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 Kort na zijn aankomst in de 
Salt Lake Valley (Utah, VS) 

voorspelde Heber C. Kimball, 
raadgever van president Brigham 
Young, het volgende: ‘Er zal een 
grote zifting plaatsvinden en 
velen zullen vallen; want […] er 
komt een test aan, en wie zal er 
standhouden?’ 1 Hoewel hij dat 
over lang vervlogen tijden en een 
verafgelegen plek zei, kunnen 
wij er wel iets uit leren. Hoe kun-
nen we als lid van de kerk veilig 
zijn en de tests van deze tijd 
doorstaan nu de afstand tussen 
de leer van de kerk en die van 
de wereld steeds groter wordt?

In de Schriften staat dat in de 
verordeningen van het priester-
schap ‘de macht der goddelijk-
heid kenbaar’ 2 gemaakt wordt. 
Verordeningen zijn krachtig. Ik 
weet nog goed dat ik me liet 
dopen en vreugde voelde omdat 
ik lid van de kerk werd. Maar hoe 
krachtig die verordening ook was, 
ik heb geleerd dat de verbonden 
die bij verordeningen horen de 
macht der goddelijkheid in ons 
leven kracht kunnen bijzetten.

Een verbond is een heilige 
overeenkomst tussen God en 
zijn volk. Alle heilsverordenin-
gen van het priesterschap gaan 
altijd van een verbond vergezeld. 
We gaan een verbond aan als we 
ons laten dopen en dat verbond 

Het was een verbond dat 
koning Josia kracht gaf om zijn 
koninkrijk van afgoderij te zui-
veren.4 Het was een verbond dat 
de lijdende heiligen in Winter 
Quarters (Nebraska) inspireerde 
om naar Iowa terug te keren en 
de armen op te halen die niet 
konden volgen. Het was een 
verbond dat mijn overgrootmoe-
der de nodige kracht gaf om de 
beproevingen in haar tijd het 
hoofd te bieden.5

Bertha Marie Hansen woonde 
in het begin van de jaren 1880 in 
Denemarken, waar ze in contact 
met de zendelingen kwam en 
een getuigenis van hun bood-
schap ontving. Na haar doop 
werd ze door haar ouders ver-
stoten en verhuisde ze met een 
bezwaard hart naar Kopenhagen, 
waar ze werkte om geld te spa-
ren, zodat ze gehoor kon geven 
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hernieuwen we telkens als we 
aan het avondmaal deelnemen. 
Broeders die het Melchizedeks 
priesterschap ontvangen, gaan 
de eed en het verbond van het 
priesterschap aan. En ook bij de 
begiftiging en de verzegelveror-
dening horen heilige verbonden.

Als we onze verbonden nako-
men, mijden we dingen die we 
niet behoren te zien of te doen. 
Onze verbonden sporen ons ook 
aan het goede te doen, zelfs als 
dat niet makkelijk is. Ouderling 
M. Russell Ballard heeft gezegd:

‘Soms komen we in de ver-
leiding om ons leven meer door 
gemak dan door verbonden te 
laten besturen. Het is niet altijd 
gemakkelijk om de evangelienor-
men na te leven, pal te staan voor 
de waarheid en te getuigen van 
de herstelling. Het is meestal niet 
gemakkelijk om anderen over het 
evangelie te vertellen. Het is niet 
altijd gemakkelijk om een roeping 
in de kerk te aanvaarden, vooral 
niet als we ons daarvoor moeten 
inspannen. Gelegenheden om 
anderen op zinvolle wijze te hel-
pen, waartoe we ons verbonden 
hebben, doen zich zelden voor 
op gelegen momenten. Maar we 
ontlenen geen geestelijke kracht 
aan een gemakkelijk leven. Die 
kracht krijgen we als we ons hou-
den aan onze verbonden.’ 3

Ouderling 
David P. Homer
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aan de oproep van de profeet 
om naar Utah te emigreren.

Na een paar jaar had ze het 
bedrag bij elkaar gespaard. Ze 
vertrok met hoge verwachtingen 
naar Utah in de hoop er met 
vrienden herenigd te worden. 
Maar ze was er alleen en kende 
de taal niet. Het zou makkelijk 
geweest zijn om ontgoocheld te 
raken, maar dat deed ze niet. In 
plaats daarvan klampte ze zich 
vast aan haar verbond en gaf 
gehoor aan de oproep van de 
profeet om naar Zion te komen 
en bleef ze volharden. Ik ben 
haar eeuwig dankbaar dat ze 
getrouw is gebleven, want daar-
mee heeft ze onze familie een 
erfgoed van geloof nagelaten 
dat ons nog steeds tot zegen is.

President Kimball had gelijk. 
De afstand tussen de leer van 
de kerk en die van de wereld is 
een test die het ons als lid van de 
kerk moeilijk kan maken om ons 
tegen het kwaad van deze tijd te 
beschermen. Maar onze hemelse 
Vader laat ons niet aan ons lot 
over. Hij heeft ons verordeningen 
en geboden gegeven die ons, als 
we ze indachtig zijn, beschermen 
en ons steun bieden als we met 
beproevingen te maken krijgen. ◼

NOTEN
 1. Geciteerd door ouderling Edward 

Stevenson in Life of Heber C. Kimball, 
Bookcraft, Salt Lake City, Utah, p. 446.

 2. Zie Leer en Verbonden 84:20.
 3. Ouderling M. Russell Ballard, ‘Als een 

onuitblusbare vlam’, De Ster, juli 1999.
 4. Zie 2 Koningen 22:1–13; 2 Koningen 

23:1–3; 2 Kronieken 34:1–2, 8, 14–21, 
29–33.

 5. The Young Family, Dorothy Marie 
Young Folk, p. 293.

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

 Er werd op zaterdag 8 november 2014 geschiede-
nis geschreven: voor het eerst was er een confe-

rentie voor alle zusters vanaf 17 jaar in Nederland 
en Vlaanderen, ofwel de zusters in de ringen 
Apeldoorn, Rotterdam, Den Haag en Antwerpen.

De deuren van het prachtige nieuwe kerk-
gebouw in Zoetermeer gingen om 13.00 uur 
voor ons open, en het zou de zustershulpver-
eniging niet zijn geweest als er ook niet een 

Verheugt u, dochters van Sion
Gedenkwaardige ZHV- conferentie van vier ringen
Alie Vermeer (wijk Rotterdam 1)

Een zaal vol conferentiedeel-
neemsters die naar de toespraken 
luisteren
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De klanken van een speciaal 
samengesteld koor vullen de kapel.
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dienstbetoonproject gedaan werd. Vooraf was 
aan de zusters gevraagd of zij een kledingstuk en 
een blik levensmiddelen wilden meenemen. Deze 
werden ter plekke in ontvangst genomen en aan 
de voedselbank van Zoetermeer gedoneerd. De 
zusters hadden royaal op dit verzoek gereageerd, 
zodat de mensen van de voedselbank verschil-
lende keren heen en weer moesten rijden om 
ruimte te maken voor meer.

Nadat iedereen een plekje in de kapel, de 
recreatiezaal of een lokaal had gezocht waar 
de conferentie via video kon worden gevolgd, 
begon het officiële deel van deze conferentie. 
De toon van de conferentie was al gezet toen we 
de prachtige muziek van het koor hoorden. Het 
koor was uit zusters afkomstig uit de vier ringen 
samengesteld en werd door Flora Brouwer uit de 
wijk Zoetermeer geleid.

De leiding was in handen van Annemarie 
Janssen, ZHV- presidente van de ring Antwerpen. 
Na haar welkomstwoord, de openingslofzang en 
het openingsgebed gaf zij de tijd aan de diverse 
spreeksters en sprekers. Eenieder was uitgenodigd 
om het thema ‘Verheug u gij dochters van Sion’ als 
leidraad te nemen.

De eerste spreekster was zuster Blessing Omo-
zokpia uit de wijk Gent (ring Antwerpen). Deze 
jonge zuster vertelde hoe dankbaar zij was dat 
haar eerste voorouders, Adam en Eva, het gebod 
van de Heer hadden gehoorzaamd om zich te ver-
menigvuldigen en de aarde te vervullen. Zij was 
dankbaar voor haar reis op deze aarde, die niet 
altijd even makkelijk is geweest en af en toe nog 
steeds moeilijk is. Toch toonde ze zich dankbaar 
voor de leidraad die het evangelie in haar leven is. 
Het is belangrijk dat we onze keuzevrijheid gebrui-
ken en de raad van president Uchtdorf opvolgen 
om geestelijke oriëntatiepunten te gebruiken, 
zodat we onze reis in vreugde kunnen volbrengen.

Na zuster Omozokpia sprak president Joep 
Boom van de ring Antwerpen. Hij vertelde 
over de bewogen morgen die hij had gehad, 
en haalde de woorden aan van een moeder die 

op de begrafenis van haar nog jonge dochter had 
gesproken. Deze moeder had gezegd dat het zo 
belangrijk is om tegen onze kinderen te zeggen 
wat we hun zouden moeten zeggen. President 
Boom vertelde over een ervaring uit zijn jeugd. 
Hij had eens van zijn zusje een cadeautje gekregen 
dat zij met heel veel liefde had gemaakt en waar 
hij niet dankbaar voor was geweest. Daar heeft hij 
zo’n spijt van gehad. Hij spoorde ons aan om het 
door God gegeven cadeau, namelijk de gave van 
de Heilige Geest, in dankbaarheid te gebruiken. 
Tevens vroeg hij ons om niet te vergeten dat een 
vrouw die altijd bidt, die de geboden onderhoudt 
en naar de influisteringen van de Geest luistert, 
grote invloed in deze wereld heeft.

Kleine dingen zijn ook belangrijk
Na opnieuw een mooi lied van het koor kwam 

zuster Lieke van Wermeskerken uit de ring Rotter-
dam aan het woord. Zij vertelde over wat er door 
de terugkeer van de wolf in het Yellowstone- park 
was gebeurd. Deze relatief kleine verandering 
heeft enorme gevolgen voor het hele ecosysteem 
gehad. Zo gaat het ook in ons leven: soms lijken 
onze dagelijkse beslommeringen niet belangrijk, 
maar vaak zijn het de kleine dingen die grote din-
gen tot stand brengen. Zuster Van Wermeskerken 
vertelde dat ze soms het gevoel heeft dat ze nut-
teloos is doordat ze haar meeste tijd aan het zorgen 
voor haar jonge gezin besteedt. ‘Maar ik bouw 
aan een toekomst voor mijn kinderen, en ik blijf 
opruimen en dweilen, zodat de kinderen kunnen 
opgroeien tot de mensen die ze kunnen en willen 
worden’, zei ze. ‘Wij kunnen iedere dag iets voor 
een ander doen, al lijkt het maar iets kleins. Een 
glimlach kan soms al een wonder teweeg brengen.’

Hierna sprak president Jelmer de Jonge van de 
ring Rotterdam. Hij was dankbaar voor het thema 
van de conferentie. ‘We behoren een gelukkig 
volk te zijn’, zei hij. ‘We hebben allemaal zwakhe-
den gekregen om er sterker door te worden.’ De 
Heer maakt van de zusters geen ‘supervrouwen’, 
maar Hij wil dat we nederig zijn. Net zoals Mozes 
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krijgen we niet alles wat we zouden wensen. 
Mozes kon niet goed spreken, maar God gaf hem 
Aäron als helper die het woord voor hem voerde. 
In de gelijkenis van de talenten wist de Heer 
precies wat Hij aan iedereen moest geven om het 
beste resultaat te krijgen.

Als wij tot de Heer gaan, zal Hij ons altijd helpen. 
President De Jonge gaf ons de raad om onze tempel-
aanbeveling heilig te houden en 
regelmatig naar het huis van de 
Heer te gaan.

Nadat we samen een tussen-
lied hadden gezongen, sprak 
zuster Romy Mooy uit de ring 
Apeldoorn. Deze zuster heeft na 
haar zending serieus naar een 
partner uitgekeken. Soms had ze 
het gevoel dat God haar verge-
ten was. Maar ze weet dat God 
hard voor ons werkt, want het 
is zijn werk en zijn heerlijkheid 
om de onsterfelijkheid en het 

eeuwige leven van de mens tot stand te brengen.
Als voorbeeld noemde ze het volk van Alma, 

dat zwaar werd onderdrukt. Hun lasten werden 
zelfs nog door de vijand verzwaard. Maar ze ble-
ven geloven en de geboden onderhouden en 
bidden om kracht. De Heer zorgde ervoor dat ze 
hun lasten beter konden dragen, en het volk bleef 
geduldig. Toen zorgde de Heer voor de uitkomst.

Zuster Mooy besprak ook het eerste vers van 
afdeling 95 van de Leer en Verbonden: ‘Voorwaar, 
aldus zegt de Heer tot u die ik liefheb, en wie ik 
liefheb, kastijd ik ook, opdat hun zonden kunnen 
worden vergeven, want met de kastijding bereid 
Ik in alle dingen een weg voor hun bevrijding uit 
de verzoeking, en Ik heb u liefgehad.’ Hieruit blijkt 
dat de Heer heel veel van ons houdt; Hij kastijdt 
ons wel, maar Hij bereidt ons daarmee een weg 
ter bevrijding.

Wegwijzers in ons leven
President Kempenaers, raadgever in het pre-

sidium van de ring Apeldoorn, sprak hierna. Hij 
vertelde ons dat hij, als hij in een dal zit en zich 
een roepende in de woestijn voelt, de Schriften en 
de Liahona als wegwijzers neemt. Zulke momen-
ten zijn leermomenten, en als wij doen wat ons 
gevraagd wordt, zal het ons meer opleveren dan 
wij ooit in ons aardse leven kunnen vergaren. Wan-
neer we zelf zijn opgebouwd, kunnen we andere 

 De vier ZHV- presidentes die de conferentie organiseerden : v.l.n.r.  
Annemarie Janssen (ring Antwerpen), Carla Zwackhalen (ring Rotterdam), 
Elske Muurling (ring Den Haag) en Karin de Jonge (ring Apeldoorn).
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Enkele van 
de vele kunst-
werken die in 
Zoetermeer te 
zien waren.
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roependen in de woestijn helpen. Laten we positief 
blijven, want het evangelie geeft ons zoveel.

Na een prachtige vertolking van het lied Alles 
wat adem heeft sprak zuster Hil Oddens uit de 
ring Den Haag, de oudste spreekster tijdens deze 
bijeenkomst. ‘Oud zijn is niet hip in deze snelle 
tijd’, merkte ze op. Maar zuster Oddens is dank-
baar voor haar lidmaatschap van de kerk, en voor 
het thema ‘Verheug u’, terwijl de wereld in brand 
staat. God kijkt anders naar ons dan de mensen, 
en Hij maakt dat een stralenkrans van wijsheid een 
oudere vrouw kan omringen. Als ze de Heilige 
Geest tot leidraad neemt, zal ze nooit als saai en 
stoffig of suf bestempeld worden, maar vreugde 
uitstralen. Een hoge leeftijd is voor onze hemelse 
Vader geen probleem. Momenteel zijn er negen 
apostelen ouder dan tachtig jaar. God gebruikt hen 
voor hun wijsheid en kennis van zaken.

Omdat Geerte den Hollander was gevraagd om 
een reservetoespraak gereed te houden en die niet 
hoefde te houden, gaf zij een kort getuigenis. Ze 
was door de toespraken opgebouwd en beves-
tigde de woorden die al waren gesproken. Ze zei 
dat ze weet dat ze een dochter van God is, en dat 
ze de Heiland graag beter wil leren kennen.

Open uw hart voor de Heer
Als slotspreker gaf pre-

sident Oddens van de ring 
Den Haag zijn getuigenis 
dat hij voelde dat de Heer 
ons zeer liefheeft. God wil 
graag weten wat er in ons 
leeft. President Oddens 
spoorde ons aan om ons hart 
voor Hem te openen. Onze 
hemelse Vader wil graag van 
ons horen wat ons dwars-
zit. ‘U heeft een goddelijk 
geboorterecht,’ zei president 
Oddens, ‘dat is een positie 
die u nooit hoeft te verdedi-
gen.’ Vervolgens gaf hij een 
aantal tips om gelukkiger te 

zijn: stop met zelfkritiek en kijk naar uzelf zoals 
God naar u kijkt. Stop met vergelijken – we zijn 
allemaal uniek; vergelijken maakt ons jaloers 
of geeft ons een minderwaardig gevoel. Neem 
op tijd de ontspanning die u nodig hebt en eet 
gezond. Laat de grote liefde van de Heiland in 
uw leven toe, zet de sluizen naar de hemel open 
– u bent dichter bij de hemel dan u denkt. Ten 
slotte dankte president Oddens het prachtige 
koor en vroeg hij om een welgemeend applaus.

Na de toepasselijke lofzang Gij zijt groot en het 
slotgebed hadden we nog gelegenheid om naar de 
prachtige tentoonstelling te kijken waar kunstwer-
ken van zusters uit de vier ringen te bewonderen 
waren. Verschillende lokalen waren met schilde-
rijen, tekeningen, houtsnijwerk, quilts, bijzonder 
kledingstukken en nog meer moois gevuld. Het 
was bijzonder leuk om dit alles te zien. Ook kon-
den we zusters die we al jaren niet hadden gezien, 
begroeten onder het genot van iets te drinken en 
een heerlijke versnapering.

Kortom, wij ‘dochters van Sion’ hebben ons op 
deze dag werkelijk verheugd.

Het verslag van Alie Vermeer is aangevuld met 
informatie van andere zusters. ◼

Een grote ver-
scheidenheid 
aan kunst-
werken werd 
tentoongesteld.
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Nieuw presidium  
voor ring Den Haag

Tijdens de conferentie van 
de ring Den Haag op 13 en 
14 december 2014 is een nieuw 
ringpresidium gesteund. Presi-
dent Frank Oddens, die de ring 
bijna tien jaar heeft geleid, werd 
met dank ontheven, evenals zijn 
raadgevers, Rolf van der Put en 
Otto der Weduwen. De nieuwe 
ringpresident is Eelco Scheltinga. 
Voor zijn roeping als ringpre-
sident was hij lid van de hoge 
raad in de ring Den Haag en 
eerste raadgever van de zen-
dingspresident van het zendings-
gebied België- Nederland. Zijn 
raadgevers zijn Maarten ’t Hoen 
en Barry ten Have, die voor hun 
roeping in het ringpresidium 
respectievelijk president van de 
gemeente Alkmaar en bisschop 
van de wijk Zoetermeer waren.

Waardering voor 
kerstconcerten

Veel bezoekers van de kerst-
concerten op 13 en 14 december 
in de kerk in Apeldoorn waren 
vol lof over wat ze hadden 
gehoord. De uiteenlopende kerst-
liederen werden door solisten, 
duo’s, trio’s, andere kleine groe-
pen en een koor gezongen en op 
verschillende instrumenten bege-
leid. De liederen werden verbon-
den door een verhaal over een 
engel die naar de aarde kwam 
om te kijken hoe het kerstfeest 

beter kunnen worden opge-
vangen en er ook een plek 
is voor gezinnen met jonge 
kinderen. Dit jaar wordt het ter-
rein rondom de tempel onder 
handen genomen en zal de tuin 
worden vernieuwd. De tempel 
is van 16 februari tot 2 maart en 
van 24 augustus tot 7 septem-
ber wegens onderhoud geslo-
ten. De tijden van de diensten 
zijn vermeld in de Liahona 
van januari 2015 op pagina R8. 
Voor vragen of afspraken kunt 
u telefonisch contact met de 
tempel opnemen met nummer 
0(031)- 79- 3435310. ◼

Kort nieuws

werd gevierd en of de mensen 
nog wel aan de geboorte van 
Jezus Christus dachten. Want wat 
Hij voor de mensen heeft gedaan, 
hoort bij feesten zoals Kerstmis 
en Pasen centraal te staan. Bijna 
400 bezoekers luisterden naar 
het verhaal en naar de oude en 
moderne liederen.

Veranderingen in en  
bij de Den Haagtempel

Het afgelopen jaar heeft het 
souterrain van de Den Haag-
tempel een kleine verbouwing 
ondergaan, waardoor de bezoe-
kers buiten de diensten om 

Een zanggroep 
die ‘langs de 
deuren ging’ 
met kerstlie-
deren liet zich 
horen tijdens de 
kerstconcerten 
in Apeldoorn.FO
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Bij de Den 
Haagtempel 
op een zonnige 
najaarsdag
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 Tijdens zondagsschoollessen merk ik vaak dat 
de deelnemers drie of meer verschillende 

Bijbelvertalingen gebruiken. Een situatie die al 
jaren bestaat, en het aantal zal nog wel toene-
men, want de afgelopen tien jaar zijn er weer 
drie Nederlandse Bijbelvertalingen bijgekomen. 
Verwarring kan ontstaan wanneer de namen in 
Bijbelteksten er anders uitzien. Dat is veelal een 
gevolg van ‘vertaling op vertaling’. Het Nieuwe 
Testament speelt zich voor het grootste deel af 
in Judea en Galilea. De meeste mensen in die 
gebieden spraken destijds Aramees, maar ze 
hadden nog Hebreeuwse namen en lazen ook 
de Schriften in het Hebreeuws – voor zover ze 
lezen konden, maar daarom waren er Schrift-
geleerden om hun te vertellen wat er in de Wet 
(de boeken van Mozes) stond.

De boeken van het Nieuwe Testament zijn 
echter in het Grieks geschreven, dus de auteurs 
moesten die Hebreeuwse namen omzetten 
naar het Grieks, waarvoor bovendien een ander 
alfabet werd gebruikt. In de volgende eeuwen 
werd de Bijbel in het Latijn vertaald, waarvoor 
weer een ander alfabet gold. Omstreeks 400 na 
Christus ontstond de Vulgata, de Latijnse verta-
ling die door de rooms- katholieke kerk tot ver 
na de Middeleeuwen als gezaghebbend werd 
beschouwd. Het vertalen van de Bijbel in andere 
talen was meer dan duizend jaar streng ver-
boden, zodat Bijbelse namen dikwijls in hun 
Latijnse vorm ingeburgerd raakten.

Een voorbeeld hiervan is de naam van de 
vrouw die Jezus na zijn opstanding als eerste zag. 
In de Statenvertaling wordt zij Maria Magdalena 
genoemd. ‘Magdalena’ wordt door sommigen als 
een soort achternaam opgevat, maar het is een 
Latijns bijvoeglijk naamwoord dat ‘van Magdala’ 

of ‘uit Magdala’ betekent, vandaar dat in de NBG- 
vertaling sprake is van ‘Maria van Magdala’, terwijl 
ze in de Nieuwe Bijbelvertaling ‘Maria uit Magdala’ 
wordt genoemd.

Het laatste avondmaal
De laatste maaltijd die Jezus voor zijn kruisi-

ging met zijn discipelen hield, was een bijzondere 
maaltijd: het was de sederavond, waarmee het 
Pesach begint, het feest waarbij de Joden de uit-
tocht uit Egypte en de bevrijding van de slavernij 
nog elk jaar vieren. Vandaar dat we lezen dat het 
brood werd gebroken: dit was het ongerezen 
brood dat we nog steeds als matzes kennen. Het 
Pesach werd in het Aramees ‘Pascha’ genoemd 
(uitgesproken als ‘pas- gaa’), en die term treffen 
we dan ook aan in de Statenvertaling en de NBG- 
vertaling, maar in de Nieuwe Bijbelvertaling staat 
‘pesachmaal’.

Het woord discipel is weer uit het Latijn afkom-
stig. In de oorspronkelijke, Griekse evangelietekst 
staat ‘mathètès’ (leerling), in de Latijnse Bijbelver-
talingen werd dat ‘discipulus’, dat gewoonlijk met 
‘leerling’ vertaald wordt, maar ook wel met ‘volge-
ling’, ‘leerjongen’ of ‘pupil’. In de meeste Neder-
landse Bijbelvertalingen is sprake van ‘discipelen’, 
maar in de Nieuwe Bijbelvertaling is het letterlijk 
met ‘leerlingen’ vertaald.

Bijbelvertalingen
De vraag wat nu eigenlijk de beste Bijbelverta-

ling is, is moeilijk eenduidig te beantwoorden. 
Alle vertalingen hebben voor-  en nadelen. Toen 
ik werd gedoopt, kreeg ik van mijn ouders een 
exemplaar van de Statenvertaling. Dat was toen 
de aanbevolen Bijbelvertaling, omdat deze het 
dichtst bij de originele tekst stond. Ik raakte wel 
aan de oude Nederlandse uitdrukkingen gewend 
die erin stonden, maar ik herinner me ook een 
zondagsschoolles door een leerkracht die een ver-
haal uit het Oude Testament helemaal niet goed 
had begrepen doordat ze de betekenis van één 
woord niet wist. Blijkbaar waren er meer leden die 
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daarmee worstelden, want op een zeker moment 
kregen we het advies om de NBG- vertaling (uit 
1951) te gaan gebruiken, die voor veel leden beter 
te begrijpen zou zijn.

Dat niet alle vertalingen overeenkwamen, bleek 
duidelijk toen iemand die wat over vasten zocht, 
een verwijzing naar Mattheüs 17:21 vond. Maar 
daar stond niets over vasten! Intussen verschenen 
er steeds meer Bijbelvertalingen. Het Nederlands 
Bijbelgenootschap publiceerde een Editie 1977 
van de Statenvertaling, waarin verouderde woor-
den uit vroegere uitgaven door nieuwere waren 
vervangen zonder dat de vertaling er wezenlijk 
door was gewijzigd. Er kwamen ook volkomen 
nieuwe vertalingen, zoals de Nieuwe Bijbelverta-
ling van 2004, die momenteel in veel kerken wordt 
gebruikt. In 2010 werd een nieuwe herziening van 
de Statenvertaling gepubliceerd, die bekend staat 
als Herziene Statenvertaling. Hierin is de oude 
tekst (oorspronkelijk uit 1637) geheel herschreven 
in moderner Nederlands, met de bedoeling om de 
voorkeursvertaling van velen begrijpelijk te maken 
voor iedereen zonder de betekenis van de teksten 
te veranderen. De Herziene Statenvertaling wordt 
momenteel voor Bijbelcitaten in de Liahona en 
andere kerkpublicaties gebruikt.

Om terug te komen op het verhaal uit Mat-
theüs 17 – dit gaat over een kind waarbij een boze 
geest werd uitgedreven. Het was de discipelen 
niet gelukt om dat te doen. Toen ze Jezus vroegen 
waarom, zei Hij dat ze onvoldoende geloof had-
den en voegde eraan toe: ‘Maar dit soort gaat niet 
uit dan door bidden en vasten’. Er blijken bijbels in 
omloop te zijn waarin ‘en vasten’ is weggelaten. In 
de Nieuwe Bijbelvertaling ontbreekt de genoemde 
zin in zijn geheel, maar is er een kanttekening 
waarin het ontbreken van vers 21 wordt uitgelegd: 

in bepaalde oude handschriften van het Mattheüs- 
evangelie komt deze zin niet voor. Dat brengt ons 
op het probleem van de overlevering van de eeu-
wenoude teksten, maar het zou te ver voeren om 
daar nu op in te gaan. Het belangrijkste is dat we 
de Bijbel lezen, in welke vorm dan ook. ◼
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Op de NBG- website debijbel.nl kunnen verschillende Bijbelvertalingen 
worden vergeleken.

De Liahona

De Liahona bevat elke maand een algemeen gedeelte, dat in alle 
talen hetzelfde is, en een regionaal gedeelte (‘Regionaal nieuws’) 

dat wordt samengesteld uit bijdragen van leden in het Nederlandse 
taalgebied, uitgezonderd de maandelijkse boodschap van de gebieds-
leiding. Het regionale gedeelte hoort te bestaan uit verslagen van 
activiteiten en ervaringen van leden – en aan dat laatste heeft het de 
afgelopen maanden ontbroken. Ook nu weer. Gelukkig was er een 
verslag van de ZHV- conferentie in november, die door honderden zus-
ters is bezocht, maar op de aansporing om bekeringsverhalen, ervarin-
gen met zendingswerk en familiegeschiedenis en andere persoonlijke 
ervaringen op te schrijven, hadden we meer reacties verwacht. Veel 
kerkleden vertellen wel over persoonlijke ervaringen in toespraken en 
getuigenissen, maar zouden nog meer van hun broeders en zusters 
daarmee kunnen opbouwen door deze ervaringen op papier of in een 
e- mail te zetten en naar de redactie van Regionaal nieuws te sturen.

Daarnaast willen we u uitnodigen om te reageren op wat u op 
deze pagina’s leest. Wat hebt u interessant gevonden, waardoor 
voelt u zich gesterkt? Hebt u misschien iets gemist waarover u ook 
graag had gelezen? Een e- mail is vaak snel te schrijven! Schrijf aan 
LiahonaNL@gmail.com of stuur een brief aan de redacteur van Regio-
naal nieuws op het adres Grovestins 64, 7608 HN Almelo in Nederland.

Denkt u er ook aan dat toepasselijk foto’s minstens even welkom 
zijn? Als u foto’s van personen instuurt, dient u hen wel toestemming 
te vragen (bij minderjarigen de ouders), tenzij het foto’s van grotere 
groepen betreft. ◼

E E N  P A A S G E S C H E N K  V O O R  U  E N  U W  V R I E N D E N

Op 29 maart brengt de Kerk ter gelegenheid van Pasen een video 
en website uit over de opstanding van de Heiland en het belang 

van zijn verzoening in ons leven. We nodigen iedereen uit om zijn offer 
beter te begrijpen, zijn leringen te omarmen en te delen in zijn vreugde 
door pasen.mormon.org te bezoeken. ◼


