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 Het eerste vers van het Boek van Mormon, ‘Ik, 
Nephi, ben geboren uit goede ouders, daarom 

ben ik enigermate in al de geleerdheid van mijn 
vader onderwezen’, geeft duidelijk aan welke taak 
het gezin en de ouders in het Boek van Mormon 
en het evangelie van Jezus Christus hebben en 
hoe belangrijk ze zijn.

Door na te denken over de vele voorbeelden 
van rechtschapen ouders in het Boek van Mormon 
heb ik meer kennis en inzicht ontvangen.

Toen ik las hoe Lehi en Sariah hun kinderen 
opvoedden, onderwezen en begeleidden, pro-
beerde ik om de Schriften in mijn taak als vader 
op mezelf toe te passen.1 Mijn vrouw en ik denken 
ook na over andere voorbeelden van rechtschapen 
ouders in het Boek van Mormon.

Toen Enos alleen in het bos over zijn leven 
nadacht en over de behoefte om ‘vergeving van 
[zijn] zonden’ 2 te ontvangen, kwamen ‘de woor-
den die [hij zijn] vader dikwijls had horen spreken 
aangaande het eeuwige leven en de vreugde der 
heiligen’ 3 in zijn gedachten. Enos wist dat zijn 
vader ‘een rechtvaardig man was’.4 Het rechtscha-
pen voorbeeld van zijn vader, Jakob, droeg ertoe 
bij dat Enos vergeving van zonden ontving.

In Mosiah lezen we dat velen van ‘het opko-
mend geslacht’ van de kerk niet in de leringen 
van de profeten geloofden, ‘zich niet [wilden] 
laten dopen’, en ‘wat hun geloof aanging […] een 
afgescheiden volk [werden]’.5 Dit veroorzaakte 
veel verdriet en verontrustte de profeet Alma en 
koning Mosiah. Het werd alleen maar erger toen 
een paar van hun eigen zonen in opstand tegen 
de kerk kwamen. Er deed zich een groot wonder 
voor toen er een engel aan Alma de jonge en de 
zonen van Mosiah verscheen om hun opstand een 

halt toe te roepen.6 
Op dat ogenblik zien 
we weer een voor-
beeld van een recht-
schapen vader, Alma, 
die zich verheugde 
toen zijn met stom-
heid geslagen zoon 
voor hem neergelegd 
werd. ‘Hij wist [name-
lijk] dat het de macht 
Gods was.’ 7 De rol 
van de rechtschapen 
ouders van Alma de 
jonge en de zonen 
van Mosiah was van 
cruciaal belang om 
van hen getrouwe 
zendelingen en lei-
ders te maken.

De dappere en getrouwe ‘zonen van Helaman’ 
werd gevraagd wat de bron van hun geloof, moed 
en kracht was. Ze antwoordden dat ‘hun moeders 
hun geleerd [hadden] dat als zij niet twijfelden 
God hen zou bevrijden.’ 8 Hun dapperheid is een 
prachtig voorbeeld voor iedereen, en ze twijfelden 
niet aan de rechtschapenheid en het geloof van 
hun moeders. Ze zeiden: ‘Wij twijfelen er niet aan 
dat onze moeders het wisten.’ 9

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van recht-
schapen ouders in het Boek van Mormon. Ik 
heb het altijd interessant gevonden dat in enkele 
gevallen sommige kinderen van die rechtschapen 
ouders van de leringen en leiding van hun ouders 
afgedwaald waren. Veel leden van de kerk bevin-
den zich nu in diezelfde situatie.
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Rechtschapen ouders — zowel in de tijd van 
het Boek van Mormon als in deze tijd — blijven in 
zulke omstandigheden trouw en gehoorzaam. Net 
als voor Alma, bidden ze vurig voor het welzijn 
van hun kroost en blijven ze hopen dat hun kinde-
ren, net als Enos, in een situatie komen waarin ze 
over de leringen en het voorbeeld van hun ouders 
zullen nadenken en de nodige aanpassingen zul-
len maken om opnieuw de zegeningen van het 
koninkrijk te genieten.

President Boyd K. Packer: ‘Het is niet onge-
woon dat verantwoordelijke ouders een kind voor 
enige tijd kwijtraken aan invloeden waarover zij 
geen macht hebben. Ze hebben het verschrikkelijk 
moeilijk met een opstandige zoon of dochter. Ze 
vragen zich af hoe het komt dat ze zo hulpeloos 
zijn terwijl ze zo hard geprobeerd hebben te doen 
wat ze moesten doen.

‘Naar mijn overtuiging zullen die kwade invloe-
den op een dag teniet worden gedaan. […]

‘We kunnen het belang van het tempelhuwelijk 
niet voldoende beklemtonen, en dat geldt ook 
voor de band van de verordening ter verzege-
ling en de gedragsnormen die ervoor als vereiste 
gelden. Wanneer de ouders zich aan de verbonden 
houden die ze aan het altaar in de tempel hebben 
gesloten, zullen hun kinderen voor eeuwig aan 
hen verbonden zijn.’ 10

Er is vandaag de dag meer dan ooit behoefte 
aan het voorbeeld van rechtschapen ouders. Onze 
kinderen hebben behoefte aan getrouwe, gehoor-
zame en dappere ouders naar wie ze kunnen 
opkijken op het pad dat terug naar hun hemelse 
Vader leidt. ◼

NOTEN
 1. Zie 1 Nephi 19:23.
 2. Enos 1:2.
 3. Enos 1:3.
 4. Enos 1:1.
 5. Mosiah 26:1–5.
 6. Mosiah 27:8–18.
 7. Mosiah 27:20.
 8. Alma 56:47.
 9. Alma 56:48.
 10. Boyd K. Packer, ‘Our Moral Environment’,  

Ensign, mei 1992, p. 68.
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Opbouwend samenzijn  
van 65- plussers
ZHV- presidium van de Ring Den Haag

 Op 25 oktober 2014 vond er 
in de ring Den Haag voor 

de tweede keer een 65- plusdag 
voor de zusters plaats. Enkele 
tientallen zusters van 65 jaar 
en ouder waren aanwezig.

Om 11 uur kwamen de 
zusters samen in Haarlem. We 
begonnen de dag met drinken 
en iets lekkers. Daarna hadden 
we een quiz, waar veel filmpjes 
in voorkwamen en waardoor 
ook weer veel herinneringen 
naar boven kwamen.

Onder de deelnemers aan 
de feestelijke lunch waren drie 
zusters die iets over zichzelf 
vertelden.

De eerste, zuster De Nijs uit 
Amsterdam, vertelde hoe ze in 
haar jeugd lid van de kerk was 
geworden en hoe belangrijk 
het is om de juiste beslissingen 
te nemen, omdat het eeuwige 
gevolgen heeft. Ze werd inac-
tief en kwam weer terug in de 

kerk doordat ze door leden van 
de kerk werd bezocht.

Zuster Van de Ven uit Den 
Haag vertelde over haar jeugd en 
haar leven in een klooster en ook 
de worsteling om het ware evan-
gelie te vinden. Ze getuigde dat 
de Heer haar altijd geleid heeft.

De derde zuster, zuster Jonk-
man uit Haarlem, vertelde over 
het belang van persoonlijke 
verslagen bijhouden. Deze zus-
ter schrijft een boek over haar 
leven en vertelde dat ze daardoor 
zichzelf beter heeft leren kennen 
en ook Gods grote werken in 
haar leven. Zij vertelde ook dat ze 
soms veel innerlijke pijn heeft als 
ze met het schrijven bezig is, maar 
dat het heel genezend werkt.

Na de lunch was er een gezel-
lig muzikaal samenzijn onder 
leiding van zuster Patist uit de 
wijk Haarlem. Het was een fijne 
dag, waarop weer veel vriend-
schapsbanden zijn versterkt. ◼

Een grote groep zusters vanaf 65 kwam in Haarlem bij elkaar.
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Vele leden waren op deze mooie dag naar het 
kerkgebouw in Brussel gekomen om inspire-

rende en moedgevende woorden te horen van de 
ringleiders en andere leden. De avond daarvoor 
hadden we al een opbouwende avond gehad in 
het ringgebouw van Antwerpen.

Voorgaand aan de conferentie had ik president 
Boom gevraagd naar het belang en de essentiële 
boodschap van de ringconferentie. Hij verwees 
naar de maatschappelijke gebeurtenissen zoals 
natuurgeweld, oorlogen, terrorisme, ebola en de 

tegenvallende economie, en zei: ‘De boodschap 
is dat wij ons voorbereiden om de helpende hand 
te bieden aan een ieder. Het evangelie en de kerk 
kunnen een veilige haven bieden voor eenieder 
die wil schuilen voor de stormwinden die woeden 
en de spanningen die dit voor velen met zich mee 
brengt. Het evangelie van Jezus Christus en het 
plan van zaligheid dat wij kennen, kan je leven in 
balans brengen en je gemoedsrust en vrede geven. 
Kom erbij en doe met ons mee, iedereen is wel-
kom!’ De zorg die het ringpresidium heeft voor de 
leden, en hun missie om ons te leiden in moeilijke 
tijden, kwamen hierbij duidelijk naar voren.

In de loop van de middag brachten de sprekers 
op de conferentie een boodschap die hier op aan-
sloot en illustreerden ze vooral de waarde van de 

Zusters van alle leeftijden komen bijeen voor conferentie
Elske Muurling

Vorig jaar hoorden we dat er 
voortaan geen afzonderlijke 

jongevrouwenconferenties en 
ZHV- conferenties meer worden 
gehouden, maar zustersconfe-
renties voor alle zusters vanaf 
8 jaar. In de ring Den Haag 

besloten de ringorganisaties van 
jeugdwerk, jongevrouwen en 
ZHV toen om de zusters de gele-
genheid te geven gezamenlijk 
naar de uitzending van de confe-
rentie te kijken. Voorafgaand aan 
de uitzending werd er een high 

Zusters van 
uiteenlopende 
leeftijden ont-
moeten elkaar 
bij de zusters-
conferentie.
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tea georganiseerd. Er was een 
geweldige opkomst. Veel zusters, 
waaronder ook de jongeren, 
hadden de moeite genomen om 
deze opbouwende conferentie 
samen te volgen in het kerkge-
bouw van de wijk Haarlem. ◼

We bereiden ons voor…
Conferentie van de ring Antwerpen, zondag 19 oktober 2014
Marleen Van Laere (wijk Antwerpen)
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kerk en het evangelie in het dagelijks leven. Zuster 
Van Kerckhoven vertelde bijvoorbeeld hoe zij in 
de afgelopen jaren ondersteund is door de Zus-
tershulpvereniging en wat dat voor haar persoon-
lijk betekende. Iedereen beleeft goede en minder 
goede tijden, en steeds is de kerk er als gemeen-
schap die ons een vangnet geeft. Maar in het 
bijzonder ging haar dank toch uit naar de zusters, 
voor de concrete hulp, maar ook omdat de ZHV 
onze vrouwelijke kracht in geloof en naastenliefde 
erkent en een plaats geeft. Ondanks de diversiteit 
onder de zusters ondervinden we eenheid.

Mensen zijn steeds op zoek naar betekenis 
in hun leven. Het evangelie van Christus geeft 
leden van de kerk die betekenis, en doet hen 
tevens streven naar uitmuntendheid en integriteit. 

Patriarch Buysse sprak hierover en gebruikte 
daarbij een verrassende metafoor: ‘Het evange-
lie is voor ons als het metalen raster dat je in de 
fundamenten van gebouwen vindt. Integriteit in 
het dagelijkse leven heeft met eigen persoonlijke 
keuzes te maken. Integriteit is wat je doet wanneer 
niemand kijkt… het is ons persoonlijk fundament.’ 
Integere christelijke keuzes zijn soms minder evi-
dent in de stroom van alledag, maar alle sprekers 
brachten eigen hoopgevende ervaringen. Presi-
dent Robinson van het zendingsgebied België- 
Nederland sprak hierover, maar zuster Robinson 
stal de harten van velen door haar toespraak in het 
Nederlands te houden. Ze had heel erg geoefend 
om ons in onze eigen taal toe te kunnen spreken. 
Haar toespraak was voorafgegaan door die van 
zuster De Bisschop; beiden getuigden ervan dat 
de Heer onze problemen verlicht, maar ons vooral 
de gave geeft om zélf die keuzes te maken, zodat 
we op die manier sterker worden.

Voor jongeren is het ook moeilijk om zich 
staande te houden, volgens broeder Van Gijsel, 

Bezoekers van 
de conferentie 
luisteren naar 
de toespraak 
van Ilse de 
Bisschop.
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President Joep 
Boom van de 
ring Antwerpen 
(midden) met 
zijn raadge-
vers, Angelo 
Leman (links) en 
Dagmar Buysse 
(rechts)
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Het koor van de wijk Heerlen zingt.
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jongemannenpresident van de ring. Hij sneed een 
voor vele jongeren belangrijk onderwerp aan: 
technologie. Hij gaf hun de uitdaging om techno-
logie te gebruiken en te beheersen, zonder toe te 
laten dat het hen beheerst! Natuurlijk krijg je in de 
kerk geen uitdaging zonder goede leiding: hij gaf 
de jonge mensen een ‘koekendoos vol tips’.

President Joep Boom sloot de middag krachtig 
af met een aansporing om op alle vlakken voorbe-
reid te zijn. Tot slot sprak hij zijn zegen uit over de 
leden van de ring dat meer vriendschap, gezond-
heid, geloof en vrede hun deel zouden worden. 
Dit was een heel bijzonder moment.

Het is een aangename conferentie geworden, 
niet in het minst door de lofzang die door het 
wijkkoor uit Heerlen werd gezongen. Velen van 
ons hadden ernaar uitgekeken, en we voelden 
heel sterk de Heilige Geest toen onze broeders 
en zusters zongen. Het was even stil erna.

Terecht ging dank uit naar al de mensen die 
ons achter de schermen hebben gediend. Zo 
waren er weer tolken die ervoor zorgden dat ook 

anderstaligen alles goed begrepen. De geluidsin-
stallatie was kundig uitgetest. Op foto’s is te zien 
hoe opgebouwd iedereen was door de conferen-
tie. Met dank aan het ringpresidium en alle leden 
voor de gelegenheid en toestemming om met 
foto’s deze dag vast te leggen en ervan te kunnen 
getuigen op de website voor niet- leden en media 
(www.mormonenmedia.be). ◼
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De ziel van Kalaupapa
Film en lezing over een bijzondere samenwerking
Marleen Van Laere (wijk Antwerpen)

Jonathan Napela gaven bij hun 
aankomst in de nederzetting het 
voorbeeld. Ze werden goede 
vrienden. Ook met protestantse 
en boeddhistische lotgenoten 
werkten ze samen. Beide man-
nen maakten van Kalaupapa een 
plek van dialoog en oecumene, 
een spirituele plek. Beiden zijn 
uiteindelijk ook gestorven aan 
de ziekte van Hansen (lepra).

Jean Huysmans, die lid is 
van de gemeente Genk, is goed 
bevriend met professor Woods 
en begeleidt hem in zijn onder-
zoek in Europa. Beiden laten 
geen gelegenheid voorbijgaan 
om de samenwerking tussen ver-
schillende kerken te stimuleren.

Vorig jaar schonk de ring 
Antwerpen van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen de film The 
Soul of Kalaupapa (met onder-
titeling in het Nederlands) aan 
het Damiaancentrum. De ver-
toning van de film en de lezing 
van professor Woods over de 
interreligieuze ervaringen op 
Kalaupapa vormden tevens 
een pleidooi voor banden van 
respect en openheid tussen de 
hedendaagse kerken.

Pater Damiaan en Jonathan 
Napela kwamen in hetzelfde jaar 
in Kalaupapa aan. Damiaan als 
missionaris, Napela om bij zijn 
vrouw te zijn, die aan lepra leed. 

Professor Fred 
Woods aan het 
woord
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 In oktober werd de film The 
Soul of Kalaupapa vertoond in 

het Damiaancentrum te Leuven 
en het gebouw van de FGV te 
Wilrijk. Daarbij werden lezingen 
gegeven door Fred Woods, die 
hoogleraar kerkgeschiedenis is 
aan de Brigham Young University 
in Provo (Utah, VS). Met de docu-
mentaire The Soul of Kalaupapa 
vertelt hij het wonderlijke verhaal 
van de ervaring van Kalaupapa. 
Tussen 1866 en 1969 bracht de 
overheid van Hawaï mensen die 
met lepra waren besmet naar een 
afgelegen melaatsennederzet-
ting op Molokai. Als vreemden 
werden ze in een onherberg-
zame omgeving geplaatst. Toen 
professor Woods de eilanden 
bezocht, zag hij nog een facet dat 
hem enorm intrigeerde: ondanks 
verschillen in geloof en levens-
overtuiging vonden de inwoners 
van Kalaupapa elkaar in ziekte 
en lijden. Waar religies en levens-
beschouwingen elders elkaars 
rivalen waren, leefden hun verte-
genwoordigers en aanhangers op 
Molokai vriendschappelijk en res-
pectvol samen. De gedeelde erva-
ring van ziekte en leed deed alle 
grenzen vervagen en verschillen 
verbleken. De ziel van Kalaupapa 
is een geest van broederlijkheid, 
respect en vriendschap.

De katholieke pater Damiaan 
en de mormoonse ouderling 

Beiden werden religieuze leiders 
die het lijden aanvaardden en 
lieten zien dat de mens lijden 
en dood kan overstijgen dankzij 
geloof in God en liefde voor de 
medemens. De kerk dankt het 
Damiaancentrum voor de gele-
genheid om in die geest samen 
te komen. De film wordt ook 
in enkele scholen gebruikt om 
jonge mensen dit stukje geschie-
denis te laten ontdekken. ◼

Dit artikel is gebaseerd op een verslag 
dat eerder op www.mormonenmedia.be 
gepubliceerd is.
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 In de zondagsschoolklas Evangelieleer wordt dit 
jaar het Nieuwe Testament bestudeerd. Bij les-

sen waarbij uit de Bijbel wordt gelezen, merken 
we nogal eens dat de deelnemers verschillende 
Bijbelvertalingen gebruiken. Momenteel heeft de 
Herziene Statenvertaling de voorkeur, maar veel 
leden gebruiken nog de NBG- vertaling uit 1951 
(al dan niet in een nieuwere spelling), een van de 
oudere uitgaven van de Statenvertaling (vaak de 
zgn. Jongbloed- editie) of een van de vele andere 
vertalingen die verkrijgbaar zijn.

Bij het lezen van het Nieuwe Testament realise-
ren we ons niet altijd dat de woorden van bijvoor-
beeld Petrus, Paulus, Maria of Johannes de Doper 
niet rechtstreeks in het Nederlands zijn vertaald. 
Er zit namelijk nog minstens één vertaling tussen. 
We zijn geneigd om te denken dat de genoemde 
personen Hebreeuws spraken, omdat ze Joden 
waren, maar rond het begin van onze jaartelling 
spraken lang niet alle Joden meer Hebreeuws. Dat 
zal grotendeels te wijten zijn aan de verschillende 
volksverhuizingen die in de zes eeuwen voor de 
geboorte van Christus hebben plaatsgevonden. De 
meeste inwoners van het Palestina van toen spra-
ken Aramees, een taal die door veel volken in het 
Midden- Oosten werd gesproken en verstaan.

De Thora, bestaande uit de vijf boeken van 
Mozes, werd traditiegetrouw nog altijd in het 
Hebreeuws gelezen (zoals ook nu nog gebruike-
lijk is), maar velen verstonden deze taal niet meer. 
Daarom hadden ze Schriftgeleerden nodig om de 
Schriften uit te leggen – die daarbij hun eigen visie 
ten beste gaven. Het ligt voor de hand dat ook 
Jezus zelf Aramees heeft gesproken, anders kon het 
merendeel van zijn toehoorders Hem niet verstaan.

Alle boeken van het Nieuwe Testament zijn 
in het Grieks geschreven, dus de woorden van 

degenen die worden geciteerd, zijn dan al min-
stens eenmaal vertaald. Omstreeks 400 na Christus 
werd de Bijbel in alledaags Latijn vertaald; deze 
vertaling staat bekend als Vulgaat. Tot in de twin-
tigste eeuw zijn talrijke Bijbelvertalingen op de 
Latijnse tekst van de Vulgaat gebaseerd, en zelfs 
op vertalingen rechtstreeks uit het Hebreeuws 
(Oude Testament) en Grieks (Nieuwe Testament) 
heeft de Vulgaat invloed gehad, doordat men 
namen en uitdrukkingen overnam of afleidde 
van de Latijnse vorm.

Namen
Het oudste exemplaar van het Nieuwe Tes-

tament in mijn bezit is gedrukt in 1779 en heeft 
als opschrift voor het eerste boek: ‘Het heyligh 
Euangelium, nae [de beschrijvinge ] Matthei’. In de 
verbuiging van de naam van de evangelist zien we 
de invloed van het Latijn: ‘Matthei’ is de tweede 
naamval van ‘Mattheüs’. In de trouwbijbel van mijn 
ouders is hoofdzakelijk de spelling aangepast; het 
opschrift luidt daar: ‘Het heilig evangelie naar de 
beschrijving van Matthéüs’.

In een oude uitgave van de NBG- vertaling 
(1951) is de inleiding alleen korter en staat er ‘Het 
evangelie naar Matthéüs’. In nieuwere drukken is 
in veel woorden een h weggelaten en wordt de 
evangelist Matteüs genoemd. Bepaald revolutionair 
was de vertaling van Evert Straat, een talenkenner 
die veel Griekse teksten had vertaald en er vooral 
echt Nederlands van wilde maken. Bij hem heet 
het ‘De goede boodschap volgens Matthijs’. Hij 
heeft niet alleen het Griekse woord ‘euangelion’ 
(‘goede boodschap’) vertaald, maar ook de naam 
van de auteur. Dat laatste is voor ons ongewoon, 
maar in elke mij bekende Engelse Bijbelvertaling 
heten de evangelisten eenvoudig Matthew, Mark, 
Luke en John – namen van mensen die je dagelijks 
kunt tegenkomen.

Uiteindelijk is Mattheüs niet de oorspronkelijke 
naam. In het Grieks luidt zijn naam Matthaios, in 
het Hebreeuws zou het Mattay of Mattithyahu kun-
nen zijn geweest. Ook aan andere Bijbelse namen 

I N F O R M A T I E

Namen en uitdrukkingen  
in het Nieuwe Testament (1)
Frans Heijdemann (nieuwsredacteur)



R8 L i a h o n a

is niet zomaar te zien wat de werkelijke naam was. 
Van de verschillende Maria’s die in het Nieuwe 
Testament voorkomen, is aan te nemen dat hun 
oorspronkelijke (Hebreeuwse) naam Mirjam was.

Uitspraak
De Bijbelvertalers hebben geprobeerd om 

Hebreeuwse en Aramese woorden in onze let-
tertekens zo te schrijven dat ze bij het hanteren 
van onze uitspraakregels ongeveer goed klinken. 
Met uitzonderingen dan weer, want de u hoort in 
veel Bijbelse woorden zoals in het Latijn als ‘oe’ te 
worden uitgesproken.

De lettercombinatie ch staat voor een 
Hebreeuwse letter die ongeveer zoals de g in 
Noord- Nederland wordt uitgesproken, bijvoorbeeld 
in woorden als ‘gaan’ en ‘weg’. Terwijl de g daar-
entegen weer vaak hoort te worden uitgesproken 
zoals de g in het Frans of Duits voor een a of o.

Voorbeelden: Micha klinkt als ‘mie- gaa’, 
Pascha klinkt als ‘pas- gaa’, Halleluja klinkt 
als ‘hallel- oejaa’. ◼

niet bij, maar Jezus bestaat  
echt voor mij. Met ‘Ik weet:  
Hij leeft!’ begint het enthou-
siaste refrein.

Het ligt in de bedoeling om 
op www.hldmuziek.nl zowel 
een wat uitgebreidere als een 
eenvoudiger begeleiding voor 
dit liedje te publiceren, en 
vereenvoudigde begeleidingen 
voor de overige liedjes in het 
programma van dit jaar. Een tip 
voor jeugdwerkdirigenten: dit 
liedje gaat nogal snel – het is 
op te lossen door kleine sla-
gen te maken, maar misschien 
is het gemakkelijker om één 
(brede) slag per drie tellen te 
maken, waarbij u afwisselend 
de ene maat op de eerste tel 
naar rechts slaat en de andere 
maat op de eerste tel naar 
links. ◼
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Begin van het Nieuwe Testament in een uitgave uit 1779
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Kinderliedje van de maand: ‘Ik 
weet dat de Heer van mij houdt’
Frans Heijdemann(nieuwsredacteur)

 Deze keer aandacht voor een 
liedje dat niet in Lofzangen 

of Kinderliedjes te vinden is. 
Het staat in het Overzicht voor 
de participatieperiode 2015, dat 
wanneer u dit leest waarschijn-
lijk ook te vinden is op www.
lds.org/languages/nld?lang=nld 
onder ‘Jeugdwerk’. Het onder-
werp voor de participatie-
periode (en dus ook voor 
het kinderprogramma in de 
avondmaalsdienst) is dit jaar ‘Ik 
weet dat mijn Heiland leeft’. Bij 
dat onderwerp passen diverse 
liedjes, maar vooral ‘Ik weet dat 
de Heer van mij houdt’, dat nu 
opnieuw in het programma is 
opgenomen.

Het liedje begint vertellend, 
over lang geleden toen Jezus 
de kinderen zegende. De kin-
deren zeggen dan: ik was daar 

Inzendingen voor Regionaal nieuws

Verslagen van activiteiten, bekeringsverhalen, ervaringen met zen-
dingswerk en familiegeschiedenis en alles wat andere lezers van 

de Liahona kan interesseren blijft welkom bij de redactie van Regionaal 
nieuws, adres: Grovestins 64, 7608 HN Almelo (Nederland), e- mail: 
LiahonaNL@gmail.com – ook foto’s kunt u naar deze adressen sturen. 
Het oude e- mailadres, dat tot begin 2014 op deze pagina stond, kunt 
u niet meer gebruiken. We zouden graag regelmatig berichten zien uit 
alle streken waar Nederlands wordt gesproken. ◼


