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 Nu het heilswerk voorwaarts 
gaat, doet het ons groot 

genoegen dat een toenemend 
aantal van Gods kinderen lid 
wordt van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, ‘de enige ware en 
levende kerk op de hele aarde’ 1.

Ik vergelijk een nieuw lid 
doorgaans met een ruwe dia-
mant, die volgens een zorg-
vuldig procedé van snijden en 
polijsten geleidelijk tot sieraad 
wordt geslepen. Dit vereist een 
meesterlijke techniek, gecombi-
neerd met liefdevol geduld en 
niet aflatende toewijding.

Als in een mijn diamant wordt 
gedolven, ziet het er niet mooi 
uit. Mooi wordt het pas als een 
expert met vele jaren aan oplei-
ding en ervaring eraan werkt. 
De Heer wil dat al zijn kinderen 
tot Christus komen en in Hem 
worden vervolmaakt.2 Evenals 
glanzende diamanten zijn ver-
volmaakte heiligen der laatste 
dagen prachtig, edel en schit-
terend. Hun geloof en werken 
schijnen als een lichtbaken voor 
de wereld en het lijdt geen twij-
fel dat ze anders en uniek zijn.

Voorwaarts gaan op de weg 
naar volmaaktheid is vaak ont-
moedigend. Het vergt aanzien-
lijke inspanning en offers. Ook 

en in hun hart is komen wonen.4 
Ter verdere vervulling van het 
doopverbond moeten de kerk-
leden hen liefhebben en gees-
telijk voeden, zodat zij, door dit 
voorbeeld, nog grotere vreugde 
zullen ervaren en zich gedron-
gen voelen om voor anderen 
te doen wat anderen voor hen 
hebben gedaan.

President Gordon B. Hinckley 
heeft ons erop gewezen dat een 
nieuw lid oude gewoonten ach-
ter zich moet laten, en zelfs oude 
vrienden en kennissen. Deze 
drastische overstap van oude 
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vergt het doorzettingsvermogen. 
Daarenboven vereist het dat 
we weten wat we moeten doen 
en hoe we het moeten doen. 
In zijn barmhartigheid heeft de 
Heer besloten dat zijn kinderen 
moeten samenwerken en elkaar 
moeten helpen om de wet van 
het evangelie succesvol na te 
leven. Toen Alma bij de Wateren 
van Mormon was, op de vlucht 
voor de dienaren van de slechte 
koning Noach, kwam daar ‘een 
aanzienlijk aantal’ volgelingen 
naartoe, die verlangden een 
verbond met God te sluiten. 
Alma was van mening dat ze 
klaar waren voor de doop, want 
zij waren gewillig ‘elkaars lasten 
te dragen, opdat zij licht zullen 
zijn; ja, en gewillig […] te treuren 
met hen die treuren; ja, en hen 
te vertroosten die vertroosting 
nodig hebben, en om te allen 
tijde en in alle dingen en op 
alle plaatsen waar [zij zich] ook 
bevinden, als getuige van God 
op te treden, zelfs tot de dood.’ 3

Nieuwe leden hebben voor het 
eerst de Geest van God gesmaakt. 
Dat is gebeurd toen leden en zen-
delingen hun getuigenis gaven. 
Zij hebben de waarheid van het 
evangelie in hun gedachten en in 
hun hart gevoeld, door de Heilige 
Geest, die op hen is neergedaald 
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naar nieuwe manieren is niet 
gemakkelijk en het nieuwe lid 
loopt vaak het risico ontmoedigd 
te raken. Denk maar eens aan 
de kinderen van Israël toen zij in 
Egypte uit ballingschap werden 
bevrijd. Toen zij op weg naar 
het beloofde land de ongemak-
ken van het woestijnleven aan 
den lijve ondervonden, waren zij 
vaak ten einde raad en wilden 
ze het liefste naar Egypte terug-
keren.5 Sprekend over nieuwe 
leden gaf president Hinckley 
deze profetische opdracht:

‘Allemaal hebben zij behoefte 
aan drie dingen: een vriend, een 
taak en voeding met “het goede 
woord Gods”.6 Het is onze plicht 
om daarin te voorzien.’ 7

Ik bid oprecht dat ieder van 
ons de nieuwe bekeerlingen 
met open armen in de kerk zal 
verwelkomen, geduldig en vrien-
delijk, met oprechte, onbaat-
zuchtige liefde. Al doende zullen 
we een belangrijk onderdeel 
van de zuivere en onbevlekte 
godsdienst in praktijk brengen,8 
en zullen we hen als diaman-
ten helpen schitteren, en zullen 
wijzelf des te meer schitteren. 
Uiteindelijk zullen zij en wij de 
eigenschappen van Christus 
ontwikkelen. ◼

NOTEN
 1. Leer en Verbonden 1:30
 2. Moroni 10:32
 3. Mosiah 18:8–9
 4. Leer en Verbonden 8:2
 5. Exodus 16:3
 6. Moroni 6:4
 7. ‘Iedere bekeerling is kostbaar’,  

Liahona, februari 1999
 8. Jakobus 1:27

N I E U W S  U I T  D E  R I N G E N

Het werk van de Heer bespoedigen 
met moderne middelen
Frans Heijdemann, nieuwsredacteur

 In een openbaring die al meer 
dan 180 jaar geleden is gege-

ven, zegt de Heer: ‘Zie, Ik zal 
mijn werk te zijner tijd bespoe-
digen. (…) Zie, Ik heb u uitge-
zonden om te getuigen en de 
mensen te waarschuwen, en het 
betaamt eenieder die gewaar-
schuwd is zijn naaste te waar-
schuwen’ (LV 88:73, 81).

Profeten van onze tijd heb-
ben ons inmiddels laten weten 
dat de tijd om dit werk van de 
Heer te bespoedigen, is aange-
broken. De afgelopen anderhalf 
jaar is het aantal zendelingen 
enorm toegenomen. Vorig jaar 
is er een nieuwe onderwijs-
methode geïntroduceerd voor 
de jongerenklassen van de 
zondagsschool, en de volwas-
senenklassen staat een soortge-
lijke vernieuwing te wachten. 
Het materiaal van de kerk op 
internet is enorm toegenomen, 
en we zijn al aangemoedigd om 
daarvan gebruik te maken.

In Gent is enige tijd gele-
den een proef genomen met 
het gebruik van internet voor 
zendingswerk. Dit leverde in 
vrij korte tijd maar liefst vijftig 
verwijzingen voor de zendelin-
gen op. De wijze waarop we 
als leden de mogelijkheden van 
internet kunnen gebruiken, is 

intussen in verschillende ringen 
aan de leden uitgelegd. Op 
7 juni waren president Eelco 
Scheltinga, raadgever in het 
zendingspresidium, en Diederik 
Linders, lid van het internet-
team van de kerk, in Apeldoorn 
om te vertellen wat de leden 
wordt gevraagd en wat de plan-
nen zijn.

Profielen
Het eerste waar zij op 

wezen, waren de profielen van 
leden op mormon.org (ofwel 
mormonen.nl), die voor ande-
ren een aansprekende manier 
zijn om nader kennis te maken 
met de kerk. Iedereen die een 
account heeft voor de officiële 
websites van de kerk (velen 
hebben dat, bijvoorbeeld omdat 
ze ook FamilySearch gebruiken) 
kan een profiel maken op mor-
mon.org of mormonen.nl. De 
bedoeling is dat ieder daar zijn 
of haar eigen verhaal vertelt, dus 
niet een les over het evangelie 
geeft of een toespraak houdt, 
maar over eigen ervaringen met 
het evangelie schrijft.

Facebook
Veel leden van de kerk heb-

ben al een eigen pagina op 
Facebook. Allerlei mensen 
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bekendheid gegeven aan een 
actie voor de dvd Finding Faith 
in Christ (In Christus gaan gelo-
ven); dat heeft tientallen aanvra-
gen opgeleverd.

Sinds enkele maanden 
heeft de kerk ook een offici-
ele Nederlandse pagina op 
Facebook, die op http://www.
facebook.com/mormonenla
gelanden te vinden is.

Websites van de kerk
De algemene, officiële web-

site van de kerk (lds.org) is 
belangrijk vanwege de vele 
informatie die erop staat in 
tientallen talen. Interessant 
voor belangstellenden is ook 
de (Engelstalige) website van 
het Tabernakelkoor, mormon
tabernaclechoir.org, met infor-
matie over en opnamen van het 
koor. Wie zich met familiege-
schiedenis bezighoudt, zal waar-
schijnlijk familysearch.org al 
kennen. Nieuws voor de Neder-
landstalige leden is te vinden 
op http://www.kerkvanjezus
christus.nl, terwijl nieuws voor 
alle belangstellenden te vinden 
is op http://www.mormonen
media.be (België) en http://
www.nieuws mormonen.nl 
(Nederland).

Voor de leden die meer willen 
weten over de manieren waarop 
ze met behulp van internet en 
andere media zendingswerk 
kunnen doen, zullen er work-
shops worden gehouden in de 
verschillende ringen. ◼

gebruiken Facebook om over 
zichzelf te vertellen, foto’s of 
filmpjes te laten zien, spelletjes 
te doen en wat al niet meer. Je 
kunt Facebook gebruiken voor 
serieuze zaken of om gekke 
dingen te laten zien, van alles 
is mogelijk. Het is vaak niet eens 
nodig om zelf wat te schrijven 
of om met eigen foto’s te komen. 
Wie iets ziet van een ander dat 
de moeite waard lijkt, kan de 
aandacht van zijn of haar vrien-
den daarop vestigen door op 
Vind ik leuk (Like), Reageren 
(Comment) of Delen (Share) te 
klikken. Op die manier is rond 
Pasen door een aantal leden 

Voorbeelden van profielen op lds.org (mormonen.nl)

De website kerkvanjezuschristus.nl  
is dit jaar geheel vernieuwd.
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 Voor de ringen in Nederland, België en nog een 
aantal landen was de tweede ringconferen-

tie van dit jaar op 7 en 8 juni. Voor maar liefst 31 
ringen tegelijkertijd, omdat de zondagbijeenkomst 
vanuit Zwitserland via een satellietverbinding werd 
uitgezonden. We hebben in juni 2010 en 2012 ook 
ringconferenties met een satellietuitzending op zon-
dagmorgen gehad, maar toen werden de toespraken 
in Salt Lake City gehouden en waren ze in verband 
met het tijdsverschil van tevoren opgenomen. Dit 
jaar kwam de uitzending live vanuit het ringgebouw 
van de ring Bern, waar enkele algemene autoriteiten 
en zusters met plaatselijke leden bijeen waren geko-
men en rechtstreeks tot ons spraken.

Verschillende sprekers brachten de Berntempel 
ter sprake, die in 1955 is ingewijd – een belang-
rijk jaar voor de leden in Europa, want dit was de 
eerste tempel in dit werelddeel. Sindsdien zijn er 
meer tempels gebouwd in Europa en hebben we 
zelfs, voor velen dichtbij, een tempel in Zoeter-
meer. Intussen zullen heel wat leden in Nederland 
en België nog steeds dierbare herinneringen heb-
ben aan de Berntempel.

De eerste spreker was president José Teixeira 
van het gebied Europa. Zijn toespraak over geloof 
als fundament is op de volgende pagina’s te lezen.

Na hem sprak Linda Reeves, tweede raadgeefster 
in het algemeen ZHV- presidium. Ze vertelde hoe 
zij een keer met haar man zag hoe een verdwaalde 
koe met een helikopter van een berghelling werd 
gered, en ze zei: ‘Als hier zo goed voor de koeien 
wordt gezorgd, begrijp ik ook waarom de kaas hier 
zo lekker is.’ Vervolgens vertelde ze over een buur-
gezin waarmee ze in de loop der jaren regelmatig 

De Berntempel, 
die bijna 60 jaar 
bestaat, kwam 
vaak ter sprake 
tijdens de 
conferentie.

Draag de fakkel van  
het evangelie en versterk  
uw getuigenis
Kerkleiders spreken tijdens internationale ringconferentie
Frans Heijdemann, nieuwsredacteur

contact hadden gehad, waarmee ze lief en leed 
hadden gedeeld, en dat ook belangstelling voor 
het evangelie kreeg. De bekering van deze mensen 
was mede te danken aan jaren van trouwe vriend-
schap. Zuster Reeves moedigde ons aan om ons 
heen te kijken wie onze hulp nodig heeft.

Ouderling Neil Andersen van het Quorum der 
Twaalf Apostelen haalde de volgende woorden 
van de apostel Paulus aan: ‘Ik heb geplant, Apollos 
heeft begoten, maar God heeft laten groeien. […] 
En hij die plant en hij die begiet, zijn één. […] Want 
Gods medearbeiders zijn wij’ (1 Korinthe 3:6–9).

Ouderling Andersen sprak ook over de groei 
van de kerk en vertelde over verschillende leden 
die in hun eigen land pioniers zijn geweest. Zij 
werden lid van de kerk toen er in hun land nog 
geen of weinig leden waren, vervulden getrouw 
hun roepingen en zagen het aantal leden in hun 
land groeien. In verschillende landen is die groei 
enorm geweest. Ouderling Andersen zei: ‘Laten wij 
dankbaar zijn dat de Heer ons heeft aangewezen 
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om de fakkel van het evangelie van Jezus Christus 
in de prachtige landen van Europa te dragen. 
Laten we planten, laten we begieten (…) en laten 
we dankbaar zijn voor de groei die God voor ons 
teweegbrengt. Laten we ons verheugen nu we ons 
voorbereiden op de terugkeer van de Heiland.’

Een fijne herinnering
Zuster Harriet Uchtdorf is in Duitsland opge-

groeid en heeft op jonge leeftijd haar vader verloren.
‘In die droevige, emotionele periode belden 

twee zendelingen bij ons aan’, vertelde ze. ‘We 
waren heel dankbaar voor hun positieve, vreugde-
volle boodschap over het herstelde evangelie van 
Jezus Christus. De zendelingen onderwezen ons in 
het genadige plan van geluk en de eeuwige zege-
ningen van het herstelde evangelie, waaronder 
beginselen als tempelverbonden, tempelverorde-
ningen en eeuwige gezinnen.’

In 1956 ging ze, met haar moeder, zusje en 
andere leden uit haar gemeente, naar de tempel 
in Zwitserland. Daar werden haar zusje en zij aan 
hun ouders verzegeld; hun gemeentepresident 
trad als plaatsvervanger voor hun overleden vader 
op. ‘Die hemelse gezinsbelevenis is met geen 
woorden te beschrijven’, zei zuster Uchtdorf. ‘Op 
de een of andere manier kon ik voelen dat mijn 
vader er ook was. Het was heerlijk om zijn nabij-
heid te voelen. Er vloeiden veel tranen van geluk.

‘Daarna gingen we zo vaak mogelijk naar de 
tempel. Meestal bleven we dan een hele week in 

Zwitserland. Het was een soort vakantie voor ons. 
Mijn zusje en ik genoten ervan om zo dicht bij de 
tempel te zijn. We speelden met andere kinderen 
in de mooie tuin van de tempel. Er was altijd wel 
iemand die voor ons zorgde zodat wij het naar 
ons zin hadden terwijl de volwassenen de tem-
peldiensten bijwoonden. Het was echt een stukje 
hemel op aarde.’

Een getuigenis verkrijgen en versterken
President Dieter Uchtdorf, tweede raadgever in 

het Eerste Presidium van de kerk, bracht de groe-
ten over van president Monson. Verder spoorde hij 
de leden aan om gehoor te geven aan de influis-
teringen van de Geest. Hij besprak tevens het feit 
dat onze eigen geest voortdurend moet worden 
gevoed. Een getuigenis is niet iets dat altijd het-
zelfde blijft. Een getuigenis groeit of neemt af. 
En het is iets persoonlijks: we kunnen niet op het 
getuigenis van anderen leunen – we moeten zelf 
een getuigenis verkrijgen.

‘Onze vaste en oprechte overtuiging van de 
evangeliewaarheid is een anker voor ons,’ zei 
president Uchtdorf. Over deze waarheden valt 
niet te onderhandelen. ‘Een getuigenis is de 
zekere kennis of verzekering, afkomstig van 
de Heilige Geest, van de waarheid en goddelijk-
heid van het werk van de Heer in deze laatste 
dagen. ‘Ons getuigenis biedt het juiste perspec-
tief, de motivatie en een stevig fundament om 
een zinvol leven en persoonlijke vooruitgang 
op te bouwen. Het is een voortdurende bron van 
vertrouwen, een trouwe metgezel in goede en in 
slechte tijden. Ons getuigenis motiveert ons om 
te allen tijde en onder alle omstandigheden het 
goede te kiezen.’

President Uchtdorf vroeg ons om het plan van 
onze hemelse Vader voor ons geluk niet uit het 
oog te verliezen. ‘Houd het nog wat langer vol,’ 
vroeg hij, ‘want geen oog heeft gezien (…) wat 
God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben’ 
(zie 1 Korinthe 2:9). ◼

President  
Dieter F. 

Uchtdorf
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 Geliefde broeders en zusters, wij 
verheugen ons ten zeerste om 

deze uitzending samen met u bij te 
wonen vanuit het ringgebouw van de 
ring Bern bij de Zwitserse tempel. Wij 
zijn ieder van u dankbaar. Onder de 
31 ringen die bijeenkomen, bevinden 
zich ook de ring Tirana (Albanië) en 
de ring Florence (Italië), die dit jaar 
zijn gesticht. Wij spreken onze liefde 
voor u allen uit en bidden voor uw 
welzijn. Waar u ook meeluistert, het 
is mijn wens dat u vandaag uw hart 
openstelt voor wat in deze conferen-
tie besproken wordt, zodat u gees-
telijk zult groeien en dichter bij uw 
hemelse Vader zult komen.

Geloof in de Heer Jezus Christus 
is het eerste beginsel van het evan-
gelie dat in de Geloofsartikelen 
wordt genoemd. Het is de steen die het fundament 
legt waarop alles in het heilsplan is gebaseerd.

Alma vergelijkt geloof met een zaadje. Geloof 
kan ontkiemen als we verlangen te geloven, 
waarna dat geloof, doordat we er aandachtig en 
ijverig aan werken, kan doorgroeien en tot bloei 
komen. Alma leert dit beginsel als volgt aan het 
ongelovige volk in Ammonihah: ‘Het wordt velen 
gegeven de verborgenheden [het woord] Gods 
te kennen […] wat Hij de mensenkinderen toe-
kent volgens de aandacht en ijver die zij Hem 
schenken.’ 1 Geloof groeit dus evenredig aan de 
aandacht en ijver die we aan de ontvangen waar-
heden schenken.

Alma gaat zelfs zo ver dat hij zegt: ‘Hij die zijn 
hart niet verstokt, hem wordt een groter deel van 
het woord geschonken, totdat het hem wordt 
gegeven de verborgenheden Gods te kennen 
totdat hij die ten volle kent. En zij die hun hart 
verstokken, hun wordt een kleiner deel van het 
woord gegeven, totdat zij niets weten van zijn 
verborgenheden.’

Alma’s boodschap had niet duidelij-
ker kunnen zijn. We moeten aandacht 
en ijver schenken aan de waarheid 
die we ontvangen, dat wil zeggen: het 
zaadje water geven. En hoe doen we 
dat? Door naar ons geloof te hande-
len, te dienen en een getuigenis van 
de waarheid op te bouwen. De Heer 
zal ons dan meer geloof schenken. 
Maar als we geen aandacht en ijver 
tonen, neemt ons geloof af, totdat we 
al ons geloof kwijt zijn.

De sleutel is handelen, aandacht 
en ijver schenken. Zelfs uit een kleine 
daad kan iets groots voortkomen. Een 
goed voorbeeld hiervan is Zeëzrom, de 
kwaadaardige wetgeleerde die Amulek 
in de val probeerde te lokken door 
hem een fortuin aan zilver aan te bie-
den als hij het bestaan van God wilde 

verloochenen. Zeëzrom wilde de door Amulek 
gepredikte boodschap van Christus ontkrachten 
door het getuigenis van Amulek weg te nemen.

Maar toen gebeurde er iets bijzonders. Terwijl 
Zeëzrom naar de boodschappen van Amulek en 
Alma bleef luisteren, begon hij te sidderen. In 
plaats van hoogmoedig te zijn en zijn plan door 
te zetten om deze twee profeten te vernietigen, 
verootmoedigde hij zich voldoende om de Geest 
te voelen en besefte hij dat deze twee mannen 
de macht Gods hadden. Het zaadje was gezaaid.

En het verlangen van Zeëzrom zorgde ervoor 
dat het zaadje kon ontkiemen. Toen deed 
Zeëzrom nog iets. In plaats van vragen te stellen 

President  
José A. Teixeira

Individuele bekering door 
geloof in Jezus Christus
José A. Teixeira da Silva (Portugal)
Gebiedspresident Europa

Toespraak gehouden tijdens de ringconferentie op 8 juni 2014
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om Alma en Amulek in de val te lokken en hun 
boodschap te ontkrachten, ‘begon [hij] hen zorg-
vuldig te ondervragen om meer te weten te komen 
over het koninkrijk Gods ’.2

Op het moment dat Zeëzrom oprechte vragen 
begon te stellen om achter de waarheid te komen 
in plaats van vragen te stellen om de waarheid 
teniet te doen, begon zijn geloofszaadje te ont-
spruiten. Toen hij aandacht en ijver bleef schen-
ken aan wat Alma en Amulek predikten, namen 
zijn geloof en bekering toe, wat uiteindelijk tot 
zijn doop en een zending met Alma onder de 
Zoramieten leidde.

Mirian, een bekeerling van de kerk die zich in 
december 2013 heeft laten dopen, vertelde slechts 
een week na haar doop het volgende:

‘Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om 
met de zendelingen te spreken; ik wilde alleen 
een gratis exemplaar van het Boek van Mormon. 
Op een dag besloot ik gewoon uit nieuwsgierig-
heid op mormon.org te kijken en het Boek van 
Mormon aan te vragen.

‘Ik was in de veronderstelling dat ik het met de 
post zou ontvangen, maar kreeg al snel een paar 
zendelingen aan de deur. Ik liet ze die dag niet 
binnen. Maar de zendelingen hadden iets over zich 
waardoor het oké voelde om ze binnen te laten. Ik 
weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ze gaven 
me een veilig gevoel. Ook zat het me nog behoor-
lijk dwars dat ik ze bij hun eerste bezoek buiten 
had laten staan en dat mijn zus me dat kwalijk 
nam: “Ze kwamen helemaal naar je toe en je deed 
niet eens de deur open, dat is vreselijk.” Dus dacht 
ik: oké. Ik ga ze uitnodigen. Dat is immers de enige 
manier om aan het Boek van Mormon te komen. 
Wat uit academische nieuwsgierigheid was begon-
nen, liep uit op iets “eeuwigs”.

‘Bij mijn eerste afspraak met hen spraken ze 
binnen vijf seconden nadat ze zich voorgesteld 
hadden al over hoe ze wisten dat God leefde. Ik 
vroeg me tijdens hun betoog af waar ik in verzeild 
was geraakt. Ik zat puur uit nieuwsgierigheid naar 

hen te luisteren; ik zou echter nooit kunnen gelo-
ven wat ze vertelden. De wereld was voor mij een 
veel te duistere plek.

Toch kon ik niet ontkennen dat ze iets intrige-
rends over zich hadden. Tijdens het praten sloeg 
ik hen gade… Ik begon te denken dat er misschien 
toch wel iets in zat. Nadat ze vertrokken waren, 
voelde ik al snel een bepaald gemis. Ik miste de 
gevoelens die ik […] had als ze met me spraken. 
Ik kreeg een wat onbestemd gevoel. Ik besefte het 
niet toen ze bij me waren, maar toen ze weg waren, 
merkte ik dat ik een vredig gevoel had ervaren.

‘En wat mijzelf betreft, was het alsof er iets in 
mij was veranderd, alsof er plaats gemaakt was 
voor iets anders, voor iets goeds. Achteraf is dat 
wel te verklaren, want het is inderdaad zo dat de 
Heiland de menselijke aard kan veranderen.

‘In 2 Korinthe staat dat “in Christus […] het oude 
is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 
Het boek Mosiah onderschrijft dat: “En aldus wor-
den zij nieuwe schepselen.” Dat sloeg op mij.

‘Ik was een ander mens geworden — iemand 
die weer ergens in geloofde, iemand die het 
doel van het leven kon zien; iemand die heilige 
momenten kon opmerken en waarderen op alles-
zins gewone dagen. Misschien zelfs wel iemand die 
iets meer opgewassen kon zijn tegen de wereld, 
die zich kon verbijten en het kon blijven proberen, 
welke moeilijkheden zich ook aandienen.

‘Het evangelie heeft mijn leven veranderd. Het 
heeft mijn leven in vele opzichten gered. Ik weet 
dat dit zo is omdat mijn leven zelf er een wonder 
door is geworden.’

Broeders en zusters, ik getuig dat de for-
mule om ons geloof in de Heer Jezus Christus 
te vergroten heel eenvoudig is: als we net als 
Mirian handelen naar de kennis die we hebben 
ontvangen, ongeacht waar we zijn, of hoe klein 
of gering we die kennis ook achten, zal zoiets 
eenvoudigs als een gebed uitspreken, naar de 
kerk gaan, in de Schriften lezen, iemand uitno-
digen voor de avondmaalsdienst of voor een 
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gesprek met de zendelingen enorm positieve 
gevolgen hebben.

Zelfs de kleinste geboden die we naleven, zul-
len hun effect op onze bekering hebben, en ons 
geloof in de Heer Jezus Christus zal evenredig 
toenemen. Met ons toegenomen geloof in Jezus 
Christus neemt ook ons verlangen om zijn gebo-
den te onderhouden toe. Die cyclus herhaalt zich, 
waarbij zij elkaar positief beïnvloeden.

Ik getuig tot u dat deze dingen waar zijn en bid 
dat u gezegend zult worden in uw streven om uw 
geloof in onze Heiland te versterken. In de naam 
van Jezus Christus. Amen. ◼
NOTEN
 1. Alma 12:9–11.
 2. Alma 12:8.
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Inzendingen voor  
regionaal nieuws

Inzendingen van lezers zijn welkom bij de redactie 
van Regionaal nieuws. Opmerkzame lezers zullen 

hebben gezien dat er deze maand weinig nieuws 
direct uit het Nederlandse taalgebied afkomstig is. 
Natuurlijk zijn de toespraken van onze gebiedslei-
ders opbouwend, maar we zouden graag meer uit 
onze eigen omgeving zien. Als u iets te vertellen 
hebt, hoeft het geen artikel van meer pagina’s te zijn 
– korte berichten (zoals hiernaast in Kort nieuws) 
zijn ook welkom. Daarnaast komen foto’s die met 
kerkactiviteiten of met het beleven van het evangelie 
te maken hebben in aanmerking voor plaatsing in 
Regionaal nieuws. Als u foto’s instuurt, houd er dan 
rekening mee dat zowel de maker van de foto als 
de gefotografeerde personen toestemming voor 
plaatsing moeten geven; foto’s van grotere groepen 
vormen een uitzondering wat dat laatste betreft.

U kunt berichten en foto’s per e- mail sturen 
naar LiahonaNL@gmail.com of via de post naar: 
Redactie Regionaal nieuws, Grovestins 64, 7608 
HN Almelo (Nederland). ◼

Begeleidingen  
voor kinderliedjes

K O R T  N I E U W S

De beschikbare muziek via lds.org en via hld-
muziek.nl wordt regelmatig uitgebreid. Op 

hldmuziek.nl zijn de afgelopen maanden ook bege-
leidingen van kinderliedjes toegevoegd, waaronder 
liedjes die deel uitmaken van het kinderprogramma 
in de avondmaalsdienst van dit jaar.

Wedstrijd voor makers van apps en games
LDSTech, een afdeling van de kerk die zich 

bezighoudt met het gebruik van technische mid-
delen – met name computers en internet – voor het 
verkondigen van het evangelie, heeft een wedstrijd 
uitgeschreven voor wie wel eens games of apps 
maakt. Iedereen, van beginners op dit gebied tot 
professionele ontwikkelaars, kan meedoen en 
evangeliegerelateerde games of apps inzenden. 
De belangrijkste regels: ze moeten leuk en opbou-
wend zijn, en geschikt voor pc’s of smartphones. 
Zie tech.lds.org/blog/609 voor het wedstrijdre-
glement en suggesties. Inzenden is mogelijk van 
1 september tot 10 oktober 2014.

Mormoons Filmfestival
Al enkele jaren achtereen hebben pr- 

functionarissen van de kerk in België een 
Mormoons Filmfestival georganiseerd in Brussel. 
Dit jaar werd het aangekondigd als Mormoons 
Festival voor Kunst en Cultuur. Het werd op 21 
april geopend met de film The Saratov Approach, 
die is gebaseerd op het verhaal van twee zende-
lingen die in 1998 in Rusland werden gekidnapt. 
De regisseur, Garrett Betty, was als speciale gast 
aanwezig bij de voorstelling en beantwoordde 
na afloop vragen van bezoekers. ◼


