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 Het gebiedspresidium heeft 
een fantastisch doel voor 

ogen voor de groei van de kerk 
in Europa. Zoals beschreven 
in het jaarplan voor het gebied 
is het mogelijk om het aantal 
leden dat de avondmaalsdienst 
bijwoont tegen 2019 te verdubbe-
len. Het halen van dat doel ver-
eist geloof, hoop, naastenliefde 
en grote inzet. Soms denken we 
dan in grote aantallen en aan 
grote groepen mensen die samen 
naar de kerk gaan. En het is 
geweldig als dat zo gebeurt. We 
sterken en dienen elkaar. Maar 
waarschijnlijk belangrijker nog is 
de heerlijke bekering die plaats-
vindt in het hart van iedere per-
soon en de kracht die ontstaat in 
een gezin om elk lid te bescher-
men en letterlijk te redden.

In de loop van dit geweldige 
jaar dat ik hier in het gebied 
Europa werkzaam ben geweest, 
heb ik de macht van de Geest 
van de Heer in zien werken 
op het hart en in het huis van 
leden in veel verschillende 
landen. Ik heb persoonlijk zijn 
liefde voor ieder gevoeld. Soms 
heb ik het gevoel dat we meer 
goeds teweegbrengen met een 
persoonlijk bezoek aan iemand 
die het moeilijk heeft dan met 
alles wat er wordt gezegd in de 

alle moeilijkheden en schijnbaar 
onoverkomelijke problemen die 
ons zo vaak overkomen.

De Heiland Jezus Christus 
‘heeft ons uit Egypte geleid’ — 
uit onze problemen, onze zon-
den en onze angsten — ‘om ons 
te brengen’ tot vrede, vreugde, 
hoop en eeuwigdurend geluk.2 
Zijn beloften komen uit. Ze zijn 
bestendig. Ze zijn persoonlijk. 
Ze blijven altijd gelden. Hij staat 
altijd met open armen op ons te 
wachten — tot wij in ons hart 
een verbond met Hem sluiten. 
En Hij wacht tot wij zijn naam op 
ons nemen, zijn geboden onder-
houden en anderen dienen.

Voor de meesten onder ons 
lijkt het wel of onze dierbare 
middelen teruggeven het moei-
lijkste is, of dat nu om tijd of 
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algemene bijeenkomst van een 
ringconferentie. Uiteraard zijn 
bijeenkomsten belangrijk omdat 
ieder de schragende invloed 
van de Geest kan voelen en de 
boodschappen heel persoonlijk 
worden gemaakt door de Geest.

Misschien is de grootste uit-
daging voor ieder nog wel om 
getrouw te blijven. Ik heb al vaak 
meegemaakt dat mensen beslo-
ten een tijdje ‘vrij’ te nemen van 
de kerk. Zelfs als ze terugkomen, 
vinden ze het moeilijk om terug 
te krijgen wat ze hadden kun-
nen leren, voelen en worden als 
ze waren gebleven. De profeet 
Alma gebruikte in een gesprek 
met zijn getrouwe zoon Shiblon 
enkele krachtige woorden: 
‘standvastigheid’, ‘getrouwheid’, 
‘voortgaan’ en ‘volhardt tot het 
einde’.1 Er schuilt groot geluk en 
goedheid in die woorden en hun 
betekenis. Het uiteindelijke doel 
van onze reis door het sterfelijk 
leven is de tempelverordenin-
gen met de daarbij behorende 
verbonden te ontvangen en die 
verbonden vervolgens tot in de 
eeuwigheid te onderhouden. 
Het zijn eeuwige verbonden die 
we met onze Vader sluiten. Die 
verordeningen en verbonden 
zijn de sleutel tot ons eeuwige 
geluk, en ze overschaduwen 
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geld gaat. Misschien heeft de 
Heer daarom het gebod van 
de tiende en gaven gegeven 
als norm voor het sluiten van 
verbonden en voor standvastige 
getrouwheid. Maar het gebod 
gaat gepaard met een belofte 
van heerlijke zegeningen en ver-
zekeringen die elke moeilijkheid 
ver overtreffen. En het allerbe-
langrijkste is dat ons geloof er 
sterker van wordt. We zijn geluk-
kiger. We zijn er echt van verze-
kerd dat Hij ons kent en dat Hij 
om ons geeft.

‘Daarheen zult gij brengen uw 
[…] tienden en uw […] vrijwil-
lige offers […]. ‘Daar zult gij eten 
voor het aangezicht van de Here, 
uw God, en u verheugen, gij en 
uw huisgezinnen, over alles wat 
gij ondernomen hebt, waarin 
de Here, uw God, u gezegend 
heeft.’ 3 ‘[…] want de Here, uw 
God, stelt u op de proef om te 
weten, of gij de Here, uw God, 
liefhebt met uw ganse hart en 
met uw ganse ziel. De Here, uw 
God, zult gij volgen, Hem vrezen 
[eerbied betonen], zijn geboden 
houden en naar zijn stem luiste-
ren: Hem zult gij dienen en aan-
hangen.’ 4 Hoewel die woorden 
duizenden jaren geleden door 
profeten zijn opgetekend, gelden 
ze nog steeds, zijn ze nog steeds 
waar. Hij heeft ons hart en onze 
verbonden nodig, zodat Hij ons 
oneindig kan zegenen. ◼

noten
 1. Zie Alma 38:2.
 2. Zie Deuteronomium 6:23.
 3. Zie Deuteronomium 12:6–7.
 4. Zie Deuteronomium 13:3–4.
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 Op 24 mei hield professor Fred Woods van 
de Brigham Young University een voordracht 

in Antwerpen over mormoonse immigranten in 
de Verenigde Staten vanuit Europa in de negen-
tiende eeuw.1 Broeder Woods heeft veel over dit 
onderwerp gepubliceerd. Hij heeft ook onder-
zocht welke kerkleiders onze gewesten per boot 
bezochten.

Reeds in 1872 reisden ouderling Lorenzo Snow 
en ouderling George A. Smith, beiden apostel, per 
boot naar Europa. Samen met Eliza Snow, die alge-
meen presidente van de Zustershulpvereniging 
was, en enkele anderen bezochten zij Engeland, 
Nederland, België, Frankrijk en andere landen 
van Europa op weg naar Palestina. Ze verbleven 
in december twee dagen in Antwerpen, waar ze 
de kathedraal met schilderijen van Rubens en het 
koninklijk paleis bewonderden. In Brussel bezoch-
ten ze een voorstelling in de Koninklijke Opera, en 
in Parijs hadden ze een ontmoeting met president 
Thiers van de Derde Franse Republiek.2

President Joseph Fielding Smith (1838–1918) 
was de eerste die als kerkpresident buiten de 
Verenigde Staten reisde. Op 21 juli 1906 verliet hij 
Salt Lake City per trein. Een week later scheepte 
hij zich te New York in op de pakketboot ‘Vader-
land’, richting Antwerpen. Het was een stevig 
schip van de beroemde Red Star Line, gebouwd in 
1900 voor 1162 passagiers. Antwerpen was de cen-
trale Europese havenplaats voor de Red Star Line, 
waarvan de schepen aan de Rijnkaai aanmeerden. 
De gebouwen staan er nog steeds en dienen nu 
als museum van de Red Star Line. Joseph Fielding 
Smith ontscheepte van de Vaderland op dinsdag-
ochtend 7 augustus 1906. Hij bleef maar kort in 
Antwerpen, want hij reisde door naar Rotterdam 
en Amsterdam.

Ouderling Lorenzo Snow is als 
apostel enkele dagen in Nederland 
en België geweest
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In een verslag in De Ster stond: ‘De Ned.-Belg. 
Zending gevoelt zich hoog geëerd, in Europa de 
eerste te zyn geweest om den man te ontvangen, 
wien de Kerk boven allen op aarde achting en 
liefde toedraagt’. Uit een toespraak tot de leden in 
Amsterdam werd onder meer geciteerd: ‘Zy die het 
Evangelie ontvangen, zullen er beter door worden, 
en dat is het doel van het Evangelie, n.l. ons beter 
te maken.’

Vanuit Nederland reisde president Smith door 
naar Groot-Brittannië, waar hij in verschillende 
steden zou spreken.3 ◼

noten
 1. Zie ook het korte verslag in Regionaal nieuws  

van september 2013, p. R7.
 2. Zie: George Tuffin, Mormonen in Vlaanderen,  

deel 1 (2012), p. 26–27.
 3. Idem, p. 38–39.

Door het Boek van Mormon 
te lezen, heb ik de moeilijkste 
momenten van mijn leven kun-
nen doorstaan. Ik heb het van 
a tot z gelezen in tijden waarin 
ik zijn kracht en inspiratie het 
hardste nodig had. Bijvoorbeeld 
in het opleidingscentrum voor 
zendelingen, toen ik als ringpre-
sident werd geroepen, toen ik 
een conferentietoespraak moest 
voorbereiden, of toen presi-
dent Gordon B. Hinckley ons 
in augustus 2005 aanspoorde 
om het te lezen. Bij elk van die 
gelegenheden heeft het boek een 
enorme uitwerking op me gehad. 
Ik heb de kracht ervan niet alleen 
gevoeld toen ik het van voor tot 
achter las, maar ik voel die sterke 
invloed ook als ik op andere 
momenten en in andere omstan-
digheden de verhalen lees. Ik 
herinner me dat mijn dochter, 
Lidia Maria, en ik besloten het 
samen te lezen. We deden enkele 
dagen over de inleiding en had-
den heilige ervaringen die zij en 
ik nooit zullen vergeten. We wer-
den veel sterker en eensgezinder 
door het Boek van Mormon.

Net als de profeet Enos, die 
na vergiffenis voor zijn zonden 
te hebben ontvangen het verlan-
gen kreeg om voor het welzijn 
van zijn broeders te bidden, of 
net als de profeet Lehi, die na 
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 In deze tijd vol beproeving, 
waarin we de Geest moeten 

voelen en sterk moeten blijven, 
doen we er goed aan te denken 
aan de woorden van president 
Ezra Taft Benson over het Boek 
van Mormon: ‘Er schuilt een 
kracht in dit boek die u toe zal 
gaan stromen op het moment 
dat u het ernstig begint te bestu-
deren. U zult meer kracht vinden 
om verleiding te weerstaan. U 
zult de kracht vinden om mislei-
ding te onderkennen. U zult de 
kracht vinden om op het rechte 
en smalle pad te blijven.’ 1

Toen ik twintig was, maakte 
ik kennis met de kerk. De ouder-
lingen Daniel Grigg en Thayne 
Whipple vroegen me om 3 Nephi 
11 te lezen in het Boek van 
Mormon. Toen ik erin begon te 
lezen, voelde ik de kracht waar 
president Benson het over had. 
Ik maakte hetzelfde mee als 
Parley P. Pratt, die zei dat hij niet 
kon ophouden in het boek te 
lezen. Toen ik het las, raakten de 
leringen over het huis Israëls mij 
zeer. Aan het eind van Moroni 10 
wilde ik beslist meer lezen in het 
boek, maar dit keer begon ik aan 
het begin. Toen ik hoofdstuk 11 
in 3 Nephi bereikte, motiveerden 
de gemoedsrust en vreugde die ik 
ondervond mij om betere beslis-
singen over mijn leven te nemen.
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het proeven van de vrucht van 
de boom des levens zijn familie 
er ook van wilde laten proeven, 
had ik er ook behoefte aan om 
anderen in mijn ervaringen met 
het Boek van Mormon te laten 
delen. In zijn onvergetelijke 
toespraak, De aarde met het 
Boek van Mormon overspoelen, 
zei president Benson: ‘God heeft 
aan mij de absolute noodzaak 
geopenbaard om de wereld 
nu het Boek van Mormon te 
brengen.’ 2

Ik heb het evangelie kunnen 
uitdragen met behulp van het 
Boek van Mormon. Telkens als ik 
een exemplaar van het boek weg-
gaf, werd mijn getuigenis gesterkt 
omdat ik mijn geloof oefende en 
de raad van de profeet opvolgde. 
Telkens heeft de Heer mij geleid 
en geholpen, zodat iedere ont-
vanger het boek dankbaar aan-
nam. Ik bid dat ik op een dag 
mag weten welke uitwerking 
deze waardevolle geschenken op 
andere mensen hebben gehad.

Ik denk graag aan het 
voorbeeld van zuster Elena 
Henriquez, die altijd een exem-
plaar van het Boek van Mormon 
in haar winkel had en elke gele-
genheid te baat nam om klanten 
te vragen: ‘Leest u graag?’

President Benson zei: ‘Het 
Boek van Mormon is voor onze 
tijd geschreven. De Nephieten 
hadden het boek niet, noch de 
Lamanieten vanouds. Het is voor 
ons bedoeld.’ 3

Ik weet dat we, als we onze 
profeten volgen en dagelijks in 

Onze zangbundel Lofzangen bevatte oorspron-
kelijk 202 liederen. In de tweede druk is daar 

een drietal aan toegevoegd: twee korte lofzangen 
(Neem de Heil’ge Geest tot gids, lofzang 203, en 
Gods dagelijkse zorg, lofzang 205) en het langere 
Ons gezin kan eeuwig zijn (lofzang 204). Dit lied is 
afkomstig uit Kinderliedjes, maar heeft in Lofzan-
gen een wat verder uitgewerkte (piano)bege-
leiding, compleet met een kort voorspel en een 
paar akkoorden tussen het eerste en het tweede 
couplet. Sinds de eerste druk van Kinderliedjes is 
de beginregel gewijzigd; deze luidt nu: ‘’k Kom uit 
een liefderijk gezin’.

Zoals de titel aangeeft, wordt in dit lied in kort 
bestek verteld dat gezinnen voor eeuwig kunnen 
zijn, dankzij het plan van onze hemelse Vader en 
door het sluiten van verbonden in de tempel. Een 
toepasselijk lied om ook op de gezinsavond te 
zingen!

Ons gezin kan eeuwig zijn is een van de aan-
bevolen liederen voor het kinderprogramma in de 
avondmaalsdienst van dit jaar, dat ‘Ik ben een kind 
van God’ als thema heeft.

Ter herinnering: informatie over lofzangen, aan-
gepaste begeleidingen en vereenvoudigde begelei-
dingen zijn te vinden op de website hldmuziek.nl. ◼

het Boek van Mormon lezen, 
kracht zullen opdoen om alle 
mogelijke situaties tegemoet te 
treden. We zullen voelen dat de 
Heilige Geest ons dag en nacht 
begeleidt. Ons getuigenis van 
Jezus Christus zal sterker worden 
en ons verlangen om Hem te 
behagen zal al onze handelingen 
ingeven. Moge de Heer ons hel-
pen om ‘niet lichtvaardig’ om te 
gaan met het Boek van Mormon 
(zie LV 6:12), zodat we alle zege-
ningen kunnen ontvangen die Hij 
voor ons heeft bereid. In de naam 
van Jezus Christus. Amen. ◼
noten
 1. Ezra Taft Benson, ‘The Book of 

Mormon—Keystone of Our Religion’, 
Ensign, November 1986.

 2. Zie: Ezra Taft Benson, ‘De aarde met 
het Boek van Mormon overspoelen’, 
De Ster, januari 1989, p. 3.

 3. Ezra Taft Benson, ‘The Book of 
Mormon—Keystone of Our Religion’, 
Ensign, November 1986.
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Lofzang van de maand:  
‘Ons gezin kan eeuwig zijn’
Frans heijdemann (nieuwsredacteur)

De Liahona en u

Als u een abonnement op de Liahona hebt,  
zult u onlangs bericht hebben ontvangen over 

het verlengen van het abonnement. Kijk anders 
op pagina 3, in de linkerkolom onder ‘Jaarabonne-
ment’. Het novembernummer bevat, zoals gebrui-
kelijk, een verslag van de halfjaarlijkse algemene 
conferentie en zal voor lezers in Europa waarschijn-
lijk in de eerste helft van december beschikbaar zijn.

Regionaal nieuws is pas compleet met bijdragen 
van de lezers. Schrijf eens over uw ervaringen met 
het evangelie, of stuur uw mooiste foto’s! Het redac-
tieadres van Regionaal nieuws: Grovestins 64, 7608 
HN Almelo, Nederland. E-mail: nieuws@liahona.nl ◼ Du
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