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 Onze hemelse Vader heeft ons lief en heeft het 
beste met ons voor. Het is duidelijk dat Hij 

Zich om ons bekommert, hoewel velen de alom 
beschikbare bewijzen van zijn liefde en bezorgd-
heid niet herkennen, misschien omdat ze onder de 
problemen en moeilijkheden van het leven gebukt 
gaan. We hoeven hier maar kort over na te denken 
en goed om ons heen te kijken, om al snel te 
beseffen hoeveel God om zijn kinderen geeft.

Laten we even stilstaan bij al het goede dat ons 
vandaag de dag ten deel valt. Ik geloof echt dat 
we, als we hierover nadenken, meer dankbaarheid 
zullen voelen voor de liefde die God voor ieder 
van ons heeft.

Eerste punt om bij stil te staan: God openbaart 
zijn wil nog steeds aan zijn knechten, de profeten

Wat geeft het een geweldig veilig en rustgevend 
gevoel te weten dat God zijn wil in deze tijd nog 
steeds aan zijn knechten, de profeten, openbaart. 
Dat is een van de grootste zegeningen die God 
ons geeft: weten wat zijn wil is!

De herstelling van het evangelie van Jezus 
Christus en van zijn kerk in deze bedeling door de 
profeet Joseph Smith maakt het voor iedereen die 
dat wil mogelijk om verordeningen te verrichten 
en verbonden te sluiten die ons op een dag terug 
zullen brengen bij onze hemelse Vader.

Doordat we de woorden van de profeten in 
de heilige Schriften en de woorden van de heden-
daagse profeten door studie en geloof als schatten 
verzamelen, zullen we gezegend worden met het 
verlangen om de geboden te onderhouden en na 
te leven. En zo krijgen we rust en kalmte in ons 
hart. Omdat we weten dat we op het juiste spoor 
zitten, dat ons gezin eeuwig kan zijn, krijgen we 

ook meer kracht om de moeilijk-
heden van het leven te overwin-
nen. Dat zijn zegeningen van 
onschatbare waarde.

In deze tijd geeft de Heer 
leiding aan zijn kerk door een 
levende profeet en twaalf aposte-
len, net als in tijden van weleer. 
Ik getuig dat president Thomas S. 
Monson de profeet voor deze tijd 
is en ik ben dankbaar dat God 
zijn wil aan een profeet open-
baart en ons zo laat zien dat Hij 
ons nog steeds liefheeft.

We zullen Gods liefde nog meer merken als we 
een gewoonte maken van de onderstaande een-
voudige suggesties:

•	 Lees	de	Schriften	dagelijks
•	 Gebruik	het	tijdschrift	de	Liahona
•	 Bestudeer	de	leringen	van	de	algemene	

conferentie

Hierdoor zullen we openstaan voor Gods lerin-
gen wanneer we ze het meest nodig hebben.

Tweede punt om bij stil te staan: de tempel is het 
huis van de Heer waar we gemoedsrust vinden en 
het evangelie leren

De Heer droeg de profeet Joseph Smith aan het 
begin van deze bedeling, en alle profeten die hem 
opvolgden, op om tempels te bouwen zodat per-
sonen en gezinnen een sterke, hechte band met 
onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus 
kunnen ontwikkelen. Zo komen ze zijn wil te 
weten, ontvangen ze geïnspireerde raad en sluiten 
ze verbonden in het huis van de Heer.

Onze hemelse Vader laat zijn kinderen niet aan 
hun lot over. Hij blijft zijn wil in deze tijd openba-
ren en geeft ons zo het vertrouwen en de gebor-
genheid die we nodig hebben om het juiste pad 
te bewandelen. Hij geeft ons de kans om in zijn 
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tempels verordeningen te verrichten en verbon-
den te sluiten, die ons in staat stellen om rein 
en zuiver te zijn, en ons voorbereiden op onze 
terugkeer naar Hem.

Nu er wereldwijd meer tempels verrijzen, zijn 
de tempels van de Heer makkelijker bereikbaar 
dan ooit tevoren.

In de tempel van de Heer kunnen we dichter 
tot God en zijn Zoon Jezus Christus komen.

In de Schriften wordt de houding van het 
volk	van	koning	Benjamin	prachtig	beschreven.	
In	het	Boek	van	Mormon	in	Mosiah	2:5–6	lezen	
we: ‘En het geschiedde, toen zij bij de tempel 
kwamen, dat zij hun tenten rondom opsloegen, 
iedere man volgens zijn gezin, bestaande uit zijn 
vrouw, en zijn zonen, en zijn dochters, en hun 
zonen, en hun dochters, van de oudsten tot de 
jongsten, alle gezinnen van elkaar gescheiden. 
En zij sloegen hun tenten op rondom de tempel, 
iedere man met de ingang van zijn tent naar de 
tempel toe gekeerd.’

Ik geef u de uitdaging om dezelfde houding 
als	het	volk	van	koning	Benjamin	te	ontwikkelen	
en u voor te nemen de tempel vaker te bezoeken. 
Naar de tempel toegekeerd zijn, begint met indi-
viduele en gezinsvoorbereiding in ons dagelijks 
leven, door Gods geboden elke dag na te leven.

Zonder de tempel zouden we niet voor tijd en 
alle eeuwigheid aan ons gezin verzegeld kunnen 
zijn. In de tempel leren we eeuwige beginselen. 
Wat we in de tempel leren, bevordert onze per-
soonlijke vooruitgang en geeft ons de aanwijzin-
gen en leiding die we nodig hebben.

Er zijn veel andere bewijzen van Gods liefde 
om ons heen, maar vandaag getuig ik van deze 
twee, die ruimschoots binnen ons bereik zijn: 
de tempels van de Heer en de woorden van de 
profeten in deze tijd!

Ik getuig dat God leeft en dat Hij ons liefheeft. 
Hij heeft ons deze zegeningen gegeven zodat 
we zijn liefde voor ons kunnen voelen. Neem 
vandaag nog de beslissing om uw tent, uw leven, 
naar Hem toe te keren. ◼

mee. Verder was er nog heel wat 
activiteit in andere gedeelten van 
Amersfoort.

Iedere kerk kon zelf een 
invulling geven aan deze avond. 
Voor de ene kerk betekende dit 
dat er gezongen werd of dat er 
kunst werd geëxposeerd. In een 
andere kerk was er een preek 
door de leek, of de mensen kon-
den er samen eten, enz. Het doel 
was om de deuren te openen 
en gasten over een lage drem-
pel binnen te laten komen. Een 
soort kennismaking.

Tientallen bezoekers
Op	zaterdag	22	juni	2013	was	

het zover. In Amersfoort kwamen 
er veel leden om alle bezoekers 
op te vangen en te begeleiden, 
meer dan twee jaar eerder.

In Arnhem waren bijna alle 
hulporganisaties vertegenwoor-
digd. Prachtige panelen met 
foto’s en tekst over onze kerkge-
schiedenis werden nog enkele 
dagen voor dat weekend uit 
Zwolle opgehaald, en er werden 
computers geïnstalleerd voor de 
workshop familiegeschiedenis. 
De kinderen werden getrakteerd 
op gezellige spelletjes in de tuin, 
en er was nog meer te beleven.

Ook in Amersfoort waren 
er borden uitgestald. Die 
waren geleend uit Leiden. 

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

Kerkennacht, een  
bijzondere kennismaking
greta schenkels-devliegher (wijk Amersfoort)
Joey stekkinger en shelley gerritsen (wijk Arnhem)

 Om het jaar wordt er in 
Nederland een Kerkennacht 

georganiseerd. Dit is een 
samenwerking tussen kerken 
van diverse richtingen om in dat 
weekend hun deuren open te 
stellen voor ieder die is geïnte-
resseerd. In het weekend van 
21–23	juni	stonden	het	afgelo-
pen jaar in heel Nederland de 
deuren van veel kerken open.

Dit jaar deed de wijk Arnhem 
voor het eerst mee aan de ker-
kennacht en heeft deze wijk 
activiteiten voorbereid om haar 
gasten een informatieve en 
gezellige avond aan te bieden.

Door het overlijden van 
zuster Schuurman had de wijk 
Amersfoort de draad eerst nog 
niet opgepakt om weer mee te 
doen aan kerkennacht, maar 
gelukkig waren ze door een tip 
van de wijk Arnhem nog op tijd 
om te reageren en weer mee te 
doen aan de kerkennacht.

voorbereiding
In de voorbereidingsfase 

zijn er zowel in Arnhem als in 
Amersfoort meerdere vergade-
ringen geweest met vertegen-
woordigers van andere kerken. 
In Arnhem deden in totaal acht-
tien kerken mee aan de kerken-
nacht. In Amersfoort-Zuid deden 
het afgelopen jaar zeven kerken 
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En er was volop aandacht voor 
familiegeschiedenis.

In Amersfoort werden zo’n 
40	gasten	ontvangen,	in	Arnhem	
zo’n	25,	van	wie	de	meesten	
lang bleven en bijzonder geïn-
teresseerd waren. Sommigen 
waren zelfs zichtbaar ontroerd.

Naast de openstelling van de 
kerken was er in Amersfoort een 
geplande wandeling van kerk 
naar kerk. Er was een startgroep 
met enkele leden van elke deelne-
mende kerk. Dat werkte geweldig 
goed, en iedereen genoot ervan.

In Arnhem was er een fak-
keloptocht	op	vrijdag	21	juni	
tegen middernacht, nadat de 
eerste kerkennacht in Arnhem-
Zuid was afgesloten. De fakkel 
werd de Rijnbrug overgedragen 

Vertegenwoordigers van de deelnemende kerken ontmoe-
ten elkaar tijdens de voorbereiding van de kerkennacht.
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Een bezoekster bekijkt borden met informatie over de kerk.
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In de tuin van de kerk in Arnhem staan spelletjes klaar.
FO

tO
 JO

Ey
 S

tE
KK

in
G

Er

Versnape-
ringen voor 
bezoekers 
van de kerk 
in AmersfoortFO

tO
 G

rE
ta

 S
ch

En
KE

LS

Presentatie over de kerk in de kapel te Amersfoort
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en overgedragen aan vertegen-
woordigers van Arnhem-Noord 
om de kerkennacht van zaterdag 
in te luiden.

In Amersfoort-Zuid was er 
een actie georganiseerd onder 
het motto ‘Geef een roos’, om 
de aandacht van het winkelende 
publiek te trekken.

Door het samenwerken met 
andere kerkgenootschappen 
en het bezig zijn met gemeen-
schappelijke doelen werd er niet 
alleen letterlijk over bruggen 
gelopen, maar werden er ook in 
figuurlijke zin bruggen gebouwd. 
We kijken op deze samenwer-
king terug met grote tevreden-
heid en blikken al vooruit naar 
de volgende kerkennacht, die 
gehouden	zal	worden	in	2015.	◼
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 De zaterdagbijeenkomsten van de confe-
rentie van de ring Antwerpen vonden op 

16 november	2013	plaats	in	het	kerkgebouw	van	
Merksem bij Antwerpen. In de algemene priester-
schapsvergadering	sprak	president	Dagmar	Buysse	
over hoe we ‘zielen dichter bij God kunnen 
brengen’. Hij vertelde over de gevangenneming 
van Petrus. Die leek zo gevaarlijk dat hij door 
zestien Romeinse wachters werd omringd. De 
prille gemeente van Christus bad voor de leidende 
apostel zodat hij kon verlost worden. Toen hij een 
tijdje sliep, werd hij gewekt door een engel die de 
Heer gestuurd had. Petrus wandelde samen met de 
engel gewoon door de gevangenis terwijl de kete-
nen van hem af vielen en de poort open stond.

President	Buysse	vertelde	ook	het	verhaal	van	
de bekering en verlossing van Alma de jongere 
en zijn kornuiten, de zonen van Mosiah, die tegen 
de kerk streden. Alma de oudere, zijn vader, bad 
samen met de leden van de kerk om hulp dat 
deze relschoppers het ware geloof zouden vinden. 
De Heer stuurde een engel op Alma de jongere 
en zijn vrienden af. De engel bestrafte hen en 
Alma belandde in een coma, waar hij de waarheid 
leerde kennen. Alma de oudere was gelukkig met 
de afloop, want God had ingegrepen. De krachtige 
gebeden van de kerkleden werden verhoord.

Zo zie je dat je niet mag vrezen. De Heer 
grijpt in en zet leden en niet-leden terug op het 
rechte spoor. Zelfs in het lagere priesterschap 
spreekt men over de bediening van engelen. Een 
engel kan uit de geestenwereld komen, of een 

opgestaan en verheerlijkt wezen zijn. Maar een 
gewone persoon, een sterfelijke ‘engel’, kan u 
ook redden van een naderend onheil. Hij kan 
u komen helpen wanneer u in nood verkeert. 

ringconferentie 
antwerpen: leden 
aangemoedigd om met 
de zendelingen samen 
te werken
george Tuffin (wijk Antwerpen)

President 
Dagmar Buysse 
besprak ver-
halen uit de 
Schriften.
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Ouderling 
Detlef Adler 
sprak onder 
meer over eigen 
ervaringen.



 M a a r t  2 0 1 4  R5

Uw priesterschapsleiders, de ZHV-zusters en uw 
huisonderwijzers kunnen engelen zijn. President 
Buysse	moedigde	de	broeders	aan	om	hun	huis-
onderwijs goed te plannen en zo elkaar te begelei-
den in het evangelie.

Ouderling Detlef Adler (gebiedszeventiger uit 
Duitsland) bracht een boodschap die hij van pre-
sident Packer van de Raad der Twaalf had mee-
gekregen: buitenstaanders hebben een reddende 
vriend nodig, die hen helpt de boodschap van de 
zendelingen te leren kennen en die hen informeel 
binnen de kerk begeleidt.

Ouderling Adler gaf ook de zendingspresident 
de gelegenheid om een boodschap te brengen. 
President Robinson sprak over: ‘Zie, Ik zal mijn 
werk	te	zijner	tijd	bespoedigen’	(LV	88:73).	De	
opdracht luidt nog steeds: het volk van de Heer 
bijeen vergaderen, de tarwe naar de graanschuur 
brengen	(zie	LV	101:65).	De	leden	dienen	de	tem-
pel te bezoeken en mensen voor het evangelie te 
interesseren.	We	hebben	68	zendelingen	in	Neder-
land	en	België,	en	die	moeten	aan	het	werk	gezet	
worden. Ze werken samen met de wijkraad en de 
leden. Langs de deuren gaan, is niet de beste optie; 
het is veel beter dat de leden een vriend uitnodigen 
en dat de zendelingen daarmee kunnen spreken.

Dat is niets nieuws, maar we waren stilgevallen 
en staan nu op een keerpunt. We kunnen bij-
voorbeeld een barbecue houden, zoals afgelopen 
zomer, en daar kunnen we mensen naartoe bren-
gen en ze laten zien dat heiligen der laatste dagen 
geen vreemde vogels zijn. Ook is het fijn dat 
leden de zendelingen uitnodigen om te komen 
eten: dit is een manier om elkaar beter te leren 
kennen en om de zendelingen op te bouwen met 
goed voedsel.

De Heer laat ons niet in de steek: Hij helpt ons 
op ons pad; wij kunnen op onze beurt een scha-
kel zijn in het werk van de Heer.

Twee zendelingen mochten hun getuigenis 
geven van het werk in de wijngaard van de Heer. 
Jeroen	van	Bakel	was	juist	terug	van	een	zending	
in Polen en vertelde over de zendingsgeest in 
dat land. De leden daar zijn een voorbeeld voor 
iedereen. In Oost-Europa is lid van de kerk wor-
den een zeer moeilijke zaak. Je wordt dan gewoon 
uitgestoten door je familie en je omgeving, je 
moet voortaan voor jezelf zorgen en hopen dat 
de gemeente je verder helpt en dat God je zal 
zegenen op de weg die je ingeslagen hebt.

Ouderling	Burton	had	onder	meer	in	
Antwerpen gewerkt en was een voorbeeld van 
geestelijke moed en doorzettingsvermogen. Hij 
was	tegelijk	met	zijn	oudere	broer,	Josh	Burton,	
op zending vertrokken. De jongste kwam hier in 
West-Europa terecht, terwijl zijn voorbeeld, zijn 
grote broer, naar Midden-Amerika ging. Die zat in 
Guatemala	en	gaf	in	juli	2013	zijn	leven	voor	de	
goede zaak toen een plaatselijke ramp de streek 
onveilig maakte. Tijdens het zoeken naar overle-
venden verongelukte de oudste zoon van de fami-
lie	Burton	in	zijn	zendingsregio.	‘Samenwerken	
met elkaar’ was de boodschap van ouderling 
Burton,	die	zijn	zending	in	Nederland	en	België	
voortzette.

Ouderling	Adler	haalde	ouderling	Ballard	aan.	
Wat kunnen we doen in een tijd wanneer pre-
sident Monson ons zegt dat het wederom tijd is 
dat zendelingen en leden gaan samenwerken? 

President 
Joep Boom 
vertelde over 
een belevenis 
uit zijn eerste 
huwelijksjaren.
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Handel met geloof en er kunnen grote wonderen 
gebeuren. Voor ouderling Adler zelf zette ouder-
ling Monson het toenmalige Oost-Duitsland op 
de kaart. Hij zegende de leden daar en ze kregen 
een	tempel.	Intussen	is	de	Berlijnse	muur	geval-
len en zijn Oost en West verenigd, nu kunnen we 
Rusland bereiken. De leden in Japan kunnen zich 
op China en Mongolië richten. Hongkong is een 
poort	die	bruist	van	het	zakenleven.	Bengaalse	
leden bezoeken nu de tempel daar.

Op het internet heeft lds.org de kerk vooruit 
geholpen. Als uw vrienden deze website bezoe-
ken, kunnen ze meer over de kerk te weten 
komen. Er zijn ook kaartjes om uit te delen. Vraag 
aan de zendelingen om een stel kaartjes en geef 
die aan vrienden en bekenden.

De leiders van de wijk en de zendelingen kun-
nen de wijkraad gebruiken om de voortgang van 
het zendingswerk te bespreken en te bekijken hoe 
de plaatselijke leden met de zendelingen kunnen 
samenwerken.

President	Joep	Boom	vertelde	over	de	tijd	toen	
hij en zijn vrouw pas getrouwd waren. Hoe ver-
liefd ze waren op elkaar en het met heel weinig 
moesten stellen. Hij herinnerde zich een grappig 
voorval: ze vroegen aan een ouder echtpaar om 
een foto van hen twee te nemen. Die oude men-
sen deden dat graag. Maar toen de foto genomen 
was, verklaarde de oude heer dat ze beiden blind 
waren en dat ze hoopten dat er iets op de foto 
stond. Ze hebben die ‘rare foto’ steeds bewaard. 
Hun benen stonden er helemaal op. Soms zijn wij 
ook slechtziend en moeten we naar de oogarts, 
vaak hebben we dan een bril nodig. Soms zijn we 
geestelijk blind. We hebben het evangelie in ons 
leven gekregen en we houden het voor onszelf in 
plaats van dat we, al ziende, door de Geest deze 
boodschap aan anderen doorgeven. Christus kan, 
net	zoals	bij	de	blinde	Bartolomeüs	in	de	Bijbel,	
onze blindheid wegnemen. Hij verwacht van ons 
dat wij van Hem getuigen en het goede nieuws 
verspreiden. We moeten onze mond open doen 
om ons getuigenis te laten horen. ◼

herentals: zonnige,  
vrolijke familiedag

Zo’n	400	leden	uit	de	ring	
Antwerpen ontmoetten elkaar 
in	september	2013	in	een	gezel-
lige sfeer tijdens de familiedag 
in Herentals. Er waren spel-
letjes voor jong en oud, maar 
de vele deelnemers genoten 
ook van een koud buffet en 
een barbecue. Velen vonden 
dit bovendien een uitstekende 
gelegenheid om hun vrienden 
met andere leden kennis te 
laten maken.

apeldoorn:  
kerk gerenoveerd

Het kerkgebouw van de 
wijk Apeldoorn is in het 
laatste	kwartaal	van	2013	

Een heerlijk koud buffet voor de deelnemers  
aan de familiedag in Herentals.
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Kort nieuws
grote belangstelling  
voor workshops

In Zwolle werd op 9 november 
2013	voor	de	tiende	keer	een	
reeks workshops over huwelijk 
en gezin aangeboden. Naast een 
goede maaltijd en workshops 
over relaties, opvoeding en 
gezinsleven konden de deelne-
mers ook kiezen uit onderwer-
pen die meer met persoonlijke 
ontwikkeling te maken hebben, 
zoals zelfvertrouwen en omgaan 
met depressies. De belangstelling 
was groot. Een van de komende 
maanden hopen we een uitge-
breider verslag te geven. De vol-
gende workshopdag of -avond is 
gepland	op	zaterdag	22	maart;	zie	
voor meer informatie de kalender 
van de ring Apeldoorn.
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De kinderen vermaken zich goed op de familiedag.
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Koren en toehoorders bij een kerstconcert 
in de gerenoveerde kerk te Apeldoorn.
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gerenoveerd. Voor de kerstcon-
certen van de ring Apeldoorn 
op	14	en	15	december	was	de	
renovatie zo ver gereed dat 
het gebouw weer kon worden 
gebruikt. De in totaal ongeveer 
450	bezoekers	van	de	kerstcon-
certen konden dat weekend 
zien hoe de vernieuwde kapel 
er uitzag en horen hoe het 
nieuwe orgel klonk.

Zoetermeer: nieuwe  
kerk in gebruik genomen

De wijk Zoetermeer heeft 
lange tijd gebruik gemaakt 
van een etage in een kan-
toorgebouw,	maar	op	15	
december	2013	kon	de	eer-
ste avondmaalsdienst in het 
nieuwe kerkgebouw aan de 

Zegwaartseweg 47 worden 
gehouden. Meer over het 
nieuwe gebouw volgende 
maand in Regionaal nieuws. ◼
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 het aantal wekelijkse diensten in de Den 
Haagtempel is vergeleken met vorig jaar iets 

uitgebreid. De vaste tijden zijn hetzelfde geble-
ven:	op	donderdag	en	vrijdag	om	12.00	uur,	
14.30	uur,	17.00	uur	en	19.30	uur,	op	zaterdag	
om	9.30	uur,	12.00	uur	en	14.30	uur.	Er	is	nu	op	
de vierde donderdag van de maand tevens een 
dienst	om	10.00	uur.	Tevens	is	er	tweemaal	per	
maand een dienst op dinsdagavond, namelijk 
op de tweede en derde dinsdag van de maand 
om	19.30	uur.

Buiten	deze	vaste	tijden	kunnen	er	op	verzoek	
extra diensten plaatsvinden bij voldoende deel-
name. Dat kan op dinsdag en woensdag overdag 
of	’s	avonds,	en	op	zaterdag	na	17.00	uur.

Sinds enkele maanden gebruikt de redactie 
van Regionaal nieuws een nieuw e-mailadres: 

LiahonanL@gmail.com — gelieve dit voortaan te 
gebruiken om berichten, foto’s enz. in te sturen. 
als u de afgelopen tien maanden iets naar het 
vroegere e-mailadres hebt gezonden en geen 
reactie hebt ontvangen, verzoeken wij u het als-
nog naar het nieuwe adres te zenden. ◼
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E-mailadres redactie

aanbevolen websites

Een selectie uit de vele interessante kerkgerela-
teerde sites op het internet:

•	 lds.org	–	de	internationale	website	van	de	kerk
•	 mormon.org/nl	–	geloofspunten	en	

ledenprofielen
•	 nieuws-mormonen.nl	–	nieuws	voor	Nederland
•	 mormonenmedia.be	–	nieuws	voor	België
•	 familysearch.org/tree	–	stambomen	en	meer	

over onze voorouders
•	 tempelwerk.wix.com/ringantwerpen	–	nuttige	

informatie i.v.m. familiegeschiedenis
•	 hldmuziek.nl	–	lofzangen	en	andere	muziek,	

inclusief vereenvoudigde begeleidingen ◼

Voor extra diensten of  doopdiensten kunt u 
contact opnemen met de tempel, telefonisch via 
nummer	0(031)79-3435310	of	per	e-mail	(adres:	
hague-off@ldschurch.org).

Uitzonderingen op de openingstijden: de 
tempel	is	17	februari	t/m	3	maart	en	25	augustus	
t/m	6	september	wegens	onderhoud	gesloten;	op	
5	april	en	4	oktober	is	de	laatste	dienst	om	12.00	
uur i.v.m. de algemene conferentie. ◼

i n f o R m a T i e

Diensten in de Den haagtempel

Lofzang van de maand: 
‘voer uw hart terug’
frans heijdemann (nieuwsredacteur)

 De eerste regel van de 
lofzang die begint met 

de woorden ‘Voer uw hart 
terug naar uw vaad’ren’ is 
direct geïnspireerd door de 
laatste verzen van het Oude 
Testament: ‘Zie, ik zend u de 
profeet Elia (…). Hij zal het 
hart der vaderen terugvoeren 
tot de kinderen en het hart 
der kinderen tot hun vaderen’ 
(Maleachi	4:	5–6).	Dit	wordt	
in de tweede helft van dit lied 
verder uitgewerkt: we dienen 
aan de ene kant de namen van 
onze voorouders op te zoeken 
en naar de tempel te brengen, 

maar aan de andere kant ook 
onze kinderen en verdere 
nakomelingen onze aandacht 
en liefde te schenken.

Bij	het	zingen	van	dit	lied	
mag er natuurlijk enthousi-
asme voor familiegeschiedenis 
doorklinken, daarom staat er 
‘Levendig’ boven, maar wie 
zich er doorheen haast, doet 
de boodschap geen recht. 
Voor organisten is dit niet een 
van de makkelijkste lofzan-
gen, vandaar dat er voor een 
vereenvoudigde begeleiding 
op www.hldmuziek.nl wordt 
gezorgd. ◼


