Overal wapperde de nati-
onale driekleur en waren er 
vele militaire voertuigen. Van 
de nadagen van de bevrijding 
herinneren we ons de ‘big pipe 
bands’ (orkesten met doedel-
zakken) die vanaf de Willem 
III-kazerne door Apeldoorn 
marcheerden naar de muziek-
tent in het Oranjepark.

Onze wijk hield een tem-
peldag op de dag dat het 
precies 68 jaar geleden was dat 
Apeldoorn werd bevrijd van 
onderdrukking en overheersing. 
In de voorgaande zeven jaren 
hield die onderdrukker een 
groot deel van Europa, waar-
onder ook Nederland, in zijn 
greep. We beschouwden ons 
allen als gevangenen en wer-
den overheerst door angst en 
onzekerheid. Er is vaak gezegd 
dat in die jaren de kerken voller 
waren dan ooit; ook zochten de 
mensen meer steun bij elkaar.

Als we terugdenken aan 
die tijd van spanning en 

 De belangrijkste gebeurtenissen in de kerk die 
met grote regelmaat plaatsvinden zijn de alge-

mene conferenties, die tweemaal per jaar in Salt 
Lake City worden gehouden. Verslagen daarvan vin-
den we in de conferentienummers van de Liahona, 
maar in de loop der jaren zijn er voor de leden in 
Europa meer manieren geweest om deel te nemen 
aan deze conferenties. Het is intussen minder dan 
een halve eeuw geleden dat we voor het eerst een 
directe verbinding met de Tabernakel kregen via een 
internationale telefoonlijn. De geluidskwaliteit was 
gebrekkig, maar heel wat leden gingen naar de paar 
kerkgebouwen waar we dan op zondagavond een 
conferentiebijeenkomst rechtstreeks konden volgen. 
Toen er nieuwere technische middelen kwamen, 
kregen we de uitzending van beeld en geluid via 
de satelliet, en tegenwoordig kan een Nederlandse 
vertolking van de toespraken vanuit Nederland aan 
de satellietbeelden worden toegevoegd.

In het begin van de jaren zeventig van de vorige 
eeuw hadden de kerkleiders er behoefte aan om 
de algemene conferentie dichter bij de leden overal 
ter wereld te brengen. Ze organiseerden in verschil-
lende landen gebiedsconferenties, ook wel ‘interre-
gionale conferenties’ genoemd, naar het model van 
de algemene conferenties, zodat de leden aldaar in 
groten getale bij elkaar konden komen en naar de 
leiders van de kerk luisteren. Zo vond er in augus-
tus 1973 een gebiedsconferentie voor leden uit acht 
West-Europese landen plaats in München.

Het programma voor deze conferentie was 
omvangrijk: op vrijdagmiddag internationale sport-
wedstrijden; op vrijdagavond een culturele avond 
waarop onder meer zang- en dansgroepen uit ver-
schillende landen optraden; op zaterdag twee alge-
mene conferentiebijeenkomsten, een bijeenkomst 

U i t  d e  R i n g e n

Wijk Apeldoorn viert 
bevrijding met tempelbezoek
anne en elly hulleman (wijk apeldoorn)

onzekerheid, krijgt het werk 
in de tempel een bijzondere 
betekenis. We doen het voor 
hen die ons zijn voorgegaan, 
om hun geestelijke vrijheid 
en verlossing voor te berei-
den. Wij bieden hun, door het 
verrichten van de verlossende 
verordeningen, de kans om 
de weg naar eeuwige vrijheid 
te aanvaarden, om hun weg 
naar verhoging in te gaan. Het 
is een bevrijding waar geen 
wapengekletter aan te pas 
komt. Deze komt tot stand 
door de onvoorwaardelijke 
liefde van alle deelnemers voor 
hen die reeds lange tijd hebben 
gewacht op het verrichten van 
die bevrijdende verordeningen.

Met dertig leden van onze 
wijk togen wij naar de tem-
pel in Zoetermeer, waar we 
de gelegenheid hadden om 
zowel aan begiftigingsdiensten 
als aan verzegeldiensten deel 
te nemen.

Tussen de diensten door 
werd eenieder getrakteerd 
op ‘bevrijdingskoek’ en 
frisdrankjes.

Het ligt zeker in de bedoe-
ling om deze bevrijdingsdag 
elke zeventiende april te herha-
len door met de wijk Apeldoorn 
de tempel te bezoeken. ◼

g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  k e R k  i n  d e  R e g i o

Veertig jaar geleden: 
de grote conferentie 
in München
Frans heijdemann (nieuwsredacteur)
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voor de zusters en een priesterschapsbijeenkomst; 
op zondag nog eens twee algemene bijeenkom-
sten, ’s morgens voorafgegaan door Music and the 
Spoken Word met het Mormoons Tabernakelkoor, 
want het hele koor was naar München gekomen 
om op zondagmorgen de muziek voor de gebieds-
conferentie te verzorgen. Na de conferentie maakte 
het Tabernakelkoor nog een korte tournee door 
Duitsland. De koorzang in de overige conferen-
tiebijeenkomsten werd verzorgd door koren van 
plaatselijke leden, die zich daar maandenlang op 
hadden voorbereid: een ‘Noordkoor’ van zo’n 500 
leden (grotendeels uit Duitsland, maar er zon-
gen ook ca. 50 leden uit Nederland mee) en een 
‘Zuidkoor’ van ruim 300 leden.

voorbereiding
De internationale conferentie bracht een gigan-

tische organisatie met zich mee. Een belangrijke 

rol speelden daarin de toenmalige regionaal verte-
genwoordigers van het Quorum der Twaalf, waar-
onder Jacob de Jager, de Nederlander die later 
jarenlang lid van het Eerste Quorum van Zeventig 
zou zijn, en F. Enzio Busche, die in 1977 ook 
werd geroepen als lid van het Eerste Quorum der 
Zeventig, en die we in Europa later terug zouden 
zien als eerste president van de Frankfurttempel 
(1987–1989).

In eigen land hadden we ook het nodige voor 
te bereiden. Zo werden er busreizen georgani-
seerd voor de vele leden die niet op eigen gele-
genheid naar München gingen en konden de 
leden zich opgeven voor centraal geregelde slaap-
plaatsen. De leden die in het koor zouden meezin-
gen, studeerden de muziek in kleine groepjes in 
en kwamen enkele weken voor de conferentie in 
Utrecht bij elkaar om onder leiding van de Duitse 
dirigent Baldur Gulla te repeteren.

Het Noord-
koor, waarin 
o.a. leden uit 
Nederland 
meezongen.
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De leden van het Noordkoor hadden tussen de 
conferentiebijeenkomsten op zaterdag en zondag 
nog generale repetities en op zondagmorgen een 
extra repetitie om 7 uur in een openluchttheater, 
omdat het Tabernakelkoor op die tijd al repe-
teerde in de Olympiahalle, waar de conferentie 
plaatsvond.

de conferentie
De door ongeveer 20.000 leden bezochte 

conferentie was een onvergetelijke gebeurtenis. 
We konden luisteren naar toespraken door de 
president van de kerk en zijn raadgevers, vier 
apostelen, drie regionaal vertegenwoordigers, 
een tempelpresident, een zendingspresident, vijf 
ringpresidenten en verschillende andere sprekers 
en spreeksters. Deze werden vertolkt in zes talen. 
De toespraken werden omlijst door de zang van 
grote regionale koren en het wereldberoemde 
Tabernakelkoor, dat de meesten van ons alleen 
van plaatopnamen kenden.

Broeder De Jager vatte de ervaringen van velen 
samen met de Duitse term wunderbar. Hij vatte 
ook een aantal van de zegeningen samen die 
we als leden van de herstelde kerk genieten: de 
gezinsavond en het gezinsgebed, waardoor de 
gezinnen worden versterkt en hun moeilijkheden 
in het dagelijks leven beter aankunnen; het huis-
onderwijs, waardoor de leden geïnspireerde raad 
en hulp krijgen; de zendelingen, die mensen in 
veel landen het evangelie hebben gebracht; en 
de vele geïnspireerde leiders en leidsters die in 
de kerk zijn geroepen. Broeder De Jager spoorde 
de leden aan om op zoek te gaan naar anderen 
die deze zegeningen willen genieten – ‘allen die 
oprecht naar de waarheid zoeken, maar nog niet 
tot de waarheid zijn gekomen, omdat zij niet 
wisten waar die te vinden; (…) mensen die willen 
weten hoe vergeving voor hun zonden te ver-
krijgen; die actief willen meewerken aan de pro-
gramma’s van de kerk; die willen weten waar zij 
vandaan komen, waarom zij hier zijn en waar ze 
na dit leven naar toe zullen gaan; die de geboden 

van onze Vader in de hemel willen onderhouden 
teneinde zich voor te bereiden op hun terugkeer 
naar God zodra hun aardse leven ten einde komt.’

‘Wij hebben deze mensen zo veel te bieden’, 
zei hij. ‘Wij bieden [hun] het lidmaatschap in een 
levende, christelijke kerk aan (…) en de gelegen-
heid de heilige Schriften te bestuderen, die ze 
nog niet kennen, en om in contact te komen met 
mensen met echte idealen, mensen die geluk-
kiger en gezonder leven omdat zij een verheven 
doel nastreven. (…) Wij bieden een ieder die een 
beter leven wil leiden en zich op het leven hierna 

President 
Harold B. Lee
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wil voorbereiden, vooruitgang. Wij bieden hun de 
zekerheid dat God leeft en de kennis van wat Hij 
van ons verwacht in de tijd dat wij op aarde zijn. 
Wij bieden al onze vrienden en buren kosteloos 
privéleraren aan, die al deze dingen bij hen thuis 
komen onderwijzen.’

de profeet spreekt
Alle conferentiebijeenkomsten werden gepre-

sideerd door Harold B. Lee, die destijds president 
van de kerk was. Evenals anderen getuigde hij 
van de herstelde kerk: ‘Thans wil ik u (…) in alle 
eenvoud en oprechtheid, en met al de nederig-
heid van mijn ziel, bekendmaken dat ik weet dat 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen inderdaad het koninkrijk van God 
op aarde is, zoals het van geslacht op geslacht aan 
ons is doorgegeven sedert de wederoprichting der 
kerk door hemelse boodschappers, die werden 
uitgezonden om dat gezag op aarde te herstel-
len, opdat de zaligmakende verordeningen aan 
alle getrouwe gelovigen bediend zouden kunnen 
worden. Gods priesterschap draagt de sleutels 
van zaligheid en verlossing. Wij zijn belast met 
de verantwoordelijke taak om ons van onze ver-
plichtingen tegenover de Here te kwijten, door de 
boodschap van het evangelie aan al onze buren, 
vrienden en bekenden, kortom aan al onze mede-
mensen, door te geven.’

In zijn slottoespraak zei president Lee dat hij 
een getuigenis had ‘dat Jezus de Zaligmaker van 
de wereld is’, sterker dan van het zien van de 
Heiland. ‘Ik ontving dit bijzondere getuigenis toen 
ik tot apostel van de Here Jezus Christus werd 
geroepen’ vertelde hij. Voorts beloofde hij de 
leden: ‘U zult vrede in uw hart voelen als u over-
eenkomstig de geboden leeft en als u het getuige-
nis voelt dat onze hemelse Vader in de hemelen 
is en alles goed is in deze wereld; en ook al zou u 
soms worden gedwongen vervolging te lijden, als 
u getrouw blijft aan uw geloof en aan uzelf, dan 
zal de Here u belonen met vergoedingen die de 
waarde van geld ver te boven gaan.’ ◼

lopen en God loven; en men 
herkende hem als degene, die 
om een aalmoes gezeten had 
aan de Schone Poort van de 
tempel; en zij werden met verba-
zing en ontzetting vervuld, over 
wat met hem gebeurd was.’

Het gaat hier over een 
man van 40 jaar die vanaf zijn 
geboorte kreupel is geweest. 
Hij heeft nooit kunnen staan 
en lopen en wordt elke dag 
door anderen naar zijn plek bij 
de trappen van de tempel in 
Jeruzalem gedragen, waar hij om 
aalmoezen bedelt. Hij doet dat 
al zo veel jaren dat veel mensen 
hem goed kennen.

Op een dag komen er twee 
mannen aan wie hij kan zien dat 
ze uit Galilea komen. Het zijn 
Petrus en Johannes. Ze bevinden 
zich in de moeilijkste tijd van 
hun leven: Jezus is gekruisigd, 
opgestaan en ten hemel gevaren, 
en heeft de leiding van de kerk 
aan hen overgelaten. Ik kan me, 
tweeduizend jaar verder, goed 
voorstellen wat voor last ze droe-
gen. Als ze het moeilijk hebben, 
gaan Petrus en Johannes naar de 
tempel, zoals velen van ons dat 
ook doen in moeilijke tijden, bij 
problemen en tegenslagen.

De kreupele ziet ze nade-
ren en steekt, zoals altijd, zijn 

k e R k l e i d e R s  s p R e k e n  t o t  o n s

Wonderen laten gebeuren
ouderling Jeffrey R. holland

 Vandaag wil ik een gebeur-
tenis met u bespreken 

die wordt beschreven in 
Handelingen 3. In de verzen 
1 t/m 10 kunnen we lezen:

‘Petrus nu en Johannes gin-
gen op naar de tempel tegen 
het uur des gebeds, dat is het 
negende. En een man, die ver-
lamd was van de schoot zijner 
moeder aan, zodat hij gedragen 
moest worden, zetten zij dage-
lijks bij de poort van de tempel, 
genaamd de Schone, om een 
aalmoes te vragen van de tem-
pelgangers. Toen deze zag, dat 
Petrus en Johannes de tempel 
zouden binnengaan, verzocht hij 
om een aalmoes. En Petrus zag 
hem scherp aan, met Johannes, 
en zeide: Zie naar ons. En hij 
hield zijn blik op hen geves-
tigd in de verwachting iets van 
hen te ontvangen. Maar Petrus 
zeide: Zilver en goud bezit ik 
niet, maar wat ik heb geef ik u; 
in de naam van Jezus Christus, 
de Nazoreeër: Wandel! En hij 
greep hem bij de rechterhand 
en richtte hem op, en terstond 
werden zijn voeten en enkels 
stevig, en hij sprong op en stond 
en liep heen en weer en hij 
ging met hen de tempel binnen, 
lopende en springende en God 
lovende. En al het volk zag hem 

Toespraak gehouden tijdens de conferentie van de ring 
Apeldoorn op 24 februari 2013 te Zwolle.
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handen uit om een aalmoes te 
vragen. Ze lopen niet door, zoals 
veel anderen, maar staan stil bij 
de kreupele man. Petrus zegt: 
‘Kijk ons aan. Zilver en goud heb 
ik niet, maar wat ik heb geef ik 
u; in de naam van Jezus Christus 
de Nazoreeër: Wandel!’ Petrus 
‘greep hem bij de rechterhand 
en richtte hem op en terstond 
werden zijn voeten en enkels 
stevig en hij sprong op en stond 
en liep heen en weer en hij 
ging met hen de tempel binnen, 
lopende en springende en God 
lovende.’ 1 In dit laatste vers staan 
wel zes werkwoorden, dingen 
die deze kreupele nog nooit zelf 
heeft kunnen doen.

Wat een ingrijpend moment 
in het leven van deze man! Het 
veroorzaakt veel opschudding, 
want iedereen kent hem als 
kreupel, en nu zien de mensen 
hem lopen en springen.

De impulsieve Petrus zegt 
tegen de omstanders: ‘Wat ver-
wondert gij u hierover, of wat 
staart gij ons aan, alsof wij door 
eigen kracht of godsvrucht deze 
hadden doen lopen? De God 
van Abraham en Isaak en Jakob, 
de God onzer vaderen, heeft zijn 
knecht Jezus verheerlijkt, die gij 
hebt overgeleverd en verloo-
chend ten overstaan van Pila-
tus, ofschoon deze oordeelde, 
dat men Hem moest loslaten. 
Doch gij hebt de Heilige en 
Rechtvaardige verloochend en 
begeerd, dat u een man, die een 
moordenaar was, geschonken 
zou worden; en de Leidsman 

terug zal keren. Hij spreekt tegen 
een groot publiek en maakt hier 
een geweldig zendingsmoment 
van.  Er heerst direct paniek 
onder de priesters van de tempel 
en de Sadduceeën. Geen wonder, 
want de volgende dag worden er 
5000 mensen gedoopt. Daarvoor 
waren al 3000 mensen lid van de 
kerk geworden. Die vissers uit 
Galilea met hun vreemde accent 
zijn geweldige getuigen van 
Christus en hebben enorm succes.

Wat moeten hun tegen-
standers nu doen? Ze hadden 
gedacht dat hun probleem 
opgelost zou zijn door Jezus te 
doden, maar nu komen die vis-
sers zeggen dat Jezus de Zoon 
van God is. En dan is er die man 
die veertig jaar niet kon lopen 
en die nu staat te springen. Dat 
kunnen alle mensen zien. Er is 
een wonder gebeurd, dat kun-
nen ze niet ontkennen.

ten leven hebt gij gedood, maar 
God heeft Hem opgewekt uit 
de doden, waarvan wij getuigen 
zijn. En op het geloof in zijn 
naam heeft zijn naam deze, die 
gij ziet en kent, sterk gemaakt; 
en het geloof door Hem heeft 
hem dit volkomen herstel gege-
ven in u aller tegenwoordigheid.

‘En nu, broeders, ik weet, dat 
gij uit onkunde hebt gehandeld, 
gelijk ook uw oversten; maar 
zo heeft God in vervulling doen 
gaan wat Hij bij monde van alle 
profeten tevoren geboodschapt 
had, dat zijn Christus moest 
lijden. Komt dan tot berouw en 
bekering, opdat uw zonden uit-
gedelgd worden, opdat er tijden 
van verademing mogen komen 
van het aangezicht des Heren, en 
Hij de Christus, die voor u tevo-
ren bestemd was, Jezus, zende.’

Petrus geeft zijn getuigenis en 
profeteert dat deze zelfde Jezus 

Ouderling en 
zuster Holland 
zingen een 
lofzang mee 
tijdens de 
conferentie 
in Zwolle.
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onomstotelijk bewijs
Uit deze gebeurtenis kunnen 

we drie dingen leren. Ten eerste: 
over bewijs dat je kunt zien, kun 
je niet redetwisten. Al is het in 
strijd met iets dat je ooit hebt 
geleerd, een zichtbaar bewijs 
valt niet in twijfel te trekken.

In Johannes 9 kunnen we 
lezen over de genezing van 
een blinde jongeman2. De fari-
zeeën gingen naar zijn ouders 
en wilden dat ze ervoor zouden 
zorgen dat hij er niet meer over 
sprak. Maar de jongeman zei: 
‘Eén ding weet ik wel: ik was 
blind en nu kan ik zien.’ 3

Over bewijs valt niet te 
redetwisten. Ik getuig tot u dat 
er overtuigend bewijs is van de 
herstelling van het evangelie. 
Er zijn mensen die uw getui-
genis niet willen horen, maar 
in onze dagen zijn er mensen 
geestelijk genezen. Als ik er 
de tijd voor had, zou ik graag 
elk stukje bewijs van het evan-
gelie met u bespreken. Alleen 
al over het Boek van Mormon 
zou ik een hele middag willen 
spreken, en dat is nog maar 
één ding.

Ten tweede: toen u lid van 
deze kerk werd, hebt u meer 
gekregen dan u had verwacht. 
Die kreupele man bij de tempel 
dacht dat hij een paar muntjes 
zou krijgen toen hij Petrus en 
Johannes zag komen. Had hij 
zich ooit kunnen voorstellen dat 
hij nog die zelfde dag op eigen 
kracht zou kunnen lopen? U 
hebt geen idee wat God voor 

minder-actief zijn? Is er een 
bewijs dat u gelooft dat het evan-
gelie van Christus waar is? Hebt 
u iemand geholpen aan de kant 
van de weg? Hebt u een hand 
toegestoken aan een tiener die 
het moeilijk heeft? Hebt u een 
arm gelegd op de schouder van 
iemand die een steuntje nodig 
heeft? Ik vraag me af: als ik hier 
over tien jaar terug zou komen, 
zie ik dan ook iemand die 40 jaar 
niet in de kerk is gekomen en 
die dan weer actief is?

Hebt u een getuigenis dat 
Jezus de Christus is? Het is mijn 

u in petto heeft. Hij heeft zoveel 
voor u voorbereid dat u het niet 
kunt omvatten.

Het komt vaak voor dat 
mensen de zendelingen zo 
aardig vinden dat ze lid van de 
kerk worden. Het maakt niet uit 
waarom u lid van de kerk bent 
geworden, maar u zult hierdoor 
meer kunnen ontvangen dan u 
zich voorstelt, en de zegeningen 
gaan door tot en met uw kinde-
ren en kleinkinderen.

Ten derde: u kunt het werk 
van de Heer niet tegenhouden. 
De farizeeën en schriftgeleer-
den dachten het werk van Jezus 
Christus te beëindigen door 
Hem te doden, maar het ging 
door met Petrus, Johannes en 
anderen. Er was een groep man-
nen in Carthage die dacht een 
einde aan het werk van Joseph 
Smith te maken door hem te 
doden, maar dat gebeurde niet. 
Dit is als de steen die zonder 
mensenhanden is losgemaakt en 
die voort zal rollen4 – niemand 
kan hem tegenhouden. Mensen 
kunnen sterven – ook wij kun-
nen sterven, maar dit werk van 
de Heer gaat door.

in actie komen
Deze ring heeft meer ener-

gie nodig. We moeten uit onze 
gemakkelijke stoel komen, meer 
mensen moeten aan het werk 
gaan. Daarom vraag ik u: wat 
betekent deze kerk eigenlijk 
voor u? Hebt u iemand uitge-
nodigd om vandaag te komen? 
Hebt u leden uitgenodigd die 

Ouderling 
Holland tijdens 
zijn toespraak.

fO
tO

 A
rn

O
LD

 LO
O

rb
Ac

h



R8 L i a h o n a

getuigenis dat Jezus de Christus 
is en dat het evangelie is her-
steld. De blinden moeten weer 
zien, de doven weer horen en de 
lammen weer springen. Dat kan 
niet zonder u! We moeten onze 
handen uitstrekken en anderen 
optrekken, zodat de Heer terug 
kan keren. Hij kan niet terugko-
men als wij ons werk niet heb-
ben gedaan.

we deze voelen in ons eigen gezin en in andere 
gezinnen’.

De muziek bevat veel akkoordwisselingen, 
waardoor organisten al gauw geneigd zijn om 
deze lofzang vrij langzaam te spelen, maar er 
staat ‘Opgewekt’ boven en ook de tekst wijst op 
een redelijk snel tempo. Voor wie deze lofzang 
liever een halve toon lager zingt of wie liever een 
eenvoudiger begeleiding speelt, staan alternatieve 
begeleidingen op http://www.hldmuziek.nl, waar 
ook vereenvoudigde begeleidingen voor andere 
lofzangen te vinden zijn. ◼
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inzendingen zijn welkom

We zouden graag meer over eigen ervaringen 
van de lezers van de Liahona willen lezen. 

Ook uw mooiste en leukste foto’s in verband met 
het evangelie en kerkactiviteiten zijn welkom. 
Stuur uw verhaal of foto’s naar: redactie regio-
naal nieuws, Grovestins 64, nL 7608 hn Almelo, 
of per e-mail aan:

nieuws@liahona.nl ◼

i n F o R m a t i e

Lofzang van de maand: 
‘bij heil’gen thuis klinkt 
blij gezang’
Frans heijdemann (nieuwsredacteur)

toen de huidige zangbundel werd samengesteld, 
werden er nieuwe liederen over het gezin aan 

toegevoegd. Tot die nieuwe lofzangen behoorden 
Bij heil’gen thuis klinkt blij gezang (lofzang 193) 
en Als een hemel op de aarde (lofzang 194). In een 
nieuwere druk van Lofzangen is Ons gezin kan 
eeuwig zijn (lofzang 204) er nog bijgekomen. Dit 
laatste lied stond al in Kinderliedjes, maar heeft in 
Lofzangen een enigszins gewijzigde vertaling en 
een meer uitgewerkte begeleiding gekregen.

In Bij heil’gen thuis klinkt blij gezang wordt 
gezegd dat een gezin gelukkiger is als er gezins-
gebed wordt gehouden, als Gods woord er 
wordt geleerd en nageleefd, en als de Schriften 
er worden bestudeerd. De dichter, Vernald Johns, 
vertelde dat de titel werd ingegeven door ‘de 
gedachte aan de vreugde die het evangelie brengt 
aan hen die de beginselen ervan naleven, zoals 

Sta op, spreek, wees toege-
wijd, wees moedig. De wereld 
heeft hulp nodig, maar waar is 
die hulp te vinden? Wij kennen 
de waarheid!

Door uw geloof en getrouw-
heid zullen u én uw kinderen 
én uw kleinkinderen worden 
gezegend. Ook zij die verdwaald 
zijn, zullen terugkomen. De won-
deren die we vandaag hebben 

besproken, zullen verbleken bij de 
wonderen die in uw leven kunnen 
gebeuren als u wilt dat ze gebeu-
ren. Bij de Heer is alles mogelijk, 
we hoeven alleen te geloven.

In de naam van Jezus Christus. 
Amen. ◼

noten
 1. Handelingen 3:7–8.
 2. Zie Johannes 9:1–41.
 3. Johannes 9:25.
 4. Zie Daniël 2:31–45.


