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 Mijn fijnste herinneringen 
aan de kerst als jongste 

van vier jongens was de tijd 
die we thuis bij mams en paps 
doorbrachten: mijn broers en 
hun echtgenotes, en ik. Ik was 
in die tijd het enige lid van de 
kerk in de familie.

Ik herinner mij de gesprek-
jes, de plagerijen, het gelach, 
de spelletjes en het heerlijke 
Cypriotische eten — gevulde 
druivenbladeren was mijn lie-
velingsgerecht! En toch, ik kan 
mij niet herinneren ooit over 
de ware betekenis van Kerstmis 
te hebben nagedacht. 

Dat is nu uiteraard anders, 
aangezien we het ware evan-
gelie in ons leven hebben. Mijn 
twee dochters zijn inmiddels 
getrouwd, en toch blijven de 
beste momenten gewoon met 
elkaar om de tafel zitten, genie-
ten van elkaars gezelschap.

En dat zal voor velen niet 
anders zijn, want voor velen 
is de kerst een tijd van liefde 
voor elkaar. De pogingen die 
worden ondernomen om deze 
feestdag af te schaffen, lijken 
geen invloed te hebben op de 
behoefte om bij elkaar te zijn.

Mijn vrouw en ik waren 
van 2009 tot 2012 in het 

‘[…] wanneer gij in dienst 
van uw medemensen zijt, [zijt] 
gij louter in dienst van uw God’ 
(Mosiah 2:17)

Het was hartverwarmend 
om de zendelingen zo liefdevol 
te zien dienen. Pas toen alle 
anderen voldaan waren, aten 
ze zelf wat.

Toen ik mij onder de leden 
begaf, zeiden ze dat het niet de 
maaltijd was die belangrijk voor 
hen was, maar meer het feit dat 
ze zich geliefd voelden.

Dit is niet het eind van het 
verhaal. Toen ons feestje aan 
de gang was, liep ik de trap 
af en zag dat er een vrouw 
van middelbare leeftijd door 
de glazen voordeur stond te 
gluren. Ik nodigde haar uit om 
binnen te komen. Eerst wilde 
ze er niets van weten, maar na 
enige aanmoediging gaf ze zich 
gewonnen en binnen een paar 
minuten was het alsof ze haar 
hele leven al bij ons hoorde, 
genietend van het eten en de 
festiviteiten. Het was ongeloof-
lijk hartverwarmend!

Het zou allemaal nog 
mooier worden toen we een 
jaar later een werkbezoek aan 
Griekenland brachten en zij er 
op de zondag was. En er was 
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Anderen uitnodigen voor de zegeningen van Kerstmis
Ouderling Christopher Charles (Groot- Brittannië)
Gebiedszeventiger

zendingsgebied Athene 
(Griekenland) werkzaam. 
Vaak voelden we de behoefte 
om meer voor onze medemens 
te doen. Die gevoelens brachten 
ons ertoe onze plannen voor 
Kerstmis te wijzigen. In plaats 
van er een dag van rust en ver-
pozing van te maken, besloten 
we alle zendelingen te vragen 
om samen met ons de leden en 
onderzoekers in Athene te die-
nen. We maakten een maaltijd 
voor ze en gaven ze de nodige 
liefde, in een tijd dat Grieken-
land door een zware economi-
sche crisis ging:
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vanuit het kerkgebouw in de 
omgeving van de Berntempel 
in Zwitserland.

Historisch gezien was deze 
tempel het symbool van een 
nieuw begin voor de kerk in 
Europa. Het gebouw is niet 
alleen de eerste tempel die 
buiten de VS en Canada is 
gebouwd, maar heeft ook vele 

niet meer voor nodig dan 
een gratis glimlach en een 
uitnodiging!

De waarheid is dat we nie-
mand aan ons voorbij kunnen 
of mogen laten gaan zonder 
een uitnodiging te geven. Het 
antwoord kan alleen maar 
zijn: ‘ja, nee of misschien’, 
maar wat als iemand ‘ja’ zegt? 
En wat als die kostbare klei-
noden van onze hemelse 
Vader ‘ja’ blijken te zeggen? 
Dan openen we de deur van 
de eeuwigheid voor hen en 
hoe groot zal onze vreugde 
met hen in het koninkrijk 
van onze Vader zijn.

Dit is de beste tijd van het 
jaar om anderen uit te nodi-
gen om tot Christus te komen, 
omdat velen wel naar een 
kerstzang of een kerstfeest 
willen komen, maar niet naar 
een gewone kerkdienst.

Als kind zat ik aan tafel 
bij mijn vader; als man zit ik 
aan tafel met mijn kinderen. 
Laten we nu anderen vragen 
om samen met ons aan de 
tafel van onze hemelse Vader 
te zitten. Ik getuig van een 
hemelse Vader en zijn Zoon, 
die niets liever willen dan dat 
we ons op het feest bij Hen 
voegen.

Ik bid dat dit artikel ons 
hart zal beroeren, en de 
Heilige Geest ons zal uitno-
digen om in actie te komen 
en eindeloze Kerstmissen in 
het evangelie aan anderen 
te brengen. ◼

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

Aan een getuigenis  
van de waarheid werken
President Dieter F. Uchtdorf
van het Eerste Presidium

Op 8 juni 2014 hadden we een bijzondere ringconferentie, waarbij de 
toespraken rechtstreeks vanuit Bern (Zwitserland) werden uitgezonden. Hier 
volgen gedeelten uit de toespraak van president Uchtdorf in die conferentie.

 Mijn geliefde broeders en 
zusters en vrienden,

Het doet mijn vrouw en mij 
groot genoegen om bij u te zijn. 
We hebben fijne herinneringen 
aan de vele jaren die we in 
Europa werkzaam zijn geweest. 
Wij groeten u, geweldige heili-
gen in Albanië, België, Frankrijk, 
Italië, Nederland en Zwitserland, 

President 
Uchtdorf 
begroet leden 
in Zwitserland.
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heiligen doen besluiten om in 
hun vaderland te blijven en de 
kerk daar op te bouwen.

In de beginjaren van de kerk 
in Europa kregen leden en 
zendelingen met veel vervol-
ging en een negatieve beeld-
vorming te maken. Maar met 
de voltooiing van de Zwitserse 
tempel werd het geloof van de 
Europese heiligen beloond. Vele 
Europese heiligen beschouwden 
deze tempel als hun tempel. Zij 
legden grote afstanden af om 
God in het huis van de Heer 
in Zwitserland te aanbidden. 
Toen zij deze tempel betraden 
om heilige verbonden te slui-
ten, beseften de burgers van 
voorheen vijandige naties dat 
zij in werkelijkheid broeders en 
zusters in Christus waren. Deze 
tempel getuigt dat de liefde van 
de Heiland gebroken harten 
geneest, verdeeldheid overwint 
en Gods vrede uitnodigt, die alle 
begrip te boven gaat.1

De eerste zendelingen van 
de kerk kwamen meer dan 170 
jaar geleden in West- Europa aan. 
De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen 
heeft nu wereldwijd ruim vijf-
tien miljoen leden, met een half 
miljoen leden in Europa. Wij 
maken deel uit van een groot en 
wonderbaar werk. Het is Gods 
werk en heerlijkheid om de zege-
ningen van het evangelie in ons 
leven te brengen. Aan het hoofd 
van deze kerk staat de Zoon van 
de levende God, ja, Jezus Christus 
onze Heiland, de Vredevorst.

hemelse personen zijn in die 
periode verschenen, onder wie 
onze hemelse Vader en zijn 
Zoon, Jezus Christus. Wellicht 
vond het hoogtepunt van 
die geestelijke manifestaties 
plaats bij de inwijding van de 
Kirtlandtempel op 27 maart 
1836, 119 jaar vóór de inwijding 
van de Zwitserse tempel. Een 
van de aanwezigen in Kirtland 
was de 29- jarige William Draper. 
Hij beschreef die dag als een 
‘pinksterdag’. ‘Het was een tijd 
waarin de geest van de Heer 
zozeer werd uitgestort’, zei hij, 
‘dat mijn pen die niet volledig 
kan beschrijven of mijn tong die 
kan uiten. Maar laat mij hier zeg-
gen dat de geest werd uitgestort 
en [we] een algemene vreugde 
smaakten die deze generatie niet 
eerder had gekend.’ 2

Lorenzo Snow, die een paar 
jaar later hier in Europa werk-
zaam was, woonde toen in 
Kirtland. Hij heeft later gezegd: 
‘Je zou toch denken dat geen 
verleiding de heiligen nog kon 
deren na getuige te zijn geweest 
van deze geweldige manifes-
taties.’ 3 Geestelijke ervaringen 
maken ons echter geenszins 
immuun voor beproevingen en 
moeilijkheden. Slechts een paar 
maanden na de tempelinwijding 
kregen de Verenigde Staten te 
maken met een economische 
crisis die ook Kirtland niet onbe-
roerd liet. Kort daarna brak er 
weer vervolging uit en keerden 
bendes zich tegen de heiligen. 
Leden van de kerk — zelfs 

Laten wij altijd de zegeningen 
indachtig zijn die wij in dit deel 
van de wereld ontvangen heb-
ben. Het is belangrijk dat wij 
dankbaar zijn voor wonderen 
uit het verleden en tegelijkertijd 
ons geloof en vertrouwen in 
God tonen dat er in de toekomst 
wonderen zullen plaatsvinden. 
Ondankbaarheid voor wat de 
Heer ons al geschonken heeft, 
ligt altijd op de loer.

Kirtland, een voorbeeld  
en les van omhoog

Toen ik over de eerste zen-
delingen en heiligen in Europa 
nadacht, vroeg ik me af hoe 
het in diezelfde periode met de 
profeet Joseph en de heiligen in 
Kirtland, in de staat Ohio, was 
gesteld. Die leden leefden in een 
tijd van zowel grote zegeningen 
als hevige beproevingen.

In Kirtland heeft de Heer 
enkele van de opmerkelijkste 
hemelse manifestaties en gees-
telijke gaven uitgestort die deze 
wereld ooit heeft gekend. Van 
de afdelingen in de Leer en 
Verbonden zijn er 65 ontvangen 
in Kirtland en de omliggende 
gebieden — openbaringen die 
nieuw licht en kennis brachten 
over onderwerpen zoals zorg 
voor de armen, het heilsplan, 
tiende, het woord van wijs-
heid, priesterschapsgezag, 
de wederkomst en de wet 
van toewijding.

Het was een periode van 
ongekende geestelijke groei. 
Mozes, Elia en vele andere 
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was het dat zij de spot en kritiek 
van ongelovigen niet konden 
verdragen. Hoe treurig dat zij 
niet de kracht konden opbren-
gen om trouw te blijven. Hoe 
jammer was het dat zij het zicht 
op de wonderbaarlijke geeste-
lijke oogst die zij bij de inwijding 
van de tempel hadden ervaren, 
kwijtraakten. Wat kunnen wij uit 
deze bijzondere periode in de 
geschiedenis van de kerk leren?

Onze geest moet voortdurend 
gevoed worden

Een van de grote levensles-
sen uit die periode is dat onze 
geest voortdurend gevoed moet 
worden. President Harold B. Lee 
heeft gezegd: ‘Een getuigenis is 
niet iets dat je vandaag hebt en 
dat je altijd zult behouden. Een 
getuigenis groeit steeds verder, 
tot een heldere zekerheid, of het 
neemt af, tot er niets van over-
blijft, dat hangt van onszelf af. Ik 
beweer dat het getuigenis waar 
we iedere dag aan werken dat-
gene is wat ons behoedt voor de 
valkuilen van de tegenstander.’ 4

In sommige opzichten lijkt 
onze wereld nu op het Kirtland 
van de jaren 1830. Ook wij leven 
in financieel moeilijke tijden. Er 
zijn mensen die de kerk en de 
kerkleden vervolgen en er fel 
tegen gekant zijn. De beproevin-
gen lijken soms overweldigend. 
Dus hoe krijgen we zelf een 
getuigenis dat geworteld is in het 
getuigenis van de Heilige Geest?

Het is makkelijker om over 
een getuigenis te praten dan 

mensen die dichtbij de profeet 
stonden, van wie er velen bij de 
inwijding van de tempel aanwe-
zig waren geweest — werden 
afvallig en verwierpen Joseph 
als profeet.

Toen ik over die tijd nadacht, 
mijmerde ik hoe tragisch het was 
dat sommige mensen niet trouw 
konden blijven ondanks de 
geestelijke manifestaties die ze 
hadden meegemaakt. Hoe triest 

er een te krijgen. De manier 
om een getuigenis te krijgen, 
is gebaseerd op de wet van de 
oogst: ‘Want wat de mens zaait, 
zal hij ook oogsten.’ 5 Iets goeds 
komt nooit zonder moeite en 
opoffering tot stand. Als we hard 
moeten werken om een getuige-
nis te krijgen, worden wijzelf en 
ons getuigenis daar sterker van. 
En als we ons getuigenis geven, 
zal het veel sneller groeien.

Ons getuigenis is een uiterst 
waardevol bezit, want het 
wordt niet alleen met logica 
of redenering verkregen, het is 
niet te koop voor aardse bezit-
tingen en we kunnen het niet 
cadeau geven of het van onze 
voorouders erven. We kunnen 
niet leunen op het getuige-
nis van andere mensen. Wij 
moeten het zélf weten. Iedere 
heilige der laatste dagen dient 
een vast geloof en getuigenis 
te hebben dat Jezus Christus 
de herrezen, levende Zoon 
van de levende God is.

De bron van deze zekere 
kennis en vaste overtuiging 
is goddelijke openbaring. We 
ontvangen dat getuigenis als 
de Heilige Geest spreekt tot de 
geest die in ons is. Dan krijgen 
we een onwankelbare zekerheid 
die de bron van onze overtui-
ging wordt, ongeacht leeftijd, 
cultuur, ras, taal of sociaal- 
economische achtergrond. Meer 
nog dan de logica van de mens 
zijn die ingevingen van de Geest 
het ware fundament waarop we 
ons getuigenis bouwen.

De Berntempel
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Kernwaarheden van  
het herstelde evangelie

De kern van dat getuigenis 
is altijd geloof in, en kennis van, 
Jezus Christus en zijn goddelijke 
zending. In de Schriften zegt de 
Heiland over Zichzelf: ‘Ik ben 
de Weg, de Waarheid en het 
Leven.’ 6

Een getuigenis is zeer per-
soonlijk en kan voor ieder van 
ons anders zijn, omdat iedereen 
uniek is. Als we ons getuigenis 
echter verdiepen, zal het altijd 
enkele duidelijke en eenvou-
dige waarheden omvatten. De 
Heilige Geest zal tot ons getui-
gen van kernwaarheden van het 
herstelde evangelie van Jezus 
Christus. Hij zal het volgende in 
ons hart en verstand bevestigen:

• God leeft, Hij is onze liefheb-
bende Vader in de hemel en 
wij zijn zijn kinderen.

• Jezus Christus is de Zoon 
van de levende God en de 
Heiland van de wereld.

• Joseph Smith is de profeet 
van God, en door hem is het 
evangelie van Jezus Christus 
in de laatste dagen hersteld.

• Het Boek van Mormon is het 
woord van God.

• President Thomas S. Monson 
is de profeet van God in 
deze tijd.

Als onze kennis van deze 
waarheden toeneemt en we 
ervan getuigen, worden we zelf 
getuigen van de waarheid. In 
een tijd waarin velen waarheid 
als relatief beschouwen, is een 

en niet over kille feiten. Een 
getuigenis is een verzekering van 
de Heilige Geest dat bepaalde 
denkbeelden waar zijn.

Om kennis van de Heilige 
Geest te ontvangen, moeten 
we onze hemelse Vader erom 
vragen. We moeten erop ver-
trouwen dat God ons liefheeft 
en dat Hij ons zal helpen om 
de ingevingen van de Heilige 
Geest te herkennen. We moeten 

Bij de inwijding 
van de Kirtland-
tempel vonden 
bijzondere 
geestelijke 
manifestaties 
plaats.

verklaring van absolute waar-
heid niet erg populair en lijkt 
die ook niet politiek correct. Een 
getuigenis van ‘dingen zoals ze 
werkelijk zijn’ 7, is stoutmoedig, 
waar en van levensbelang, want 
het heeft eeuwige consequen-
ties voor de mensheid. Satan 
zou het niet erg vinden als we 
verklaarden dat de boodschap 
van ons geloof en de evange-
lieleer naargelang de omstan-
digheden voor onderhandeling 
vatbaar waren. Onze vaste en 
oprechte overtuiging van de 
evangeliewaarheid is een anker 
voor ons.

De tempels van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen zijn stralende 
symbolen van ons geloof en 
ons lidmaatschap. Altijd een 
geldige tempelaanbeveling 
bezitten en tempelwaardig zijn, 
is een kenmerkend symbool 
van ons discipelschap van de 
Heiland. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de vragen 
voor een tempelaanbeveling 
gericht zijn op dezelfde kern-
waarheden die van belang zijn 
voor het bouwen van ons eigen 
getuigenis.

Een getuigenis: het resultaat 
van geloof, rede en toepassing

Voor ons als leden van De 
Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen 
heeft de term getuigenis een 
vertrouwde betekenis. Als we het 
over een getuigenis hebben, gaat 
het over gevoelens en indrukken, 
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zaken in onze gedachten en 
in ons hart uitvorsen, zonder te 
twijfelen. Het is goed om vragen 
te hebben. Vragen zijn altijd 
welkom in de kerk. Plaats in 
uw oprechte zoektocht echter 
‘eerst vraagtekens bij uw twijfels, 
voordat u vraagtekens bij uw 
geloof plaatst’.8

De profeet Alma heeft 
gezegd: ‘Ik getuig tot u te weten 
dat deze dingen waarover ik 
heb gesproken, waar zijn. En 
hoe denkt [u] dat ik dit zo zeker 
weet?

‘Zie, ik heb […] gevast en 
gebeden om deze dingen voor 
mijzelf te kunnen weten. En […] 
de Here God heeft ze mij door 
zijn Heilige Geest geopenbaard.’ 9

Alma ontving zijn getuigenis 
door vasten en gebed, en wij 
kunnen diezelfde heilige erva-
ring krijgen. Wij moeten het-
zelfde patroon als Alma volgen 
door te verlangen om te geloven, 
door de Schriften te onderzoe-
ken en door Gods geboden te 
onderhouden.

Als we verlangen naar een 
getuigenis van het herstelde 
evangelie van Jezus Christus, 
is een terloops onderzoek niet 
toereikend. We zullen in actie 
moeten komen. Dat betekent 
eerst Gods wil te weten komen 
en die vervolgens uitvoeren.

De Heiland heeft gezegd: 
‘Mijn onderricht is niet van Mij, 
maar van Hem Die Mij gezonden 
heeft. Als iemand de wil heeft 
om Zijn wil te doen, zal hij van 
dit onderricht weten of het uit 

in Europa standvastig bleven. 
Houd het nog iets langer vol. 
U kunt het! U maakt deel uit 
van een bijzondere generatie. 
U bent voorbereid en bewaard 
om in deze belangrijke tijd te 
leven. U bent van celestiale 
afkomst en beschikt dus over 
alle benodigde talenten om uw 
leven tot een eeuwig succes-
verhaal te maken.

De Heer heeft u gezegend of 
zal u zegenen met een getuige-
nis van de waarheid, als u zijn 
patroon volgt. Als u Hem blijft 
zoeken, zal Hij u heilige ervarin-
gen blijven schenken. Met deze 
en andere gaven van de Geest 
zult u in staat zijn niet alleen uw 
eigen leven te beteren, maar ook 
uw gezin, wijk en gemeente, 
gemeenschap, woonplaats en 
natie tot zegen te zijn.

Op momenten waarop we 
door van alles overweldigd 
worden, kunnen we dat grote 
perspectief van ons bestaan, 
het plan van geluk genoemd, 
wel eens uit het oog verliezen. 
Ik smeek u: houd het nog iets 
langer vol, want ‘geen oog 
heeft gezien en geen oor heeft 
gehoord en in geen mensen-
hart is opgekomen, […] wat 
God bereid heeft voor hen 
die Hem liefhebben’ en Hem 
verwachten.13

Ik getuig van de waarheid 
van het herstelde evangelie van 
Jezus Christus en van zijn kerk. 
Ik getuig met heel mijn hart 
en ziel dat God leeft, dat Jezus 
Christus zijn Zoon is en aan het 

God is, of dat Ik vanuit Mijzelf 
spreek.’ 10

Ons getuigenis is een voort-
durende bron van vertrouwen, 
een trouwe metgezel in goede 
en in slechte tijden. Ons getui-
genis motiveert ons om te allen 
tijde en onder alle omstandighe-
den het goede te kiezen.

Nephi’s getuigenis gaf hem de 
moed om pal te staan. Hij morde 
niet, twijfelde niet en vreesde 
niet, wat de omstandigheden 
ook waren. Als hij moeilijke 
tijden doormaakte, zei hij: ‘Ik 
zal heengaan en […] doen [wat] 
de Heer heeft geboden, want 
ik weet dat de Heer […] een 
weg [zal] bereiden [om het te] 
volbrengen.’ 11

Hoewel sommige heiligen in 
Kirtland hun geestelijke erva-
ringen uit het oog verloren, 
geldt dat voor de meeste niet. 
De meerderheid hield vast aan 
de geestelijke kennis die God 
hun had gegeven en bleef de 
profeet volgen. Zij bleven trouw 
aan hun getuigenis en onder-
hielden de geboden. Gaande-
weg ondergingen ze nog meer 
bittere beproevingen maar ook 
meer heerlijke geestelijke groei 
totdat ze werden ‘ontvangen 
[…] in een staat van nimmer 
eindigend geluk’.12

Houd het nog iets langer vol
Als u ooit ontmoedigd dreigt 

te raken of uw geloof lijkt te 
verliezen, denk dan aan die 
trouwe heiligen die in Kirtland 
en in de begintijd van de kerk 
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hoofd van deze grote kerk 
staat. Er is tegenwoordig weer 
een profeet op aarde, namelijk 
president Thomas S. Monson.

Moge u de les van de eer-
ste leden van de kerk altijd 
indachtig zijn, trouw blijven 
aan uw getuigenis en het nog 
iets langer volhouden — ook 
in moeilijke tijden. Bedenk 
dat onze hemelse Vader van 
u houdt. Hij heeft veel vertrou-
wen in u. De Heer zal altijd 
hen bijstaan die trouw blijven 
aan hun geloof.14 Geliefde 
vrienden, laten wij Hem en 
onze medemensen dienen met 
een opgewekt, dankbaar en 
toegewijd hart.

Mogen de zegeningen van 
de hemel u toelachen, mogen 
de engelen uit de hemel u te 
allen tijde beschermen. Ik laat 
u mijn zegen, mijn liefde en 
mijn gebeden, in de naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼
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Benson. Dit boek kan via store.lds.org worden 
besteld, maar het is binnenkort ook vanaf 
lds.org te downloaden (voor de Nederlandse 
versie: www.lds.org/languages/nld?lang=nld, 
kijk onder ‘Melchizedekse priesterschap’ of 
onder ‘Zustershulpvereniging’; andere boeken 
uit de serie Leringen van kerkpresidenten via 
‘Overig materiaal’).

De planning van de lessen is als volgt:

• 11 januari: les 1 — Het grote gebod —  
de Heer liefhebben

• 18 januari: les 2 — Bid altijd
• 8 februari: les 3 — Keuzevrijheid,  

een eeuwig beginsel
• 15 februari: les 4 — Vreugdevol leven  

in moeilijke tijden
• 8 maart: les 5 — Beginselen van ware 

bekering
• 15 maart: les 6 — Jezus Christus,  

onze Heiland en Verlosser
• 12 april: les 7 — Joseph Smith, een  

werktuig in de handen van de Heer
• 19 april: les 8 — De kracht van het woord
• 10 mei: les 9 — Het Boek van Mormon — 

de sluitsteen van onze godsdienst
• 17 mei: les 10 — De aarde en ons leven 

met het Boek van Mormon overspoelen
• 14 juni: les 11 — De hedendaagse profeet 

volgen
• 21 juni: les 12 — Zoek de Geest bij alles  

wat u doet
• 12 juli: les 13 — De onschatbare zegenin-

gen van het huis van de Heer

I N F O R M A T I E

Nieuw lesboek voor 
2015: leringen van 
Ezra Taft Benson

• 19 juli: les 14 — Huwelijk en gezin —  
door God ingesteld

• 9 augustus: les 15 — De heilige roeping van 
vaders en moeders

• 16 augustus: les 16 — De ouderen in de kerk
• 13 september: les 17 — De wet van kuisheid 

naleven
• 20 september: les 18 — Hoed u voor 

hoogmoed
• 11 oktober: les 19 — Leiderschap
• 18 oktober: les 20 — ‘Hoed mijn schapen’
• 8 november: les 21 — Beginselen van stof-

felijke en geestelijke welzijnszorg
• 15 november: les 22 — Het evangelie aan  

de wereld verkondigen
• 13 december: les 23 — ‘Versterk uw ringen’
• 20 december: les 24 — Een christelijk leven

De lessen horen in alle wijken en gemeen-
ten op deze datums te worden gegeven. Als 
dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er een 
ringconferentie op een van deze zondagen is, 
kan de les van die zondag desgewenst worden 
behandeld op een van de zondagen waarvoor 
geen les is voorgeschreven, bijvoorbeeld op 
de eerste zondag van die maand of van een 
volgende maand. ◼



R8 L i a h o n a

 Deze lofzang hebben we te dan-
ken aan een bekende dichter 

en een bekende componist, maar 
ze wisten het niet van elkaar. 
Charles Wesley, die de teksten 
van talrijke geestelijke liederen 
en koorwerken heeft geschreven, 
publiceerde in 1739 het gedicht 
Hark, How All the Welkin Rings, 
waarvan de woorden door latere 
bewerkers enigszins werden 
gewijzigd, zodat Hark! The Herald 
Angels Sing ontstond.

Het belang van de geboorte 
die de engelen in dit lied bezin-
gen, wordt duidelijk gemaakt 
in de tweede strofe: de komst 
van de Heiland maakte de ver-
zoening mogelijk, en daarmee 
de wedergeboorte (in de doop) 
en opstanding van de mens:

Al uw glorie legt Gij af,
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.

De melodie komt uit een in 
1840 gecomponeerde (wereld-
lijke) cantate van Felix Mendels-
sohn, een belangrijke christelijke 
componist van Joodse afkomst. 
Hij had niet verwacht dat deze 
melodie voor een kerstlied zou 
worden gebruikt, maar Mendels-
sohns melodie en de tekst van 
Wesley bleken perfect bij elkaar 
te passen. Volgens hymnologen 
is dit zelfs een van de beste 
kerkliederen aller tijden. DU
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De kapel van 
King’s College 
in Cambridge, 
waar het hier 
besproken lied 
de traditionele 
zangdienst op 
kerstavond 
besluit.
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Inzendingen voor de Liahona

Zowel persoonlijke ervaringen als verslagen 
van activiteiten in de ringen, wijken en 

gemeenten zijn welkom bij de redactie van 
Regionaal nieuws. Dat geldt natuurlijk ook voor 
foto’s. Het adres: Grovestins 64, 7608 HN Almelo, 
Nederland. Velen zullen het gemakkelijker vinden 
om berichten en foto’s via e- mail te sturen, naar: 
LiahonaNL@gmail.com ◼

Lofzang van de maand: ‘Hoort der eng’len lied, zo schoon’
Frans Heijdemann (nieuwsredacteur)

In Engeland bestaat de tradi-
tie om in de week voor Kerstmis 
in veel kerken een Festival of 
Lessons and Carols uit te voeren, 
een soort zangdienst, waarbij 
negen schriftlezingen uit het 
Oude en Nieuwe Testament 
plaatsvinden en een nog veel 
groter aantal kerstliederen wordt 
gezongen. Wereldwijd bekend 
geworden is de uitvoering 
hiervan in Cambridge, die sinds 
1931 jaarlijks op kerstavond 
door de BBC via de radio wordt 
uitgezonden, en de laatste jaren 
ook (in aangepaste vorm) via tv 
en internet. Deze dienst wordt 
altijd besloten met Hark! The 
Herald Angels Sing.

Voor begeleidingen van 
kerstliederen, andere lofzangen, 
kinderliedjes en meer wijs ik 
nog eens op www.hldmuziek.nl, 
waar regelmatig nieuwe muziek 
aan wordt toegevoegd. ◼


