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 President Henry B. Eyring 
heeft gezegd: ‘Wij hebben 

ons verbonden om de rest van 
ons leven mensen in nood op 
te beuren, en van de Heiland 
te getuigen.’ 1

Als we trouw zijn aan de ver-
bonden die we hebben geslo-
ten, zullen we dichter tot God 
komen. Onze verlangens zullen 
in overeenstemming zijn met de 
zijne. Onze gebeden zullen door 
de macht van de Heilige Geest 
beantwoord worden. We zullen 
weten welke dierbaren we wan-
neer en hoe moeten uitnodigen 
om terug te keren.

‘En wie u ontvangt, daar zal 
Ik eveneens zijn […]’ 2

Tijdens de feestdagen den-
ken we natuurlijk aan hen die 
verboden paden bewandelen 
of die zich vervreemd hebben 
van de warmte van hun familie 
en van God. We vragen ons af 
wat we nog meer kunnen doen 
om ze terug te brengen. Als we 
vertrouwen op de genezende 
kracht en liefde van Jezus, zul-
len we erin slagen om ze weer 
thuis te brengen. Dat getuig ik 
uit eigen ervaring.

U herinnert zich waarschijn-
lijk de belofte die de Heer aan 

“Geen lege stoelen alsjeblieft.” 
Ze vroeg om die tekst omdat 
ze wist dat het antwoord op de 
vraag of de familie bij elkaar zal 
zijn, afhangt van de keuzen die 
elk familielid doet.’ 5

‘Hoewel sommige scha-
pen zullen afdwalen, houdt 
de Herder hen in de gaten en 
uiteindelijk zullen ze merken 
dat God zijn hand uitstrekt om 
hen terug in de kudde te bren-
gen. Zij zullen terugkeren, in 
dit leven of hierna. Zij moeten 

Regionaal nieuws

B o o d s c h a p  v a n  d e  g e B i e d s l e i d i n g

‘Wij hebben ons verbonden om de rest van ons leven  
mensen in nood op te beuren, en van de Heiland te getuigen’
ouderling george R. donaldson (groot-Brittannië)
Gebiedszeventiger

Joseph Smith en Sidney Rigdon 
gaf toen ze niet bij hun gezin 
waren: ‘Mijn vrienden Sidney en 
Joseph, uw gezinnen maken het 
goed; zij zijn in mijn handen en 
Ik zal met hen handelen naar 
het Mij goeddunkt; want in Mij 
is alle macht.’ 3

Alma en de heiligen in die 
tijd baden voor zijn zoon en de 
zonen van koning Mosiah. Een 
engel sprak tot de opstandige 
zonen: ‘Zie, de Heer heeft de 
gebeden van zijn volk gehoord, 
en eveneens de gebeden van 
zijn dienstknecht Alma, die uw 
vader is; want hij heeft met veel 
geloof aangaande u gebeden, 
dat gij tot de kennis der waar-
heid zoudt worden gebracht; 
daarom, met dat doel ben ik 
gekomen om u te overtuigen 
van de macht en het gezag van 
God, opdat de gebeden van zijn 
dienstknechten zullen worden 
verhoord, naar hun geloof.’ 4

President Eyring heeft ver-
teld: ‘Dichtbij waar ik woon staat 
een grafsteen van een moeder 
en grootmoeder. Haar man en 
zij waren in Gods tempel voor 
tijd en eeuwigheid aan elkaar en 
aan hun nageslacht verzegeld. 
Op de grafsteen staat de tekst: 

Ouderling 
George R. 
Donaldson
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hun schuld aan de gerechtigheid 
voldoen; zij moeten voor hun 
zonden lijden. Maar als ze, net 
als de verloren zoon, naar een 
liefdevolle, vergevensgezinde 
vader terugkeren, zal hun pijn-
lijke ervaring niet voor niets zijn 
geweest.’ 6

‘Moge God u altijd in uw 
rechtschapen inspanningen 
zegenen. Moge Hij uw begrip 
verlevendigen, uw wijsheid 
vergroten en u door ervaring 
onderrichten. Moge Hij u zege-
nen met geduld [en] naasten-
liefde […]. Moge Hij u toegang 
geven tot het hart van uw [dier-
baren] en u laten beseffen dat 
als u daar toetreedt, u zich op 
heilige grond bevindt […]. Moge 
Hij uw kennis verrijken met de 
vaardigheid en het vermogen 
om in rechtschapenheid te 
onderwijzen. Moge uw geloof 
en getuigenis groter worden, 
en u steeds beter in staat zijn 
om het geloof en getuigenis van 
anderen te stimuleren en te voe-
den […].’7 En ik bid dit alles in 
de naam van Hem die is gestor-
ven zodat wij mochten leven, de 
Zoon van God, de Verlosser van 
de wereld, Jezus Christus. ◼

noten
 1. Henry B. Eyring, “Kom tot Mij,”  

Liahona, mei 2013, p. 24.
 2. Leer en Verbonden 84:88
 3. Leer en Verbonden 100:1
 4. Mosiah 27:14
 5. Henry B. Eyring, “Ons volmaakte 

voorbeeld,” Liahona, nov. 2009, p. 71.
 6. Orson F. Whitney, in Conference 

Report, april 1929, p. 110.
 7. President J. Reuben Clark, 

Brigham Young University summer 
school, Aspen Grove (Utah, VS), 
8 augustus 1938

zijn geroepen en geordend om 
het evangelie te prediken en om 
als ‘bijzondere getuige’ van Jezus 
Christus in de wereld te dienen.

Ouderling Timothy J. Dyches 
heeft een zending in het zendings-
gebied Zuid-Duitsland vervuld, is 
president van het zendingsgebied 
Portland (Oregon, VS) geweest, 
en heeft verschillende andere 
kerkfuncties vervuld. Ouderling 
Dyches is in het bezit van een 
bachelorgraad in universitaire 
studies aan de Brigham Young 
University en een medische graad 
aan de Washington University 
Medical School. Hij is als keel-, 
neus- en oorchirurg werkzaam 
geweest in een privépraktijk en 
maakte deel uit van het kaderma-
nagement van een Amerikaans 
chirurgisch bedrijf.

Ouderling Dyches en zijn 
vrouw, Jill Elizabeth Dudley, 
hebben drie kinderen en woon-
den in Reno (Nevada, VS) voor-
dat zij naar Frankfurt am Main 
verhuisden. ◼
Bron: Public Affairs, Frankfurt

Verandering in gebiedspresidium Europa

Vanaf 1 augustus 2013 maakt 
ouderling Timothy J. Dyches 

deel uit van het gebiedspresidium 
Europa als tweede raadgever van 
ouderling José A. Teixeira, presi-
dent van het gebied Europa van 
De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen. 
Hij vervangt ouderling Kent F. 
Richards aan de Europese hoofd-
zetel van de kerk in Frankfurt. 
Ouderling Richards is een jaar in 
deze hoedanigheid werkzaam 
geweest en heeft een nieuwe 
taak op zich genomen in Salt 
Lake City (Utah, VS).

Ouderling Timothy J. Dyches 
is op 6 april 2013 in de half-
jaarlijkse algemene conferentie 
van de kerk in het Tweede 
Quorum der Zeventig geroepen. 
Ouderling José A. Teixeira blijft 
aan als president van het gebied 
Europa, met ouderling Patrick 
Kearon als eerste raadgever.

Een zeventiger is een van 
de ambten in het Melchizedeks 
priesterschap, de hogere orde 
van het priesterschap. Zeventigers 

Presidium van 
het gebied 
Europa. V.l.n.r. 
ouderling 
Patrick Kearon 
(eerste raadge-
ver), ouderling 
José A. Teixeira 
(gebiedspresi-
dent), ouder-
ling Timothy J. 
Dyches (tweede 
raadgever).
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 op 1 mei, de dag van het 
Feest van de Arbeid in 

België, zijn we met de ZHV 
van Sint-Niklaas naar de Den 
Haagtempel geweest. Alle 
zusters konden mee, ook de 
onderzoeksters. Er gingen ook 
een paar tempelwerkers mee 
vanuit onze wijk. We werden 
in de tempel hartelijk verwel-
komd door president en zuster 
Kleijweg. Terwijl een aantal 
zusters een dienst bijwoonde, 
werden de anderen rondge-
leid in een deel van de tempel, 
konden ze de doopvont zien 
en werden veel van hun vragen 
beantwoord. Er werd ook een 
film vertoond over de pioniers 
van de kerk. De aanwezigen 
werden geraakt door de woor-
den die werden gesproken en 
hebben ook de geest kunnen 

 op 15 mei was er een speciale tempel-
dag voor mindervaliden en had ik de 

eer om met het oudste lid van onze ring, 
zuster Adèle De Neef, naar de tempel in 
Zoetermeer te gaan. In juni is zuster De Neef 
100 jaar geworden. Zij is in veel opzichten 
bewonderenswaardig en heeft een groot 
geloof. Ook haar geheugen werkt nog 
uitstekend. Toen ik met haar sprak over 
haar volharding, optimisme en doorzetting, 
antwoordde ze dat het fantastisch is om lid te 
zijn van de kerk. Ze genoot van haar bezoek 
aan de tempel en straalde van het begin tot 
het einde. Het was voor haar dan ook een 
prachtige dag. Ik hou van zuster De Neef 
omdat ze zo liefdevol is, en heb genoten van 
ons bezoek aan de tempel. ◼

n i e u w s  u i t  d e  R i n g e n

ZHV-zusters uit sint-niklaas ervaren 
liefde en vrede in de tempel
hafida heeren (wijk sint-niklaas)

ervaren die in de tempel heerst. 
Na deze fantastische reis hadden 
de zusters een groot verlangen 
om naar hun overleden familie 
te zoeken en om dan ook voor 
hen te werken.

Twee weken later hadden we 
onze wijktempeldag. Er waren 
die dag drie zusters die voor 
het eerst voor hun eigen familie 
kwamen dopen. Een onder-
zoekster die mee is geweest, 
heeft na deze tempelreis beslo-
ten om zich te laten dopen.

De zusters hebben in de tem-
pel veel liefde en vrede gevoeld 
en waren onder de indruk van 
de manier waarop ze daar door 
de tempelpresident en zijn vrouw 
werden ontvangen. Door de 
liefde die zij uitstraalden, hebben 
zij iedereen laten voelen dat wij 
in het huis van de Heer waren. ◼

Zusters van de ZHV en tempelwerkers uit Sint-Niklaas met president  
en zuster Kleijweg bij de ingang van de Den Haagtempel.
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Met een  
bijna-honderdjarige  
naar de tempel
hafida heeren (wijk sint-niklaas)

Zuster Heeren en zuster De Neef bij hun bezoek 
aan de tempel, met president en zuster Kleijweg.
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 De najaarsconferentie van de ring Apel-
doorn vond plaats op 7 en 8 septem-

ber en had als thema: ‘De vrucht van de 
boom vervult mij met grote vreugde’. 1 
Dit thema verwees naar de droom van 
Lehi, die in het Boek van Mormon wordt 
beschreven. 2 Daarnaast was zendings-
werk een veel terugkerend onderwerp.

Tijdens instructievergaderingen voor 
leiders wees president Spencer Hulleman 
erop dat het onze voornaamste taak is 
om mensen uit te nodigen tot Christus te 
komen. ‘Bid erover hoe u dat moet doen’, 
raadde hij aan. ‘We moeten het hart van 
de mensen raken met de Geest, niet met discussies.’ 
Dit geldt niet alleen voor degenen die het evangelie 
nog niet kennen, maar ook voor de leden die ooit 
door de Geest zijn geraakt, maar zijn verward door 
invloeden van buitenaf. ‘Versterk de leden door 
middel van goed onderwijs in het evangelie, en 
laat ze die aanraking door de Geest herkennen.’

In de conferentiebijeenkomsten op zaterdag-
avond en zondagmorgen spraken de leden van 
het ringpresidium, de zendingspresident en de 
tempelpresident en hun echtgenotes, en 
een aantal onlangs teruggekeerde jonge 
zendelingen.

Joanna Job sprak over Gods liefde, die 
we dagelijks in ons leven kunnen erva-
ren. Als voorbeeld gaf ze Nephi, die de 
opdracht kreeg om een schip te bouwen. 
Hij had nog nooit zoiets gedaan, maar 
zei: ‘Indien God mij geboden had alle 
dingen te doen, zou ik ze kunnen doen.’ 3 
Nephi vertrouwde op Gods hulp. ‘Toen ik 
op zending werd geroepen, leek het mij 
onmogelijk,’ zei ze, ‘maar met Gods kracht 
kunnen we doen wat onmogelijk lijkt.’

stimulerende toespraken bij conferentie 
van de ring apeldoorn

Eric Brandenburg, die op zending is 
geweest naar Griekenland en Cyprus, 
sprak over onze opdracht om anderen 
uit te nodigen tot Christus te komen. 
Waarom hadden Alma de jonge en de 
zoons van Mosiah zo’n succes met hun 
zendingswerk? Omdat ze zich van hun 
zonden hadden bekeerd en een sterk 
verlangen hadden om anderen tot beke-
ring te brengen. Zij leefden na wat ze 
anderen leerden.

Jennifer Weening zei dat we sterk 
moeten staan in de strijd tussen goed 
en kwaad, die in de wereld woedt. 

Regelmatig bidden en naar de Heilige Geest  
luisteren zal ons daarbij helpen. 4

Na een zangsolo door Melvin Massaquoi sprak 
Marianne Kleijweg, de tempelmater. Zij vertelde 
dat ze, toen ze voor het werk in de tempel was 
geroepen, verwachtte spoedig de vruchten daarvan 
te ontvangen. Toch heeft ze sinds het aanvaarden 
van haar roeping ook veel tegenslagen en verdriet 
ervaren. Ze moest denken aan het gebed van 
Joseph Smith dat voorafging aan zijn eerste visioen: 

eerst kwam er duisternis en voelde hij zich 
gebonden, toen kwam het licht.

‘Wij staan niet alleen met tegenslagen’, 
zei zuster Kleijweg. ‘Veel mensen krijgen 
nu tegenslag en moeten het licht zoeken 
om de duisternis te verdrijven. Dat licht 
verschijnt als wij liefde geven aan ande-
ren, in de Schriften studeren, vasten en 
bidden. Het meeste licht ontvang ik in de 
tempel: soms kom ik er bezwaard toe, 
maar als ik dan in de tempel werk, voel ik 
me verlicht wanneer ik naar huis terugga.’

President Chris Kleijweg baseerde zijn 
toespraak op het woord ‘vruchten’ uit het 

Maaike Peters: 
‘We moeten 
ons licht laten 
schijnen’.
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Kempenaers 
spreekt 
over eigen 
ervaringen.
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conferentiethema. In stoffelijke zin zijn 
er veel gezonde vruchten, en je kunt die 
gerust door elkaar eten. Ook geestelijke 
vruchten zijn goed te combineren. Eze-
chiël heeft beschreven hoe het water uit 
de tempel zal stromen tot een beek met 
aan haar oevers vruchtbomen waarvan de 
vrucht niet opraakt. 5 ‘Door twee jaar tem-
pelwerk zijn wij veranderd’, zei president 
Kleijweg. ‘U zult ook veranderen als u 
naar de tempel gaat. Kom naar de tempel, 
geniet ervan en ervaar uw verandering.’

President Wim Feith, raadgever in het 
ringpresidium, verwees naar een open-
baring waarin de Heer zegt: ‘Zie, Ik zal mijn werk 
te zijner tijd bespoedigen.’ 6 Die tijd is nu, maar 
waarom is het in Nederland nog niet gelukt om 
het aantal leden te verdubbelen sinds ons die uit-
daging werd gegeven? We hebben hulp gekregen 
van extra zendelingen, maar wij moeten als leden 
met hen samenwerken om de mensen te vinden 
die het evangelie willen leren kennen.

President Hulleman herinnerde eraan dat de 
ringen van Zion een toevluchtsoord voor ons 
zijn in de stormen die om ons heen woeden. 
‘Bouw uw huis op een rots’, zei hij; ‘bouw op de 
verbonden die u met de Heer hebt gesloten en 
onderhoud deze. We worden alleen goed geleid 
als we vertrouwen op de influisteringen van de 
Heilige Geest en ernaar luisteren. Nephi 
kreeg de aanwijzingen voor het bouwen 
van een schip niet op papier. Wij zullen, 
net als Nephi, veel zelf moeten uitzoe-
ken en ervaren. Dat schip komt er als 
wij luisteren, want dit is het werk van 
de Heer. Vertrouw op Hem, zodat u niet 
misleid wordt.’

De zondagbijeenkomst werd muzikaal 
opgeluisterd door een koor van jonge-
vrouwen en jongemannen. De eerste 
toespraak werd gegeven door president 
Lieven Kempenaers, die — evenals zus-
ter Kleijweg de vorige avond — vertelde 

over tegenslag die hij onlangs had erva-
ren: ‘Twee maanden geleden overleed 
mijn gezonde vader van 59 jaar plotse-
ling tijdens zijn vakantie in Italië, echter 
mijn zus kreeg een gezonde baby — ja, 
zo is het leven. Tijdens onze vakantie 
bezochten mijn vrouw en ik het appar-
tement van mijn vader. Toen ik buiten 
stond, was ik nog wat kwaad om het 
gebeurde, maar eenmaal binnen kwam 
er een gevoel van vrede. Ik voelde de 
liefde van Christus en voelde dat ik mijn 
vader tijdelijk ben verloren, maar hem 
terug zal zien. (…) We moeten volhar-

den en de ijzeren roede 7 goed vasthouden, al 
voelt die tijdens de mist in ons leven misschien 
koud aan. Laten wij ook op die verdrietige 
momenten niet loslaten.’

Maaike Peters zei: ‘Tijdens mijn zending heb ik 
het Licht van Christus gevoeld.’ Ze las een gedicht 
voor over een meisje dat niet goed wist wat ze 
moest doen, en voegde eraan toe: ‘Er zijn obsta-
kels in ons leven die we eerst moeten overwinnen. 
Door gebed, Schriftstudie en het licht van Christus. 
(…) Het is mijn gebed dat wij ons kleine licht over 
de wereld kunnen laten schijnen als baken voor 
hen die Christus willen ontmoeten.’

Dennis Methorst was nog maar kort terug van 
een zending in Manchester. Hij stond stil bij wat 

eigenlijk de gelukkigste momenten in 
ons leven zijn. ‘De gelukkigste momen-
ten zijn niet te vinden in prestaties, 
maar ze zijn te vinden in de familie. 
Mensen om ons heen zijn belangrijker 
dan gebeurtenissen — dat is liefde, 
daardoor voelen we ons dichter bij God. 
Dan komen we door de moeilijkste 
momenten heen. Als we ons voor ande-
ren inzetten, komt er hulp. Laten we 
beginnen met kleine dingen te doen om 
mensen gelukkig te maken, dan hebben 
we meer geduld en positieve gevoelens 
voor anderen.’

Dennis 
Methorst: 
‘Laten we iets 
voor anderen 
doen’.
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verzoening.
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i n f o R m a t i e

Vorderingen  
met indexering

 Het indexeren van akten met genealogische 
gegevens is een belangrijk hulpmiddel voor 

hen die aan hun familiegeschiedenis werken. Er 
zijn dit jaar goede vorderingen gemaakt: alleen al 
in de eerste acht maanden van 2013 zijn er meer 
dan 300.000 akten uit Nederland en Vlaanderen 
geïndexeerd, in totaal sinds 2007 meer dan 2 
miljoen. Er is echter nog heel veel te doen.

Wie aan het indexeren wil meewerken, kan 
contact opnemen met Jean Huysmans (België), 
e-mail: HuysmansJ@familysearch.org

Wie graag aan Nederlandse projecten wil mee-
werken, kan contact opnemen met Wim Mooij, 
e-mail: waamooij@ziggo.nl

Om te kunnen indexeren, dient u over een 
computer en een internetverbinding te beschik-
ken. De bovengenoemde broeders kunnen u ver-
der inlichten over het indexeringswerk.

Lessen in 2014

 In de klassen Evangelieleer van de zondagsschool, 
die bestemd zijn voor alle leden vanaf 18 jaar, 

wordt het komende jaar lesgegeven over het Oude 
Testament. De bestaande lesboeken voor volwas-
senen worden hiervoor gebruikt, maar het hoofd-
doel van de lessen is dat de deelnemers zelf thuis 
de Bijbel bestuderen.

Ook voor de jongeren van 12 tot 18 wordt zelf-
studie aangemoedigd, maar voor hen komt er om 
de drie maanden een nieuwe serie lessen.

De Melchizedekse priesterschap en ZHV zullen 
in 2014 een nieuw boek in de reeks Leringen van 
kerkpresidenten gaan besturen op de tweede en 
derde zondag van elke maand. Het nieuwe boek 

Albert Job, die twee maan-
den terug was van zijn zending, 
besprak de verzoening van 
Christus. Hij is onze voorspraak 
bij onze hemelse Vader. We 
hoeven nog niet volmaakt te 
zijn, maar we moeten wel gewil-
lig zijn om zijn naam op ons te 
nemen en zijn wil te doen.

Nadat de voltijdzendelingen 
Uitgekozen Hem altijd te die-
nen hadden gezongen, spraken 
de zendingspresident en zijn 
vrouw. Zuster Robinson vertelde 
dat ons geloof kan groeien door 
gebed en studie, en door anderen te dienen. 
Daardoor krijgen we ook het vaste vertrouwen 
waarmee we beproevingen kunnen overwinnen. 
President Robinson gaf verschillende voorbeel-
den van de beste manier om zendingswerk te 
doen: met vriendelijkheid. Daarmee is veel te 
bereiken.

President Hulleman vertelde in zijn slottoe-
spraak dat hij bij veel leden dezelfde zwakheden 
ziet. Gelukkig zijn velen bereid om Christus te vol-
gen. Maar er zijn ook mensen die problemen niet 
met hun priesterschapsleiders bespreken, omdat 
ze er kennelijk niet op vertrouwen dat die hen aan 
een oplossing kunnen helpen. ‘De bisschoppen en 
andere leiders zijn niet volmaakt,’ zei hij, ‘maar ze 
kunnen u wel leiden naar het water waarmee u uw 
dorst kunt lessen. Dan is het úw taak om ervan te 
nemen. De omstanders, dus wij, dienen te helpen 
door anderen hun tekortkomingen te vergeven. 
Wij moeten ze niet zien zoals ze nu zijn, maar hoe 
ze kunnen worden.’ ◼
Bron: conferentieverslag van Alfred de Bruïne (wijk Apeldoorn)

noten
 1. 1 Nephi 8:12.
 2. Zie 1 Nephi 8:2–38; 1 Nephi 11, 12; 1 Nephi 15:21–36.
 3. 1 Nephi 17:50.
 4. Zie 2 Nephi 32:5.
 5. Zie Ezechiël 47:1–12.
 6. Leer en Verbonden 88:73.
 7. Zie 1 Nephi 8:19–24 en 1 Nephi 15:23–24.

President 
Robinson: ‘Met 
vriendelijkheid 
kunnen we veel 
bereiken’.
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bevat leringen van Joseph Fielding Smith, die van 
1970 tot 1972 president van de kerk was. Voor die 
tijd had hij, als apostel, al veel boeken en artikelen 
over het evangelie gepubliceerd.

In alle wijken en gemeenten hoort op dezelfde 
zondag dezelfde les uit dit nieuwe boek te worden 
behandeld. Als er een les uitvalt doordat een con-
ferentie op een van deze zondagen plaatsvindt, 
kan de les alsnog worden behandeld op een van 
de zondagen waarvoor de priesterschapsleiders en 
ZHV-leidsters zelf een onderwerp mogen kiezen.

de planning van de lessen is als volgt:
 12 januari: les 1 – Onze Vader in de hemel

 19 januari: les 2 – Onze Heiland, Jezus 
Christus

 9 februari: les 3 – Het heilsplan
 16 februari: les 4 – Ons gezin versterken en 

behouden
 9 maart: les 5 – Geloof en bekering
 16 maart: les 6 – De betekenis van het 

avondmaal
 13 april: les 7 – Joseph en Hyrum Smith — 

getuigen van Jezus Christus
 20 april: les 8 – De kerk en het koninkrijk 

van God
 11 mei: les 9 – De getuigen van het Boek 

van Mormon
 18 mei: les 10 – Ware kennis opdoen
 8 juni: les 11 – De aan Joseph Smith over-

gedragen priesterschapssleutels 
respecteren

 15 juni: les 12 – De eed en het verbond 
van het priesterschap

 13 juli: les 13 – De doop
 20 juli: les 14 – De gave van de Heilige 

Geest
 10 augustus: les 15 – Het eeuwig huwelijk
 17 augustus: les 16 – Kinderen in licht en waar-

heid grootbrengen
 14 september: les 17 – De verzegelbevoegdheid 

en de tempelzegeningen
 21 september: les 18 – Leven naar elk woord dat 

uit de mond van God uitgaat
 12 oktober: les 19 – In de wereld maar niet van 

de wereld
 19 oktober: les 20 – Liefde en zorg voor alle 

kinderen van onze Vader
 9 november: les 21 – Het evangelie aan de 

wereld verkondigen
 16 november: les 22 – Gebed — een gebod en 

een zegen
 14 december: les 23 – Zelf verantwoordelijkheid 

nemen
 21 december: les 24 – Het werk van de vrouwen 

in de kerk: ‘onbaatzuchtige toewij-
ding aan deze glorierijke zaak’ ◼
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 De kerstliederen in 
Lofzangen weerspiegelen 

het feit dat de geboorte van 
de Heiland in de loop der 
eeuwen in steeds meer landen 
is gevierd. Naast het oude 
Vlaamse Herders, Hij is gebo-
ren en het oude Nederlandse, 
nog steeds geliefde Nu zijt 
wellekome vinden we liederen 
die uit Frankrijk, Duitsland, 
Engeland en de Verenigde 
Staten afkomstig zijn. Veel 
kerstliederen worden al eeu-
wenlang gezongen zonder 
dat iemand nog weet waar ze 
precies vandaan komen of wie 
ze heeft geschreven.

Dat geldt gedeeltelijk voor 
O Kindeke klein (lofzang 
147): toen de momenteel 
gebruikte bundel Lofzangen 
werd samengesteld, was er 
niet meer over te achterhalen 
dan dat de melodie in 1650 
in Duitsland is gepubliceerd 
en de oorspronkelijke tekst 
(‘O Jesulein süss’) in 1665. 
De melodie wordt soms aan 
de componist Samuel Scheidt 
toegeschreven, maar het is 
onzeker of dat juist is. Intussen 
blijkt de tekst afkomstig te zijn 
van de theoloog, filosoof en 
dichter Valentin Thilo. Deze 
was afkomstig uit Königsberg 
(Koningsbergen, tegenwoordig 
Kaliningrad) en heeft, voordat 
hij aan de universiteit in zijn 

De alt- en tenorpartij zijn een-
voudig gehouden, maar pianis-
ten en organisten zullen soms 
enkele noten van de tenorpar-
tij met de rechterhand moeten 
spelen. Op www.hldmuziek.nl 
vindt u een vereenvoudigde 
begeleiding en verschillende 
versies voor vierstemmig koor 
— de een wat moeilijker, de 
andere eenvoudig — in ver-
schillende toonsoorten. Als 
een koor over ‘echte sopranen’ 
(hoge stemmen) beschikt, is 
het aan te raden om de melo-
die wat hoger te laten zingen 
dan deze in Lofzangen staat. ◼
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De Liahona nu  
en volgend jaar

Dit is de laatste Liahona van 2013. Hebt u eraan 
gedacht om uw abonnement te verlengen? 

Kijk anders op pagina 3, in de linkerkolom onder 
‘Jaarabonnement’. Een jaarabonnement kost 
slechts 7,50 euro.

Het januarinummer kan, door vertraging van 
de post rond de feestdagen, wat later dan begin 
januari worden bezorgd.

Regionaal nieuws is pas compleet met bijdragen 
van de lezers. schrijf eens over uw ervaringen met 
het evangelie, bijvoorbeeld met zendingswerk of 
familiegeschiedenis, of stuur uw mooiste foto’s! 
Het redactieadres van Regionaal nieuws: Grovestins 
64, 7608 Hn almelo, nederland.  
E-mail: nieuws@liahona.nl ◼

Lofzang van de maand: ‘o Kindeke klein’
frans heijdemann (nieuwsredacteur)

geboorteplaats tot hoogleraar 
werd benoemd, twee jaar in 
Leiden gestudeerd. Thilo heeft 
diverse liederen voor christe-
lijke feestdagen geschreven, 
waarvan O Jesulein süss het 
bekendste is geworden.

De bekendheid van juist dit 
lied is ongetwijfeld te danken 
aan de beroemde naam die 
eraan verbonden is, die van 
Johann Sebastian Bach. Deze 
componeerde begeleidingen 
bij 69 geestelijke liederen die 
in 1736 door Georg Christian 
Schemelli werden gepubli-
ceerd. Die liederen, voor een 
zangstem en instrumentale 
begeleiding, waren voor 
gebruik in de huiselijke kring 
bestemd. In de afgelopen 
eeuw zijn er diverse koorbe-
werkingen van gepubliceerd.

In O Kindeke klein wordt 
het feit bezongen dat Jezus 
Christus, de Heer van hemel en 
aarde, als een klein kind naar 
de aarde kwam om er als mens 
te leven. Dat wij Hem willen 
volgen, wordt uitgedrukt in de 
woorden ‘Ik geef U heel het 
harte mijn’, en de wens om in 
zijn nabijheid te komen met 
‘Laat mij eeuwig bij U zijn.’

De muziek in Lofzangen 
is gebaseerd op de versie van 
Bach, waarbij de baspartij 
slechts licht is vereenvoudigd 
om hem zingbaar te maken. 


