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 De Heer heeft ons allen 
uitgenodigd om tot Hem te 

komen en aan zijn grote werk 
deel te nemen, om samen in alle 
roepingen in de kerk te werken, 
en ‘allen uit [te] nodigen om tot 
Christus te komen’.1

Onder alle leidinggevenden, 
leden en zendelingen in De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen groeit het 
optimisme. Verenigd assisteren 

anderen […]. Een goede indica-
tie van iemands bekering is zijn 
verlangen om anderen over het 
evangelie te vertellen.’ 3

Hoe kunnen we de vaart er 
in houden? Wat kunnen u en ik 
doen? Ik dacht aan deze eenvou-
dige, maar belangrijke, suggesties 
die alle kerkleden die verlangen 
het evangelie uit te dragen zich 
ten doel kunnen stellen.

1. Bid dagelijks specifiek om 
hulp bij het uitdragen van 
uw getuigenis van het evan-
gelie. Denk in uw gebeden 
na over de liefde die u voor 
de Heiland voelt.

2. Nodig dit jaar minstens één 
persoon uit om de avond-
maalsdienst bij te wonen. 
Nodig hem of haar uit om te 
komen en te zien. Er is iemand 
die op uw uitnodiging wacht 
en u kent hem of haar vast al!

3. Nodig de zendelingen uit om 
minstens vier keer per jaar bij 
u thuis les te geven. Nodig ze 
deze week nog uit, zo u dat al 
niet gedaan hebt. U zult aan-
genaam verrast zijn en u kun-
nen warmen aan de geest van 
het evangelie die deze ware 
boodschappers bij u thuis 
brengen. Als ze niemand bij 
u thuis kunnen lesgeven, ga 
dan met ze mee om iemand 
les te geven.

4. Let erop dat niemand zich een 
vreemdeling voelt in de kerk. 
Wees altijd een vriend. Stel u 
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wij onze hemelse Vader bij de 
totstandbrenging van ‘het eeuwige 
leven van de mens’, ofwel het 
heilswerk.2 Iedereen kan daaraan 
bijdragen, van het jongste lid in 
het jeugdwerk tot het oudste lid 
dat de avondmaalsdienst bij-
woont. Het gebied Europa is een 
heel grote zegen ten deel geval-
len. In juni 2013 woonden meer 
mensen dan ooit te voren de 
avondmaalsdienst bij, ruim hon-
derdduizend! Meer mensen dan 
ooit zijn gesticht en opgebouwd, 
doordat zij de heilige zinnebeel-
den van het avondmaal tot zich 
namen, hun eeuwige verbonden 
met onze Vader in de hemel her-
nieuwden en zich voornamen om 
zoals zijn Zoon te worden.

Laten we op deze prestatie 
voortbouwen ter wille van de 
toekomende stralende hoop in 
onze gezinnen, gemeenten en 
wijken. Elke keer dat we anderen 
uitnodigen om aan het avond-
maal deel te nemen, neemt onze 
eerbied voor en ons begrip van 
het avondmaal toe. Het gebroken 
hart geneest en onze ziel ervaart 
aangename vrede. We kunnen 
tijdens het avondmaal heel dicht 
bij de hemel zijn.

President Howard W. Hunter 
stelde ooit deze vraag: ‘Wat heeft 
de verzoening met het zen-
dingswerk te maken?’ Zijn ant-
woord: ‘Iedere keer dat we de 
zegeningen van de verzoening 
ervaren, moeten we wel begaan 
zijn met het eeuwig welzijn van 
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voor en geef een hand aan 
iedereen die u niet kent of van 
wie u de last kunt verlichten. 
Bied uw hulp aan. Daarmee 
zult u iemand opbeuren en 
uw vriendenkring uitbreiden. 
Iedereen heeft meer vrienden 
nodig, iedereen.

Sta nooit toe dat ontmoediging 
u eronder krijgt. ‘Moed brult niet 
altijd. Soms is moed dat stem-
metje aan het eind van de dag 
dat zegt: ‘Ik probeer het morgen 
opnieuw.’ 4 Geef het nooit op.

Door op deze vier vlakken 
ons geloof te oefenen zal dat 
geloof groeien en zullen we 
worden gezegend. Ouder-
ling Jeffrey R. Holland heeft 
gezegd: ‘Waar geloof in de 
Heer Jezus Christus is altijd 
met offerande in verband 
gebracht. Onze kleine gave is 
een symbolische echo van zijn 
majestueuze offer.’ 5

Ik geef u mijn getuigenis 
dat u, als u anderen uitnodigt 
om tot Christus te komen, zult 
zien dat uw juk makkelijker te 
dragen is en uw last veel lichter 
wordt — wat uw offer of uw 
zorgen ook mogen zijn. U zult 
weten wat u kunt zeggen. U zult 
op heilige grond staan, op zijn 
grond en als zijn dienstknecht.

Zullen wij niet voorwaarts 
gaan in zo’n groot werk? ◼
noTen
 1. Leer en Verbonden 20:59.
 2. Zie Mozes 1:39.
 3. President Howard W. Hunter,  

juni 1994
 4. Mary Anne Radmacher.
 5. Algemene oktoberconferentie 2002.

 Met verschillende activiteiten 
en initiatieven doorheen 

2013 vierden de leden van de 
wijk Sint-Niklaas het veertigjarig 
bestaan van hun wijk. De eerste 
zaadjes van deze kerkgemeen-
schap werden in 1971 gezaaid, 
toen president Peter Dalebout 
het zendingsgebied Nederland-
België leidde en zendelingen 
naar het Waasland zond. In 1973 
werd er in Sint-Niklaas zondags-
school gehouden, later ook 
avondmaalsdiensten. Op den 
duur werd Sint-Niklaas een zelf-
standige gemeente en uiteinde-
lijk een wijk. De wijk groeit nog 
jaarlijks, en een hoog percentage 
van de leden is actief. In het jaar 
2000 werd er een nieuw kerkge-
bouw voor de wijk gebouwd op 
de hoek van de Tuinlaan en de 
Moortelhoekstraat.

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

Leden in Sint-Niklaas 
vieren veertigjarig 
bestaan van de wijk

openkerkdag
Via de plaatselijke media, een 

flyercampagne en een recla-
mebord aan de straat werd op 
de openkerkdag gewezen die 
doorging op 14 september 2013. 
Bezoekers konden een rondlei-
ding met gidsen krijgen in het 
kerkgebouw met als thema ‘Wij 
geloven’. Zij ontvingen tevens 
een boek-van-mormon en een 
voor de gelegenheid uitge-
werkte brochure, Welkom, even 
kennismaken.

Die dag werd tevens de 
tentoonstelling 40 jaar kerk-
gemeenschap in het Waasland 
geopend en toegankelijk 
gemaakt voor alle geïnteres-
seerden. In de door Dirk Philips, 
de wijkhistoricus, ingerichte 
tentoonstelling was van alles 
te zien: kerktijdschriften met 

Een groot bord 
vestigt de aan-
dacht op het 
jubileum.
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verslagen van activiteiten in Sint-
Niklaas, historische foto’s, door 
een lid gemaakte tekeningen, 
een etalagepop gekleed in een 
scoutsuniform uit de afgelopen 
eeuw, de originele plannen van 
de architect voor het nieuwe 
kerkgebouw en de spade die is 
gebruikt bij de eerste spadesteek 
voor de tempel in Zoetermeer. 
Volgens de bezoekers echt de 
moeite waard om te bekijken.

prominente gasten
’s Avonds om 18.30 uur begon 

een academische zitting, waar-
bij veel speciale genodigden 
aanwezig waren, onder wie 
volksvertegenwoordiger Jos 
De Meyer, ondervoorzitter van 
het Vlaamse parlement, alsook 
Albert Van De Kerkhove, deken 
van de rooms-katholieke kerk 
te Sint-Niklaas, ouderling Hans 
Boom, gebiedszeventiger van de 
kerk, het ringpresidium, leden 
van de hoge raad en unitleiders 
van de ring Antwerpen met hun 
echtgenotes. Alle leden van de 
wijk van nu en weleer ontvingen 
een schriftelijke uitnodiging voor 
deze plechtigheid en waren ere-
gasten op deze avond. De aan-
wezigen konden luisteren naar 
muziek die door Candice Leman 
en Kimberley Verdegem ten 
gehore werd gebracht en naar 
toespraken van zuster Marleen 
van Laere (public relations-
verantwoordelijke van de ring 
Antwerpen) en de heer De Meyer 
(namens de Vlaamse overheid). 
Boeiend bleek ook een film van 

kerkgebouw, onthuld. Ouderling 
Hans Boom sprak het slotgebed 
en een zegen over de wijk uit.

Deze avond werd door vele 
leden van de wijk en andere 
genodigden bijgewoond en 
werd besloten met een stijlvolle 
receptie. Onder andere de Gazet 
van Antwerpen maakte melding 
van de viering en gaf daarbij 
enige informatie over de kerk.

Meer hoogtepunten
Het veertigjarige jubileum 

van de wijk Sint-Niklaas kende 
meer hoogtepunten. Eerder op 
het jaar werd er door de jeugd 
een quiz georganiseerd voor de 
ganse wijk, waar leden en vrien-
den van de kerk zich glansrijk 
vermaakten. ‘De reis rond de 
wereld’, zoals deze avond werd 
gedoopt, was een leuke en lek-
kere activiteit. Toen deze regels 
werden geschreven, moest een 
groots evenement nog plaatsvin-
den: een dansfeest voor jong en 
oud op 23 november, compleet 
met live orkest.

Marc Heeren over de geschiede-
nis van de wijk, waarin getuige-
nissen van diverse eigen pioniers 
te horen waren. Een stukje 
plaatselijke kerkgeschiedenis 
voor komende generaties ging 
hierbij in première. Na dit alles 
sloot bisschop Tom De Bisschop 
deze zitting af met een terugblik, 
een vooruitblik op de komende 
40 jaren en een huldigingsmo-
ment. Hulde werd gebracht aan 
alle zendelingen die doorheen 
de afgelopen vier decennia in 
dienst van de Heer werkzaam 
waren in het Waasland. Speciaal 
genoemd werd de overleden 
moeder van Jaques Rumes, de 
eerste broeder van de wijk. Zij 
had de eerste zendelingen in 
Sint-Niklaas gehuisvest. Zuster 
Godelieve Van Goethem, die 
meer dan dertig jaar de jeugd van 
de wijk heeft lesgegeven werd in 
de bloemetjes gezet. Tevens werd 
het aan de wijk geschonken 
schilderij van de plaatselijke kun-
stenares zuster Agnes Ruys, een 
prachtig portret van het huidige 

Aandacht voor 
de sprekers 
tijdens de 
academische 
zitting.
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In het jubileumjaar werd veel 
aandacht geschonken aan zen-
dingswerk. Zo werd het doel 
gesteld om tegen het einde 
van het jaar met z’n allen 400 
exemplaren van het Boek van 
Mormon te plaatsen, en dat doel 
werd bereikt. Op een goed zicht-
bare plaats werd een grote puz-
zel van de tempel aangebracht. 
Deze puzzel bestond uit 400 
stukjes. Voor elk boek dat door 
de zendelingen of de leden werd 
geplaatst, kleefde broeder Danny 
Rumes een stukje vast. Met als 
resultaat een prachtig huis van 
God, stukje voor stukje gestalte 
gegeven door de getuigenissen, 
geloof en werkijver van de leden 
van de wijk. Dit symboliseert 
uiteindelijk ook het ultieme doel 
dat met het onder gebed plaatsen 
van deze boeken werd beoogd, 
namelijk mensen tot Christus 
brengen en de zegeningen van 
de tempel voor ogen houden.

Het nieuwe jaar wordt dan 
ook geen jaar om op onze 
lauweren te gaan rusten, in 
tegendeel, het wordt een jaar 
om te oogsten: mensen die een 
boek ontvingen uitnodigen om 
de lessen van de zendelingen te 
ontvangen, hen onderwijzen en 
doorheen de doop of reactivatie 
in de kudde van de Herder te 
brengen. De wijk Sint-Niklaas 
kijkt terug op veertig prachtige 
jaren en kijkt optimistisch en 
vol goede moed uit naar de 
komende veertig jaren. ◼

Bron: verslagen van Dirk Cannoodt, 
George Tuffin en Tom De Bisschop

 Igor en Vesna Gruppman, 
beiden viooldocent aan het 

conservatorium te Rotterdam en 
internationaal gewaardeerd als 
violist, werkten in augustus als 
gastsolisten mee aan de jaarlijkse 
internationale muziekweek voor 
leden van de kerk, die het afgelo-
pen jaar plaatsvond in Barcelona 
(Spanje). De deelnemers kwamen 
uit twaalf verschillende landen. 
Deze muziekweek werd besloten 
met een benefietconcert door 
solisten, koor en orkest in de 
middeleeuwse kathedraal van 
Barcelona (ook bekend als ‘kathe-
draal aan de zee’) en een concert 
in het ringgebouw van Barcelona.

Broeder Gruppman, die ook 
dirigent is van orkesten in Salt 
Lake City en Sint-Petersburg, was 
in september in Nederland op de 
televisie te zien, waar hij als con-
certmeester van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest werd 
geïnterviewd over zijn samen-
werking met de Russische diri-
gent Valery Gergiev.

De internationale muziekwe-
ken vinden afwisselend plaats in 
Frankrijk en Spanje. De afgelo-
pen jaren waren ze in Valence, 
Madrid, Annecy en Barcelona. 
In augustus 2014 zal er weer een 
muziekweek plaatsvinden in 
Annecy (Frankrijk). Informatie 
hierover is te vinden op de web-
site van de organiserende stich-
ting Opus 26: www.opus26.net ◼

Violistenechtpaar uit Rotterdam 
gastsolisten in Barcelona

In de kathedraal van Barcelona werd  
een benefietconcert gegeven.
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Igor en Vesna Gruppman spelen in de kerk te Barcelona.
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Wie over een internetverbinding beschikt, 
kan op het internet veel informatie over de 

kerk vinden, alsmede lesmateriaal en nog veel 
meer. Hieronder een wegwijzer naar de belang-
rijkste websites. De Nederlandstalige noemen we 
het eerst, maar er is in heel wat talen materiaal 
beschikbaar.

in het nederlands
De grootste website van de kerk is 

www.lds.org. Op de startpagina staan regelma-
tig nieuwe berichten, links naar nieuwe video’s 
en nog meer interessants. Als u op de site 
komt, is wat u eerst ziet, Engelstalig. Bovenaan 
staat ‘English’; als u daarop klikt, kunt u ver-
volgens kiezen uit tientallen talen, waaronder 
Nederlands. Als u op ‘Nederlands’ klikt, komt u 
op een pagina met leermiddelen voor jongeren, 
de Schriften (waaronder de complete tripelcom-
binatie: Boek van Mormon, Leer en Verbonden, 
Parel van grote waarde, en de Gids bij de 
Schriften), verhalen uit de Schriften (het Oude 
en Nieuwe Testament en Boek van Mormon als 
stripverhaal), proclamaties, conferentietoespra-
ken, lesboeken, o.a. (onder ‘Overig materiaal’ bij 
Melchizedekse priesterschap en Zustershulpver-
eniging) alle tot nu toe verschenen boeken in 
de reeks Leringen van kerkpresidenten), hand-
boeken, de boeken Predik mijn evangelie en 
Evangeliebeginselen, een evangelieplatenboek 
met 137 tekeningen en foto’s, de Liahona’s vanaf 
2011 en informatie over welzijnszorg.

Verder zijn er:

•	 mormon.org/nld	–	informatie	over	wat	wij	gelo-
ven, en mogelijkheden om vragen te stellen

•	 www.kerkvanjezuschristus.nl	–	informatie	voor	
leden en niet-leden

•	 www.nieuws-mormonen.nl	–	nieuws	en achter-
grondinformatie voor niet-leden

i n f o R M a T i e

De kerk op het internet Het gezin, een 
van de onder-
werpen op 
mormon.org

Nieuws over de 
kerk is onder 
meer te vinden 
op nieuws-
mormonen.nl

Footballwedstrijd in de video same Jersey uit de afdeling  
Mormon Messages for Youth van mormonchannel.org
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•	 www.mormonenmedia.be	–	nieuws	over	
de kerk in België, en achtergrondinformatie

•	 www.hldmuziek.nl	–	informatie	over	lofzangen,	
vereenvoudigde begeleidingen en meer dat met 
kerk en muziek te maken heeft

in andere talen

•	 familysearch.org	–	alles	over	familiegeschie-
denis (gedeelten van de website zijn in het 
Nederlands)

•	youth.lds.org	–	video’s,	artikelen,	muziek	enz.	
voor de jeugd

•	 providentliving.org	–	informatie	over	zelfred-
zaamheid, welzijnszorg en dienstbetoon

•	 store.lds.org	–	webwinkel	voor	het	bestel-
len van boeken, dvd’s, doopkleding en ander 
materiaal

•	 www.mormonchannel.org	–	een	enorme	ver-
zameling video’s en geluidsopnamen; o.a. 
Bijbelvideo’s, ‘Mormon messages’, ‘The District’ 
(serie), opnamen van het Tabernakelkoor, 
speelfilms, gesproken Schriften, kerktijdschriften

•	 www.mormontabernaclechoir.org	–	 
informatie over het Tabernakelkoor, het 
Tabernakelorgel en de concerten en tv-
uitzendingen van het koor ◼

hoogst zelden werden gezongen. 
Eén daarvan was Geloof (num-
mer 211), waarvan de muziek 
was gecomponeerd door J. Paul 
Jongkees, die ik had leren ken-
nen toen hij president van de 
Londentempel was en met wie ik 
later veel contact heb gehad bij de 
voorbereiding van een regionale 
conferentie. Kennelijk had hij het 
de moeite waard gevonden om het 
gedicht Geloof op muziek te zet-
ten. De eerste strofe ervan luidde:

Geloof, gij bron van machtig 
werken,

gij vuur, dat tot verlossing gloeit,
verheft de zwakken, breekt de 

sterken,
in u heeft Christus’ bloed gevloeid.

In Heilige Lofzangen staat 
als dichter A.W.F. von Balluseck 
vermeld. Een zoektocht achteraf 
naar informatie over deze dich-
ter leverde slechts weinig op. 
Mogelijk was het dezelfde persoon 
als de luitenant-generaal Adolf 
Willem Felix von Balluseck, die 
in mei 1940 een rol speelde bij de 
verdediging van Nederland tegen 
vijandelijke vliegtuigen en in 1966 
leiding gaf aan het ere-escorte te 
paard bij het huwelijk van prinses 
Beatrix en prins Claus.

Hoe dan ook, het lied Geloof 
werd ooit belangrijk genoeg 

Jaïrus vraagt om hulp voor zijn dochtertje in een 
van de Bijbelvideo’s op mormonchannel.org

Lofzang van de maand: ‘Luister 
naar het woord des heren’
frans heijdemann (nieuwsredacteur)

 Een van de nieuwste liederen 
in Lofzangen is Luister naar 

het woord des Heren (lofzang 16), 
dat slechts enkele jaren voor de 
publicatie van de eerste druk is 
geschreven. Hoe deze lofzang is 
ontstaan, is een verhaal dat tot 
nu toe slechts weinigen kennen. 
De tekst hangt nauw samen met 
enkele verzen uit de Schriften, 
zoals ik hierna duidelijk hoop te 
maken. Des te meer verbazing 
zal het misschien wekken, dat de 
melodie oorspronkelijk met een 
andere tekst werd gezongen — 
dat was nog vóór de publicatie in 
Lofzangen. Omdat deze lofzang 
alleen in de Nederlandstalige 
zangbundel staat, wordt er nooit 
naar verwezen in lesboeken of 
uit het Engels vertaalde toespra-
ken, waardoor hij niet bij eenie-
der bekend is geworden. Maar 
omdat de melodie gemakkelijker 
te zingen is dan die van sommige 
andere lofzangen en een belang-
rijk deel van de tekst regelrecht 
uit de Schriften komt, vestig ik er 
toch de aandacht maar eens op.

ontstaan van de lofzang
In de zangbundel die in 

gebruik was toen ik werd 
gedoopt, en nog steeds toen 
ik organist werd en toen ik diri-
gent werd, Heilige Lofzangen, 
stonden een paar lofzangen die 
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gevonden om in Heilige 
Lofzangen op te nemen, maar 
de muziek, geschreven voor een 
kwartet van twee tenoren en twee 
bassen, was zo gecompliceerd 
dat die lofzang vrijwel nooit werd 
gezongen. Dat bracht mij op het 
idee om op dezelfde tekst een 
eenvoudiger melodie te maken. 
Vanwege het plechtige, verheven 
karakter van de tekst werd het 
een melodie in de stijl van de 
klassieke Engelse hymnen.

In de zomer van het jaar 1987 
werd de samenstelling van een 
nieuwe Nederlandstalige zang-
bundel besproken. De bestaande 
liederen uit Heilige Lofzangen 
kwamen daarbij natuurlijk ter 
sprake, en men bleek het niet 
nodig te vinden om de lofzang 
Geloof er weer in op te nemen, 
zelfs niet met andere muziek — 
mogelijk vanwege het wat ouder-
wets klinkende taalgebruik en het 
feit dat de tekst geen betrekking 
had op een van de onderwerpen 
waaraan prioriteit werd gegeven. 
Omdat mijn nieuwe melodie me 
wel bruikbaar leek, ging ik op 
zoek naar een andere tekst die 
daarbij paste. Die vond ik in de 
Leer en Verbonden. De titel werd 
Luister naar het woord des Heren.

De Here zal zijn volk verlossen;
gebonden wordt de boze macht.
De waarheid wordt op aard’ 

gevestigd
en alles wordt bijeengebracht.

Dit	is	ontleend	aan	LV	84:99–
100: ‘De Heer heeft Zion weder-
gebracht; de Heer heeft zijn volk 
Israël verlost, naar de verkiezing 
der genade, die is teweegge-
bracht door het geloof en het 
verbond van hun vaderen. De 
Heer heeft zijn volk verlost; en 
Satan is gebonden en de tijd is 
niet meer. De Heer heeft alle 
dingen bijeenvergaderd.’

Ook de derde strofe gaat over 
de toekomst:

Hij komt! De grote dag des Heren,
en wie houdt stand als Hij 

verschijnt?
Hij is als vuur, brengt recht 

en vrede,
zodat het kwaad voorgoed 

verdwijnt.

Het voorbeeld voor deze 
regels vormt een gedeelte van 
een brief van Joseph Smith die 
als afdeling 128 in de Leer en 
Verbonden te vinden is. In vers 
24 lezen wij: ‘Zie, de grote dag 

Broeder J. Paul Jongkees, die 
destijds voorzitter was van het 
zangboekcomité, was meteen 
enthousiast over de titel, een 
aansporing voor eenieder om 
te luisteren naar het woord van 
de Heer, dat Hij aan zijn profe-
ten openbaart. Ook de overige 
leden van het zangboekcomité 
vonden zowel de melodie als 
de tekst geschikt voor gebruik 
in kerkdiensten, en zo werd dit 
een van de honderd lofzangen 
die door de Nederlandse en 
Vlaamse leden zelf mochten 
worden gekozen.

Tekst uit de schriften
De tweede, derde en 

vierde strofe van dit lied wer-
den eerst geschreven. Ze zijn 
gebaseerd op gedeelten van 
de afdelingen 84 en 128 van 
de Leer en Verbonden. Wie de 
bij lofzang 16 vermelde schrif-
tuurplaatsen ernaast legt, zal 
de overeenkomst al snel zien. 
De	verzen	99–102	van	LV	84	
worden in het voorafgaande 
vers een nieuw lied genoemd, 
hetgeen mede aanleiding was 
om deze als basis voor een 
liedtekst te gebruiken. De 
tweede strofe luidt:

Het begin van 
luister naar het 
woord des heren. 
Deze lofzang 
is alleen in de 
Nederlandse lof-
zangen te vinden.
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des Heren is nabij; en wie kan 
de dag van zijn komst verdra-
gen, en wie kan standhouden 
als Hij verschijnt? Want Hij is 
als het vuur van de smelter en 
als het loog van de bleker; en 
Hij zal zitten als een smelter 
en zuiveraar van zilver; en Hij 
zal de zonen van Levi zuiveren 
en hen louteren als goud en 
als zilver, opdat zij de Heer in 
gerechtigheid een offerande 
zullen brengen.’

Ook de vierde strofe is te 
herleiden tot verzen uit de 
afdelingen 128 en 84 van de 
Leer en Verbonden. De eerste 
strofe werd toegevoegd om aan 
te geven dat hetgeen erop volgt, 
berust op openbaring in de laat-
ste bedeling, en begint met de 
woorden ‘Kom, luister naar het 
woord des Heren’. Een soortge-
lijke aansporing is op veel plaat-
sen in de Leer en Verbonden 
te vinden, bijvoorbeeld in het 
eerste vers van afdeling 27: 
‘Luister naar de stem van Jezus 
Christus, uw Heer, uw God, 
en uw Verlosser, wiens woord 
levend en krachtig is.’

Bij het (her)lezen van het 
Boek van Mormon stuitte ik 
op een zinsnede die bijna 
woordelijk met de opening 
van de lofzang overeenkomt: 
‘Daarom, mijn broeders, hoort 
mij aan, en luistert naar het 
woord des Heren’ ( Jakob 2:27).

de muziek
Luister naar het woord des 

Heren is, zoals veel lofzangen, 

Voor Ons prikbord, een rubriek voor kinderen 
die enkele keren per jaar in de Liahona staat, 

worden bijdragen uit het Nederlandse taalgebied 
gevraagd. kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen 
tekeningen en foto’s insturen, over hun getuigenis 
schrijven of over dingen die ze hebben meegemaakt. 
Tekeningen mogen over elk onderwerp gaan dat met 
het evangelie te maken heeft, behalve de heiland 
zelf — denk bijvoorbeeld aan tekeningen van je huis, 
je familie, je jeugdwerkklas, de tempel, of verhalen 
uit de Schriften. Bij inzending a.u.b. de naam van het 
kind opgeven (alleen de voornaam zal bij publicatie 
worden vermeld), leeftijd, jongen of meisje, naam 
van de wijk of gemeente en van de ring. Tevens 
dienen de ouders toestemming voor publicatie te 
geven (dat mag via een e-mail). Inzendingen kunnen 
rechtstreeks naar de redactie van de Liahona worden 
gestuurd: Liahona, our Page, 50 E. North Temple 
Street, Salt Lake City, uT 84150-0024, uSa; of per 
e-mail aan: liahona@ldschurch.org met ‘our Page’ 
als onderwerp. u kunt een bijdrage ook naar het 
onderstaande adres in Nederland sturen. ◼

Du
TC

h

voor vierstemmig koor geschre-
ven. Wie het lied goed bestu-
deert, zal zien dat de baspartij 
wat meer ‘op en neer’ gaat 
dan de andere stemmen. De 
melodie staat op een voor de 
meeste mensen goed zingbare 
toonhoogte, d.w.z. erg hoge 
en erg lage tonen zijn verme-
den. Wanneer het lied door 
een koor wordt gezongen, valt 
aan te raden om het ook eens 
een toon hoger te proberen: 
met name de sopraanpartij 
zou dan beter kunnen klinken. 
Evenals van eerder in deze 
rubriek besproken lofzangen 
wordt er een vereenvoudigde 
begeleiding gepubliceerd op 
www.hldmuziek.nl; daar wordt 
tevens ten behoeve van koren 
een omhoog getransponeerde 
versie beschikbaar gesteld, 
met tips om de coupletten 
enigszins te variëren wanneer 
dit lied door een koor wordt 
gezongen. ◼

Inzendingen van kinderen 
gevraagd

Vertel over uw ervaringen, stuur uw mooiste foto’s
hN almelo (Nederland), of per e-mail aan: 
nieuws@liahona.nl

als u foto’s instuurt, moet u ons laten 
weten of u ook werkelijk toestemming 
geeft om die te publiceren. Bovendien hoort 
degene die op de foto staat, daar toestem-
ming voor te geven. Een uitzondering hierop 
vormen de foto’s in de rubriek Nieuws uit de 
ringen: daarvoor moet alleen toestemming 
door de ouders worden gegeven als het foto’s 
zijn van kinderen of jongeren onder de 18 
jaar, behalve in het geval van groepsfoto’s. ◼

Reacties van lezers van de Liahona zijn 
welkom, zoals altijd. u kunt reageren 

op wat u in de Liahona leest, of over 
eigen ervaringen schrijven. Schrijf bijvoor-
beeld over uw bekering, over ervaringen 
met zendingswerk en tempelwerk, over 
activiteiten van uw wijk of uw ring, of 
wat verder de moeite waard is om door 
anderen te laten lezen. ook toepasselijke 
foto’s plaatsen we graag in Regionaal 
nieuws. Stuur uw bijdrage aan: Redactie 
Regionaal nieuws, grovestins 64, NL 7608 


