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 Een aantal jaren geleden zei een priesterschaps-
leider in onze ring het volgende: ‘We stoppen al 

onze tijd in het zoeken van onderzoekers, terwijl 
we de technologie zouden moeten gebruiken om 
ze naar ons te laten komen.’ Nu de apostelen en 
profeten ons aansporen het internet te gebruiken 
om het evangelie te verkondigen, zie ik in hoe 
belangrijk zijn opmerking toen was. In juni 2013 
zei president Monson: ‘De tijd is nu aangebroken 
voor de leden en zendelingen om de handen 
ineen te slaan en in de wijngaard van de Heer te 
werken en zielen tot Hem te brengen. Hij heeft 
ons de middelen gegeven om op talloze manie-
ren zendingswerk te doen, en Hij zal onze inzet 
zegenen als wij in geloof zijn werk uitvoeren.’ 
(Liahona, november 2013, page 4.)

In de aprilconferentie van 2014 raadde broeder 
Ridd van het algemeen jongemannenpresidium 
ons aan om de technologie te gebruiken. Hij zei: 
‘Het goddelijke doel van de technologie is het 
bespoedigen van het heilswerk. De Heer verwacht 
dat je deze geweldige hulpmiddelen gebruikt 
om zijn werk te bevorderen, om het evangelie te 
verkondigen op een manier waar mijn generatie 
alleen maar van kon dromen. Vroegere generaties 
hadden een invloed op hun buren en hun naaste 
omgeving, maar jullie kunnen dankzij het internet 
en de sociale media veel verder gaan en de hele 
wereld bereiken.’ Liahona, mei 201, page 58.)

In heel Europa zien we leden de technologie 
gebruiken om het heilswerk te bespoedigen. 
Neem nu de hoge raad van de ring Canterbury in 
Engeland. Zij stuurden de kerkvideo ‘Dankzij Hem’ 
naar 180 vrienden die geen lid van de kerk waren 

met de uitnodiging om de video ook aan anderen 
te tonen.

De Zwitserse Naomi gebruikte de sociale media 
om haar familieleden en vrienden die geen lid 
van de kerk waren een uitnodiging voor haar 
afscheidsdienst vóór haar zending te sturen. Ruim 
tachtig mensen die ze uitgenodigd had, woonden 
de dienst bij. Veertig van hen kwamen voor het 
eerst naar de kerk!

Veel leden gebruiken de sociale media ook 
om hun vrienden en familieleden op een onge-
dwongen en liefdevolle manier op afscheids-  en 
welkomstdiensten, doopdiensten, wijkfeestjes, de 
naamgeving van een baby, de algemene conferen-
tie en andere kerkevenementen uit te nodigen.

Die voorbeelden zijn nog maar het begin. Elke 
inspanning die we doen om het evangelie te 
verkondigen, versterkt getuigenissen en bouwt de 
kerk op. Wat kunt u doen om het evangelie online 
te verkondigen? Het is makkelijker en veel leuker 
dan u denkt. Hier zijn enkele ideeën.

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

Het heilswerk met behulp  
van technologie bespoedigen
Ouderling Robert A. Dryden (Groot- Brittannië)
Gebiedszeventiger

Ouderling 
Robert A. 

Dryden



R2 L i a h o n a

Op Facebook, Twitter, Google+ en YouTube 
kunt u veel van de officiële websites van de 
kerk zoals de Facebookpagina van de kerk, The 
Mormon Channel, Mormon.org, Mormon Messa-
ges, LDS Youth enzovoort ‘leuk vinden’ en volgen.

U kunt op de sociale media een citaat, afbeel-
ding of filmpje dat u raakt op een van deze offi-
ciële kerkwebsites delen en er een opmerking bij 
plaatsen waarom u het zo interessant vindt. Wees 
online altijd eerlijk en uzelf. Ouderling Ballard 
heeft gezegd: ‘Met de nieuwe technologische mid-
delen kunt u het werk van de Heer bevorderen 
door mee te doen aan de discussie over de kerk.’

Maak uw eigen profiel aan op www.mormon.
org/create. Deel het vervolgens met uw vrienden, 
plaats een link in uw e- mailhandtekening, of post 
er een via de sociale media enzovoort.

Ter voorbereiding op de maand van uitnodiging 
in december doet u er goed aan om in de gaten te 
houden welke van uw vrienden die geen lid van de 
kerk zijn uw geestelijke of gezinsgerichte posts op de 
sociale media ‘leuk vinden’ en er positief op reage-
ren. Bid om te weten welke van die vrienden u kunt 
uitnodigen om samen met u naar de kerk te gaan.

Voor meer ideeën kunt u naar lds.org gaan 
en ‘sharing the gospel online’ in het zoekveld 
typen. Vraag de jongeren of jonge alleenstaan-
den van uw wijk om raad als u hulp nodig hebt 
met deze ideeën.

Het evangelie en de kennis van onze Heiland 
zijn de bron van zoveel gemoedsrust en vreugde 
voor wie ze aanvaarden. Dat dienen we aan de 
wereld uit te dragen.

Mijn vrouw en ik spraken onlangs met een 
geweldige man over het evangelie. Het was ont-
nuchterend dat hij nog nooit van de kerk gehoord 
had. De technologie is echt een werktuig dat we 
in gehoorzaamheid aan de oproep van de Heer 
doeltreffender dienen te gebruiken om zijn kerk 
‘tevoorschijn te brengen uit de donkerheid en 
uit de duisternis’ (D&C 1:30). Ik bid dat God ons 
zal zegenen als we met heel ons hart anderen de 
hand reiken en hun zijn evangelie verkondigen. ◼

De introduc-
tiepagina 
van Mormon 
Channel in juli 
(deze pagina 
verandert 
voortdurend)

Gedeelte van de menupagina voor de jeugd

De belangrijkste websites
In het artikel van ouderling Dryden worden de volgende 

websites genoemd:
www.facebook.com/LDS
instagram.com/mormonchannel
mormon.org
www.mormonchannel.org/video/mormon- messages
www.youtube.com/user/MormonMessages
www.lds.org/youth
De belangrijkste Nederlandstalige zijn:
www.nieuws- mormonen.nl
www.mormonenmedia.be
www.facebook.com/mormonenlagelanden
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 Op 24 mei organiseerde de 
wijk Sint- Niklaas een familie-

spektakeldag. De zon was van de 
partij en iedereen was welkom. 
De leden van de wijk hadden 
ook vrienden en minderactieve 
leden uitgenodigd. De dag werd 
een groot succes. Het was fijn om 
eens wat minder bekende gezich-
ten te zien en ook om de minder-
actieve leden te zien genieten.

Jong en oud deden mee met de 
activiteiten. Zo was er een spring-
kasteel, waren er kinderspelen uit 
Bruegels tijd en hadden we een 
pingpongtafel, kortom, voor ieder-
een was er wel wat te vinden.

Veel aandacht was er voor de 
poppenkast. De kleinsten maar 
ook de allergrootsten luisterden 
geboeid naar het verhaal van 
Polleke Snot.

De jongemannen en jonge-
vrouwen van de wijk verkochten 
ijsjes. Dit was een groot succes, 
mede dankzij het mooie weer. 
Lekker waren ook de frietjes, 
gebakken door onze bisschop 
Tom De Bisschop. De opbreng-
sten gingen naar het minikamp 
voor de jongevrouwen en 
jongemannen.

We hebben dit allen een fijne 
activiteit gevonden, waardoor 
zeker ook de banden tussen de 
leden en niet- leden werden ver-
sterkt. Een geslaagde dag! ◼

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

Familiespektakeldag  
in Sint- Niklaas
Marc Heeren (wijk Sint- Niklaas)

De jongsten vermaken zich in het springkasteel.

Er is keuze uit allerlei spelen.

Kinderen en ouders kijken geboeid naar de poppenkast.
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Gedeelten van een toespraak tijdens  
de ringconferentie op 8 juni 2014

 Mijn vrouw, Kathy, en ik zijn erg dankbaar dat 
we weer in Europa zijn. Ik heb hier als jonge 

zendeling gediend, en later als zendingspresident 
en algemeen autoriteit. We hebben dan ook vele 
jaren in Europa gewoond. Door uw voorbeeld zijn 
wij gegroeid, en door uw zichtbare liefde voor de 
Heer is onze eigen liefde voor Hem toegenomen.

Ik heb als thema voor mijn boodschap de 
woorden van de apostel Paulus gekozen: ‘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

Sinds onze jaren in Europa hebben wij het voor-
recht gehad om de heiligen in alle werelddelen 
te bezoeken. Ik ben ooggetuige dat de Heer zijn 
belofte vervult die Hij in 1831 heeft gedaan, slechts 
één jaar na de wederoprichting van de kerk: ‘De 
sleutels van het koninkrijk Gods zijn toevertrouwd 
aan het mensdom op aarde, en vandaar zal het 
evangelie voortrollen naar de einden der aarde, 
zoals de steen die uit de berg is losgehakt zonder 
toedoen van mensenhanden, zal voortrollen totdat 
hij de gehele aarde heeft vervuld.’ 2

Twee weken geleden waren we in Brazilië. 
We hebben vier jaar in Brazilië gewoond en 
houden net zoveel van de heiligen daar als van 
u hier. Onderweg naar Fortaleza, een stad in het 
noordoosten van Brazilië, vertelde de broeder 
die de auto bestuurde over de groei van de kerk. 
Toen hij in 1981 lid van de kerk werd, waren 
er geen ringen maar slechts één district met 
vijf gemeenten in Fortaleza en het omliggende 
gebied. Nu, dertig jaar later, zijn er in datzelfde 
gebied vijftien ringen.

De bisschop is 
op deze dag 
een enthousi-
aste frietbakker.
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Mayra Buysse (rechts) en Oskar Leon op stelten.

Plezier met pingpong.

‘Planten en begieten  
in Europa’
Ouderling Neil L. Andersen
van het Quorum der Twaalf Apostelen



 O k t o b e r  2 0 1 4  R5

Hoewel we diezelfde groei ook graag in Europa 
zouden zien, dienen we te beseffen dat de groei die 
God teweegbrengt niet altijd afgemeten kan wor-
den aan het aantal leden in de avondmaalsdienst.

Wij gaan met geloof in Jezus Christus door het 
leven. Wij stellen vertrouwen in Hem en wij getui-
gen in woord en daad aan anderen dat Hij het 
licht en het leven van de wereld is.

De Heiland heeft gezegd: ‘U bent het licht van 
de wereld. […] Laat uw licht zo schijnen voor de 
mensen, dat zij uw goede werken zien en uw 
Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ 3

Als we rechtschapen leven, als we het licht van 
Christus laten schijnen, planten we en begieten 
we het evangelie van Jezus Christus. Doen we dat, 
dan zal God voor de groei zorgen.

Wij, de leiders van de kerk, zijn erg dankbaar 
voor de groei van de leden, de toename van 
geloof en de vele wonderen die we onder u, onze 
medediscipelen in Europa zien. Wij zijn dankbaar 
voor uw toewijding om het koninkrijk van God op 
te bouwen.

Onze uitdaging hier in Europa is, net als overal, 
groeien als discipel van Jezus Christus. Geloof in 

Hem. Wees toegewijd aan Hem. Leer de kinderen 
geloof in Hem te hebben. Draag het evangelie 
uit, en help onze broeders en zusters moedig en 
vol geloof te zijn in een wereld die de geestelijke 
waarheden zoals wij die kennen niet volledig 
begrijpt. Dan staan we stevig, dankbaar voor onze 
eigen taak om het koninkrijk van God onder ons 
volk op te bouwen. Denk aan de woorden van 
ouderling Uchtdorf in de afgelopen algemene 
conferentie. ‘De herstelling is een voortgaand pro-
ces; wij leven nu in de tijd van de herstelling. […] 
Laten we […] het goeddoen niet moede worden, 
want we [zijn bezig met] onze voorbereiding op de 
wederkomst van de Heiland.’ 4

De cultuur van Europa is anders dan die van 
Brazilië, Japan of het westen van Afrika. Onze 
uitdagingen om een discipel van Christus te zijn, om 
geloof aan de volgende generatie door te geven en 
om het koninkrijk van God te versterken, zijn niet 
per se moeilijker of gemakkelijker dan die in andere 
gebieden. Zij vormen onze uitdagingen, onze moge-
lijkheden en de zegeningen van ons aardse leven.

Ik wil u drie voorbeelden geven van planten 
en begieten en God voor de groei laten zorgen.

Poitiers is een prachtige stad in het zuidwes-
ten van Frankrijk. Hoewel er al tientallen jaren 
geweldige leden en zendelingen in Poitiers zijn, 
is het een gemeente van de kerk gebleven. In mijn 
periode als zendingspresident sprak ik in 1991 
met een nieuwe bekeerling, Laurent Edgeweblime 
geheten. Hij kwam uit Togo, maar studeerde in 
Poitiers toen hij zich had laten dopen. Hij werd 
verwelkomd en gevoed door de zendelingen en 
de rechtschapen heiligen in Poitiers. Hij bleef vier 
jaar in Poitiers wonen en was daar werkzaam als 
gemeentezendingsleider, als quorumpresident 
ouderlingen en als raadgever in het gemeentepre-
sidium. In zijn patriarchale zegen werd onder meer 
gezegd: ‘Ik zegen u dat uw studie, die u spoedig 
zult voltooien, u zal helpen naar uw land te gaan 
en Zion daar op te bouwen. U hebt een groot 
en belangrijk werk te volbrengen onder de hand 
van de Heer.’ Laurent keerde naar Togo terug, 

Ouderling  
Neil L. 

Andersen
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werd een gerespecteerd hoogleraar aan de uni-
versiteit en begon een zondagsschool met andere 
Togolezen die uit Europa waren teruggekeerd. De 
kerk groeide en in 1999 kwamen er zendelingen 
in het land. In december vorig jaar werd Laurent 
Edgeweblime ringpresident van de nieuwe ring 
Lomé (Togo), de eerste ring in Togo.

De goede heiligen van Poitiers hadden samen 
met de zendelingen geplant en begoten, maar God 
had laten groeien. En die groei kwam ver weg in 
Togo tot wasdom.

Mijn tweede verhaal gaat over een Italiaanse 
jongedame, Claudia Mencarelli, die op haar zeven-
tiende als uitwisselingsstudent in de Verenigde 
Staten woonde. Daar in de Verenigde Staten raakte 
ze goed bevriend met kerklid Ariana Winegar. Ze 
kreeg een getuigenis en ontving na enig geduld 
toestemming van haar ouders om zich te laten 
dopen. Haar ontdekking van het evangelie is een 
mooi verhaal op zich, maar ik wil u vandaag ver-
tellen over de steun die ze ontving nadat ze weer 
thuis in Rome was.

Ze schreef me onlangs het volgende: 
‘Terugkomen in Italië was best moeilijk. […] Al mijn 
vrienden waren geen lid en niemand in mijn familie 
begreep helemaal waarom ik had besloten om lid 
van de kerk te worden. […] Wat me erg heeft gehol-
pen is mijn wijk in Rome. Ik houd echt van ieder-
een hier! De bisschop heeft me enorm geholpen en 
ik kreeg een roeping [waardoor] ik het gevoel kreeg 
dat ik nodig was in de kerk. Ik heb zoveel fantas-
tische mensen leren kennen, en ze hebben me 
allemaal gesteund. […] Bij mijn eerste bezoek aan 
mijn wijk in Rome voelde ik me direct thuis.’

Als zendelinge in Toronto (Canada) is zuster 
Mencarelli nu aan het planten en begieten. Ze 
zei: ‘Het evangelie verkondigen […] is een van de 
fijnste ervaringen van mijn leven. Ik zie de ver-
zoening van Jezus Christus graag harten en levens 
zegenen en veranderen. Ik vind het heerlijk om 
een werktuig in zijn handen te zijn.’ En wat is er 
gebeurd met Adriana Winegar, die haar met de 
kerk in aanraking bracht? Zij is als zendelinge naar 

het zendingsgebied Rome (Italië) geroepen. De 
Heer is werkelijk goed!

Nu het laatste verhaal. Het verheugde mij dat 
ik enkele weken geleden in de tempel broeder 
Carlos J. Somoza uit Madrid kon steunen, die vanaf 
begin november van dit jaar werkzaam zal zijn als 
president van de Madridtempel (Spanje), met zijn 
vrouw, zuster Rosario Somoza, als tempelmater.

In 1992 was broeder Somoza een gerespec-
teerd politieagent in Madrid. Hij kreeg een nieuwe 
chef die moeite had met Carlos’ lidmaatschap 
van de kerk. Carlos werd toegewezen aan een 
eenheid die belast was met de beveiliging en 
bescherming van gemeentelijke gebouwen en de 
burgemeester van Madrid, een functie die hij zelf 
niet gekozen zou hebben.

In de jaren daarna lukte het maar niet om een 
vergunning te krijgen voor de bouw van de tempel 
op grond die we in Madrid hadden aangekocht. 
Zelfs met de beste advocaten in Frankfurt en 
Madrid konden we de eigendomsrechten voor de 
grond niet volledig laten gelden. In die periode was 
het broeder Somoza’s taak om de burgemeester 
elke dag op het gemeentehuis te informeren of er 
beveiligingskwesties voor hem en zijn gezin speel-
den. Nu de eigendomsrechten voor het stuk grond 

De Madridtempel
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ons bleven ontgaan, vroegen de leiders in Madrid 
of broeder Somoza de burgemeester om zijn hulp 
wilde verzoeken om de impasse te doorbreken. 
Broeder Somoza vertelde me bij een later bezoek 
in Madrid dat hij op dat moment besefte waarom 
de Heer hem in de positie had geplaatst die hij toen 
had. Maar hij besefte ook dat de burgemeester van 
Madrid, die tot de meest conservatieve en strenge 
katholieke partij van het land behoorde, broeder 
Somoza’s verzoek aan hem als lid van de kerk 
ongepast kon vinden en dat hij zijn baan daardoor 
kon verliezen. Toen hij mij dat zo vertelde, dacht 
ik aan het prachtige verhaal van Esther toen zij de 
moed nodig had om naar de koning te gaan en 
haar oom de volgende opbeurende woorden sprak: 
‘Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot 
deze koninklijke waardigheid gekomen bent.’ 5

Daar was de moed voor nodig waarover presi-
dent Monson in de afgelopen conferentie sprak. 
President Monson zei: ‘Van ieder van ons wordt 
voortdurend moed gevraagd. We moeten dagelijks 
moedig zijn — niet alleen in uiterst belangrijke 
situaties, maar vooral als we beslissingen nemen 
of reageren op de gebeurtenissen om ons heen.’ 6

Broeder Somoza ging naar de burgemeester 
toe. De burgemeester werd geraakt door de doel-
einden van de tempel en het persoonlijke geloof 
van Carlos Somoza. Hij stak zijn nek uit, zorgde 
er mede voor dat de eigendomsrechten voor de 
grond verkregen werden en stak er persoonlijk 
een stokje voor dat de geplande bouw van een 
recyclingfabriek naast de tempel geschrapt werd.

Enkele jaren later, toen president Uchtdorf de 
burgemeester tijdens het open huis door de tempel 
vergezelde, was broeder Carlos Somoza er ook bij.

Wat broeder Somoza had gedaan leverde hem 
van de burgemeester niet minder respect op, maar 
meer. De burgemeester heeft broeder Somoza na 
die ervaring nog vaak in zijn kantoor geroepen om 
hem om raad en advies te vragen inzake persoon-
lijke en geestelijke kwesties.

Broeder Somoza schreef me enkele jaren gele-
den over dit voorval en zei: ‘Ik weet dat de Heer 

Zich [om] zijn heilig huis in Madrid bekommerde 
en dat alles overeenkomstig zijn wil [werd] gedaan. 
Die vele ervaringen koester ik in mijn hart.’

Broeder Carlos Somoza en vele andere trouwe 
heiligen in Madrid hebben geplant en begoten, en 
God heeft laten groeien.

President Uchtdorf heeft enkele jaren geleden 
een toespraak gehouden met de titel: ‘Tillen uit 
stand’. Hij zei onder meer: ‘Niemand van ons [kan 
of hoeft] het werk van de Heer alleen te doen. 
Maar als we dichter bij elkaar gaan staan op de 
plek die de Heer ons heeft toegewezen en meetil-
len, kan niets ons ervan weerhouden om dit gods-
werk […] voorwaarts te bewegen.’ 7

Broeders en zusters, laten wij dankbaar zijn dat 
de Heer ons heeft aangewezen om de fakkel van 
het evangelie van Jezus Christus in de prachtige 
landen van Europa te dragen. Laten we planten, 
laten we begieten, laten we tillen uit stand 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.

Ik spreek nogmaals mijn liefde voor u uit, mijn 
bewondering en respect voor u, en mijn dankbaar-
heid voor u. Ik getuig tot u dat Jezus de Christus 
is, de Zoon van God, dat Hij is opgestaan en dat 
Hij dit heilige werk op aarde leidt. De profeet van 
de Heer is president Thomas S. Monson. Wij zijn 
erg dankbaar dat er vandaag iemand bij ons is 
die president Monson terzijde staat. Ik getuig dat 
president Dieter F. Uchtdorf in deze tijd is voorbe-
reid, en uit Europa is genomen, om in het Eerste 
Presidium van de kerk en als raadgever van de 
profeet van de Heer werkzaam te zijn. In de naam 
van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. 1 Korinthe 3:6–9.
 2. Leer en Verbonden 65:2.
 3. Mattheüs 5:14–16.
 4. Dieter F. Uchtdorf, ‘Slaapt u door de herstelling heen?’,  

Liahona, mei 2014.
 5. Esther 4:14.
 6. Thomas S. Monson, ‘Wees sterk en moedig’,  

Liahona, mei 2014.
 7. Dieter F. Uchtdorf, ‘Tillen uit stand’, Liahona,  

november 2008.

De Madridtempel
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 De aanhef ‘O grote Heer’ 
van lofzang 120 geeft dit 

lied al meteen een plechtige 
ernst. Het vervolg, ‘wij bid-
den u, wil door uw Geest 
hier zijn’, maakt eens temeer 
duidelijk dat deze lofzang 
als een gebed moet worden 
opgevat en met eerbied 
hoort te worden gezon-
gen. In de volgende strofen 
wordt over het lijden van de 
Heer gezongen en over de 
‘zaligheid, voor ons bereid’ 
dankzij dit zoenoffer. De 
laatste strofe is een aanspo-
ring aan ons allen: ‘Laat ons 
hier steeds als broeders [en 
zusters] zijn, (…) vergeven 
zoals Gij vergeeft.’

De oorspronkelijke Engelse 
tekst van deze lofzang werd 
geschreven door Andrew 
Dalrymple, die in 1860 met 
een groep handkarpioniers 
naar het westen van de Ver-
enigde Staten trok om daar bij 
de heiligen der laatste dagen 
te gaan wonen. Dit lied werd 
in 1876 gepubliceerd met 
muziek van George Careless, 
die in Londen lid van de 
kerk was geworden en in 
1864 naar Salt Lake City was 
gekomen. Hij componeerde 
verschillende lofzangen die 
nog steeds worden gezongen 

De Liahona verschijnt maandelijks, gewoonlijk 
rond het begin van elke maand. De conferen-

tienummers, die van mei en november, gewoon-
lijk later — dat wil zeggen dat u de Liahona van 
november rond het begin van december kunt 
verwachten.

Regionaal nieuws, het middengedeelte van de 
Liahona, is bestemd voor boodschappen van de 
gebiedsleiders, artikelen van en over leden uit het 
Nederlandse taalgebied en nuttige informatie.

We nodigen de lezers nadrukkelijk uit om 
berichten en foto’s in te sturen. We zouden graag 
meer verslagen van ring- , wijk-  en gemeenteactivi-
teiten zien. Het artikel deze maand uit Sint- Niklaas 
laat zien dat zo’n bericht niet lang hoeft te zijn. 
Het is mooi als er een of meer foto’s bij zijn, maar 
een verslag zonder foto’s kan ook het lezen waard 
zijn. Aan de andere kant kunnen foto’s van acti-
viteiten ook best zonder uitvoerig verslag worden 
gepubliceerd.

In enkele afleveringen van Regionaal nieuws 
hebben lezers verteld hoe ze lid van de kerk zijn 
geworden. Ongetwijfeld zijn er meer leden die 
zo’n interessant verhaal te vertellen hebben. 
Aarzel dan niet om het op te schrijven, of vraag 
eventueel iemand uit uw wijk of gemeente om 
te helpen met het opschrijven van uw verhaal. 
Ook als u bijzondere persoonlijke ervaringen hebt, 
bijvoorbeeld met zendingswerk of familiegeschie-
denis, kunnen die opbouwend zijn voor anderen.

Berichten en foto’s kunt u per e- mail sturen 
aan LiahonaNL@gmail.com of per briefpost aan: 
Redactie Regionaal nieuws, Grovestins 64, 7608 
HN Almelo (Nederland). ◼
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I N F O R M A T I E

Lofzang van de maand: 
‘O grote Heer’
Frans Heijdemann, nieuwsredacteur

en leidde jarenlang het 
Mormoons Tabernakelkoor.

O grote Heer werd oor-
spronkelijk als koorlied 
gepubliceerd, maar de 
lofzang die direct voor de 
bediening van het avondmaal 
wordt gezongen, hoort door 
alle aanwezigen te worden 
gezongen, dus een uitvoe-
ring als koorlied is een grote 
zeldzaamheid. Vaak hoor ik 
bij de woorden ‘en maakt 
ons hart bij ’t avondmaal’ een 
aantal mannenstemmen ten 
onrechte zwijgen: als een 
lied niet vierstemmig door 
een koor wordt uitgevoerd, 
kan iedereen mee blijven zin-
gen. Omdat de begeleiding 
van samenzang een beetje te 
dun klinkt wanneer de orga-
nist een passage met slechts 
één hand speelt, speel ik de 
hele lofzang vierstemmig — 
de aanvullende noten kunt 
u zien op www.hldmuziek.
nl en mag u, als u piano of 
orgel speelt, zelf proberen. 
Voor organisten die moeite 
hebben met het aantal ver-
hogingen en verlagingen in 
de muziek of die behoefte 
hebben aan een eenvoudi-
ger begeleiding staan er ook 
alternatieve begeleidingen 
op de genoemde website. ◼


