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 De apostel Paulus heeft verklaard dat de hele 
wet om één woord draait: Gij zult liefhebben.1 

Paulus leert ons verder dat ware liefde uit een rein 
hart en uit ongeveinsd geloof voortvloeit.2 In ons 
geloof vinden we het bereiken van zowel gees-
telijke als stoffelijke zelfredzaamheid belangrijk. 
Zelfredzaamheid is altijd een van de prioriteiten 
geweest die ons als heiligen in deze bedeling 
worden bijgebracht. Maar de weg naar zelfred-
zaamheid kan lang zijn en we kunnen met onder-
brekingen, ziekten, financiële rampen, persoonlijke 
en andere beslissingen te maken krijgen die ons 
op weg naar stoffelijke zelfredzaamheid, een van 
de aspecten van zelfredzaamheid, kunnen ophou-
den. Het andere aspect is geestelijke zelfredzaam-
heid. Maar beide zijn onafscheidelijke kanten van 
dezelfde medaille: volledige zelfredzaamheid.3

We moeten geen tijd verspillen aan het beoorde-
len van de reden voor de pech die onze broeders en 
zusters in hun tijden van nood ondervinden, maar 
ons door ware liefde laten aanzetten tot medelijden, 
wat volgens de Gids bij de Schriften betekent: ‘met 
een ander mee lijden’.4 De Heiland ‘is met innerlijke 
barmhartigheid bezield en vol ontferming jegens 
de mensenkinderen’ 5 en is voor ons het volmaakte 
voorbeeld van medelijden en naastenliefde. Telkens 
als de Heer in aanraking kwam met iemand die 
ontberingen of moeilijkheden doormaakte, vroeg 
Hij zich niet af hoe dat kwam, en veroordeelde Hij 
de verkeerde beslissingen van die mensen niet. Met 
zijn volmaakte naastenliefde had Hij medelijden met 
ieder en zegende Hij hen onmiddellijk met genezing 
van hun kwaal of voorzag Hij in hun behoefte.

Net als de weduwe 6 die niet veel te geven had, 
maar toch een gave schonk, heeft ieder lid van de 
kerk het fantastische voorrecht om de goddelijke 
gave van medelijden te gebruiken door vasten-  
en offergaven te schenken. Heiligen der laatste 
dagen uit alle lagen van de bevolking 7 en van alle 
inkomensniveaus vasten eens per maand om hun 
geestelijke zelfredzaamheid te vergroten en betalen 
daarbij vastengaven tot steun van behoeftige men-
sen, zodat ook zij geestelijk zelfredzaam worden.

De Heer heeft zijn volk Zion8 genoemd omdat 
ze aan drie vereisten voor deugdzaamheid vol-
deden: zij waren één van hart, leefden in gerech-
tigheid, en er waren geen armen onder hen. 
Het is niet toevallig dat Zion ‘de reinen van hart’ 
betekent.9 Nogmaals tonen de Schriften aan dat 
reinheid van hart tot medelijden en genade leidt, 
wat naastenliefde schept. Het volk van Henoch 
begreep het gebod ‘heb uw naaste lief als uzelf’.10 
Daardoor hadden ze medelijden en leefden ze 
mee met iedere broeder of zuster die minder 
fortuinlijk was dan zijzelf. Ze werkten samen bij 
de hulpverlening aan de armen en behoeftigen tot 
er geen armen meer onder hen waren.
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In een wereld die zich in toenemende mate 
van de leringen van de Heiland afwendt, vinden 
veel van onze broeders en zusters en anderen 
met beperkte mogelijkheden het moeilijk om 
onder moeilijke omstandigheden tot volle groei 
te komen. Door medelijden te hebben, kunnen 
we ons geloof vergroten. Ons geloof in Jezus 
Christus en zijn evangelie is voldoende om mede-
lijden en liefde voor mensen in nood op te vat-
ten. In de hoop op een betere wereld kunnen we 
met een hart vol liefde en medelijden voor onze 
broeders en zusters een gulle vastengave geven.

Als we in het dagelijks leven een dankbare 
houding aannemen, zullen we ons er bewust 
van zijn dat er altijd mensen zijn met grotere 
behoeften dan wijzelf. Dan zijn we net als de 
weduwe die het zelfs met haar uiterst schamele 
middelen een heilig voorrecht vond om een 
bijdrage aan de armen en behoeftigen te geven.

We kunnen er een gewoonte van maken om 
te vasten en vastengaven te betalen, en de leden 
van ons gezin en uit onze unit dit ook te leren. 
Bent u hier getrouw in, dan zal dit u als discipel 
van Christus verlichting brengen,11 zal de Heiland 
uw Leidsman zijn en zal zijn volk als een onuit-
puttelijke bron zijn.12 Maar bovenal zullen wij dan 
voor de armen en de behoeftigen zorgen, die ook 
allemaal kinderen van dezelfde Vader zijn. Dan 
worden wij allen geschraagd door zijn liefde en 
behouden we vergeving van onze zonden.13 ◼

NOTEN
 1. Galaten 5:14.
 2. 1 Timoteüs 1:5.
 3. Dieter F. Uchtdorf, ‘Op ’s Heren eigen wijze’,  

oktober 2011.
 4. Gids bij de Schriften: Medelijden.
 5. Mosiah 15:9.
 6. Markus 12:41–44.
 7. Deuteronomium 16:17.
 8. Mozes 7:18.
 9. Leer en Verbonden 97:21.
 10. Mattheüs 22:39.
 11. Jesaja 58.
 12. Jesaja 58.
 13. Mosiah 4:26.

die daarvoor uitgenodigd 
waren in het kerkgebouw van 
de wijk Haarlem. In de middag 
werd in hetzelfde gebouw een 
priesterschapsleidersvergade-
ring gehouden en ’s avonds een 
algemene bijeenkomst voor de 
leden van de ring.

Ouderling Dyches intro-
duceerde daar de visie en de 
doelen van het gebiedspresi-
dium voor 2015. Die zijn hel-
der en eenvoudig: breng een 
vriend mee naar de kerk, zorg 
dat je geestelijk en materieel 
zelfredzaam wordt en blijft, en 
zoek de naam van een voorou-
der op en neem die naam mee 
naar de tempel.

Zondagochtendbijeenkomst
De volgende dag verza-

melden de leden van de ring 
zich in het congrescentrum 
in Noordwijkerhout. Ze kwa-
men zelfs met bussen aan. Het 
waren er veel.

Direct na de opening van 
de zondagochtendbijeenkomst 
werd het ringpresidium eervol 
ontheven en uitbundig bedankt 
door ouderling Dyches. Dat 
gebeurde op een bijzondere 
manier. President Oddens, 

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

Wisseling van de wacht  
in de ring Den Haag
Nieuw ringpresidium aangesteld
Jack van Oudheusden (wijk Den Haag)

 Op 13 en 14 december 2014 
vond de tweede halfjaar-

lijkse conferentie plaats van 
de ring Den Haag Nederland. 
Dit was een bijzondere confe-
rentie. Reeds een maand van 
tevoren was aangekondigd dat 
er een ander ringpresidium zou 
komen en dat president Frank 
Oddens, die bijna 10 jaar ring-
president is geweest, zou wor-
den ontheven. Dat hield in dat 
dan ook zijn beide raadgevers, 
president Rolf van der Put en 
president Otto der Weduwen, 
ontheven zouden worden.

De conferentie werd gepresi-
deerd door ouderling Tymothy 
Dyches, lid van het Tweede 
Quorum der Zeventig en tevens 
raadgever in het presidium 
van het gebied Europa. Hij 
werd bijgestaan door ouderling 
Robert Dryden, een gebiedsze-
ventiger uit Engeland. Zij waren 
hier met een speciale opdracht 
direct van het Eerste Presidium, 
om deze verandering plaats te 
laten vinden.

Doelen voor 2015
Op zaterdag 13 december 

vonden er veel gesprekken 
plaats met priesterschapsleiders 
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president Van der Put en pre-
sident Der Weduwen werd 
gevraagd op te staan op het 
podium, zodat iedereen hen 
goed kon zien. Toen werden 
ze uitvoerig geprezen voor al 
het werk dat ze in de afgelopen 
jaren hadden gedaan voor de 
leden van de ring.

Daarna werden ook hun 
echtgenotes, zuster Tjarda 
Oddens, zuster Thea van der 
Put en zuster Renate der Wedu-
wen, gevraagd om op te staan. 
Ook zij werden uitgebreid 
bedankt en geprezen. Want 
iedereen besefte maar al te 
goed dat deze broeders deze 
roepingen niet zo goed had-
den kunnen vervullen, als ze 
niet de onverdeelde steun van 
hun echtgenote hadden gehad. 
We konden aan deze zes 
mensen, die zo trouw gediend 
hadden en zo toegewijd zijn, 
onze gevoelens van dank over-
brengen. Dat was een bijzon-
der moment voor iedereen die 
daar aanwezig was. Er waren 
veel emoties, en de gevoelens 
van dankbaarheid en respect 
van alle leden van de ring 
waren op dat moment haast 
tastbaar in de zaal.

Ook werd er uitgebreid aan-
dacht geschonken aan de eerdere 
raadgevers van president Oddens, 
namelijk president Sylvain Gfeller 
uit Zoetermeer, president Daan 
Peschier sr. uit Den Haag en 

Ouderling Dyches vroeg hen 
naar het podium te komen en 
daar plaats te nemen. Daarna 
volgde de steunverlening door 
de leden van de ring.

Het nieuwe presidium
Ten tijde van zijn roeping 

tot ringpresident was president 
Scheltinga raadgever van presi-
dent Robinson, de zendingspre-
sident. Tevens was hij lid van 
de hoge raad. Voor die tijd is hij 
o.a. wijkzendingsleider, lid van 
een bisschap en jongemannen-
president van de wijk geweest.

President Scheltinga is 
getrouwd met zuster Jo- Ann van 
Oudheusden. Ze hebben vier 

president Herman de Bruijn uit 
Alkmaar. Ook zij werden bedankt 
en geprezen voor hun harde 
werk en gewilligheid, evenals hun 
echtgenotes, zuster Gfeller, zuster 
Peschier en zuster De Bruijn.

Na al deze bijzondere en 
emotionele gebeurtenissen 
waren alle aanwezigen nu wel 
erg nieuwsgierig geworden. Wie 
zitten er nu in het nieuwe ring-
presidium? Dat bleek allereerst 
broeder Eelco Scheltinga uit de 
wijk Den Haag te zijn, als ring-
president. Met als eerste raad-
gever broeder Maarten ’t Hoen 
uit de gemeente Alkmaar en als 
tweede raadgever broeder Barry 
ten Have uit de wijk Zoetermeer.

Het nieuwe 
presidium van 
de ring Den 
Haag: v.l.n.r. 
president ’t 
Hoen, presi-
dent Scheltinga 
en president 
Ten Have.
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kinderen: een meisje en drie 
jongens.

President Scheltinga heeft een 
hbo- opleiding bedrijfseconomie 
gevolgd en daarna een oplei-
ding MBA gedaan. Hij is mede-
oprichter en aandeelhouder 
geweest van een bedrijf dat zich 
specialiseert in de ontwikke-
ling van software voor werving, 
selectie en talentontwikkeling. 
Na de succesvolle verkoop van 
dit bedrijf is hij nu bezig met de 
ontwikkeling van twee nieuwe 
bedrijven; het een houdt zich 
bezig met life- coaching en het 
ander met de verkoop van 
wellness-  en health- producten.

Zuster Scheltinga was ten tijde 
van de roeping van haar echt-
genoot presidente van de jonge-
vrouwen in de wijk Den Haag. 
Eerdere roepingen van haar 
waren o.a. jeugdwerkpresidente 
van de ring, jeugdwerkpresi-
dente van de wijk en instituuts-
leerkracht. Zuster Scheltinga 
heeft een hbo- opleiding in het 
onderwijs en een post- hbo- studie 
gedragsspecialist gevolgd. Zij is 
parttimecoördinator voor hoog-
begaafde kinderen.

President ’t Hoen was ten 
tijde van zijn roeping in het 
ringpresidium gemeentepre-
sident van de gemeente Alk-
maar. Daarvoor is hij o.a. lid 
van de hoge raad, raadgever 
in een gemeentepresidium, 
zondagsschoolleerkracht en 

in het jongevrouwenpresidium 
van de ring, muziekleidster in 
het jeugdwerk en raadgeefster 
in het jongevrouwenpresidium 
van een wijk. Zuster Ten Have 
heeft een opleiding econo-
mie gevolgd en is nu parttime 
werkzaam als fotomodel en 
componiste.

Het was een gedenkwaardig 
en historisch weekend voor 
de ring Den Haag. Het was 
bijzonder om te zien hoe de 
organisatie van de kerk werkt. 
We zijn dankbaar voor hen die 
in het verleden zo hard gewerkt 
hebben voor de leden van de 
ring en zien uit naar een goede 
samenwerking met het nieuwe 
ringpresidium. ◼

assistent- groepsleider hogepries-
ters geweest.

President ’t Hoen is getrouwd 
met zuster Naomi Klingebiel en 
zij hebben samen een zoon.

De opleiding van president 
’t Hoen is technisch (mts), en hij 
is nu werkzaam als zelfstandig 
handelsagent technische onder-
delen in de autosector.

Zuster ’t Hoen was jonge-
vrouwenpresidente van de ring 
ten tijde van de roeping van 
haar man in het ringpresidium. 
Eerder is ze o.a. jeugdwerk-
presidente van de wijk, ZHV- 
presidente in de gemeente en 
raadgeefster in het jongevrou-
wenpresidium van de ring 
geweest. Na de middelbare 
school heeft ze enige tijd in 
de medische sector gewerkt.

President Ten Have was ten 
tijde van zijn roeping in het 
ringpresidium bisschop van 
de wijk Zoetermeer. Daarvoor 
was hij o.a. lid van de hoge 
raad, jongemannenpresident 
van de ring, wijksecretaris en 
zondagsschoolpresident.

President Ten Have heeft een 
hbo- opleiding gevolgd in de 
ICT (automatisering) en is nu 
werkzaam als systeembeheer-
der. Hij is getrouwd met zuster 
Kim Panhuyzen en zij hebben 
drie kinderen, twee meisjes en 
een jongen.

Roepingen van zuster Ten 
Have waren o.a. raadgeefster 

I N F O R M A T I E

Een paasgeschenk

Ter viering van deze paastijd heeft de kerk een 
video en een website uitgebracht die op de 

opstanding van de Heiland en het belang van zijn 
verzoening ingaan. We nodigen iedereen uit om 
onze website pasen.mormon.org te bezoeken en 
zijn offer te ontdekken, zijn leringen te omarmen 
en in zijn vreugde te delen.

Aanbevolen websites
Algemeen

www.lds.org
www.kerkvanjezuschristus.org
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www.mormonen.nl
www.facebook.com/MormonenLageLanden
www.nieuws- mormonen.nl
www.mormonenmedia.be

Video’s
www.lds.org/bible- videos
www.mormonchannel.org

Muziek
www.mormontabernaclechoir.org
www.lds.org/music
www.hldmuziek.nl

Familiegeschiedenis
familysearch.org ◼

worden ondergebracht in een 
gebouw waar voorzieningen 
voor ontspanning zijn. De week 
wordt besloten met openbare 
concerten op 29 en 30 augustus; 
het laatste concert vindt plaats 
in het ringcentrum van de ring 
Barcelona. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
Luis Ángel de Benito (hij spreekt 
Spaans en Engels) via luisangel-
debenito@gmail.com of de web-
site www.opus26.net bekijken. ◼

Een van de 
meer dan 90 
Bijbelvideo’s 
van de kerk: 
Jozef en Maria 
met de baby 
Jezus in de 
tempel, waar 
ze Simeon 
ontmoeten.
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Internationale muziekweek  
in augustus in Barcelona

Van maandag 24 augustus t/m 
zondag 30 augustus vindt 

er een muziekweek voor leden 
van de kerk en andere belang-
stellenden plaats in Barcelona. 
Wie goed kan zingen of een 
instrument kan bespelen, kan 
zich opgeven voor deelname aan 
het koor of orkest. Ook gezins-
leden kunnen meekomen, want 
er is in de loop van de week 
gelegenheid voor uitstapjes in 
de omgeving, en de deelnemers 
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 In de twee vorige artikelen 
over dit onderwerp kwam al 

naar voren dat er aanzienlijke 
verschillen tussen sommige 
Bijbeluitgaven bestaan. Soms ligt 
de oorzaak in verschillen tussen 
de overgeleverde handschriften 
met de Griekse tekst, die door 
meerdere keren overschrijven 
fouten bevatten en incompleet 
zijn. Vaker ontstaan de verschil-
len doordat vertalers de over-
geleverde tekst verschillend 
interpreteren: talloze woorden 
en uitdrukkingen kunnen op 
meer manieren worden vertaald.

Engelen
Als we over de eerste gebeur-

tenissen in het Nieuwe Testament 
lezen, zien we dat zowel Zacha-
rias, de vader van Johannes de 
Doper, als Maria en Jozef door 
een engel werden bezocht. Bij 
het woord engel stellen wij ons 
een hemels wezen voor, maar 
het woord ‘angelos’ in de Griekse 
tekst heeft niet zo’n specifieke 
betekenis: het betekent eenvou-
dig ‘bode’ of ‘gezant’. Waar Hiëro-
nymus, die de Bijbel in opdracht 
van paus Damasus omstreeks 
400 na Christus in het Latijn ver-
taalde, ‘angelos’ als afgezant van 
God begreep, gebruikte hij het 

Namen en uitdrukkingen  
in het Nieuwe Testament (3)
Frans Heijdemann (nieuwsredacteur)

Gedeelte van 
Mattheüs 26 
in een weten-
schappelijke 
uitgave van 
het Nieuwe 
Testament in 
het Grieks
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op dat moment nieuwe Latijnse 
woord ‘angelus’, waar het Neder-
landse ‘engel’ van is afgeleid. 
Deze term zien we in de meeste 
Nederlandse Bijbelvertalingen, 
maar ‘boodschapper’ zou dus 
ook een correcte vertaling zijn.

Ook aan de herders op het 
veld verscheen er een (hemelse) 
boodschapper, die hun de 
geboorte van de Redder bekend-
maakte. Deze boodschapper 
werd gevolgd door ‘een menigte 
van een hemels leger’ die God 
loofde. Hier worden dus andere 
woorden gebruikt, maar omdat 
deze menigte uit de hemel kwam 
en voor ons het woord engel de 
specifieke betekenis van hemelse 
boodschappers heeft gekregen, 
spreekt men dikwijls van een 
menigte engelen.

Christus, de Messias
Een van de bekendste Bijbel-

verhalen is dat van de wijzen uit 
het Oosten, die naar Jeruzalem 
kwamen om naar de pasgeboren 
koning der Joden te informeren. 
In Mattheüs 2:3–4 staat: ‘Toen 
koning Herodes dit hoorde, 
raakte hij in verwarring en heel 
Jeruzalem met hem. En nadat hij 
alle overpriesters en schriftge-
leerden van het volk bijeen had 

laten komen, wilde hij van hen 
weten waar de Christus geboren 
zou worden.’

In de Nieuwe Bijbelvertaling 
vinden we een andere naam dan 
Christus – daar staat: ‘waar de 
messias geboren zou worden’. 
Vanwaar dit verschil?

In de Griekse tekst van Mat-
theüs staat ‘hò christos’, hetgeen 
letterlijk ‘de gezalfde’ betekent. 
(‘Christos’, uitgesproken als ‘gris- 
tos’, komt van het Griekse werk-
woord chrio, ‘zalven’.) De titel 
gezalfde werd van oudsher gege-
ven aan personen die met zalf-
olie op hun hoofd voor bepaalde 
specifieke roepingen werden 
bestemd: koningen, zoals Saul 
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Den  
Haagtempel
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en David, hogepriesters en pro-
feten. Het Hebreeuwse woord 
voor gezalfde is ‘masjiach’, 
waarvan ‘messias’ is afgeleid. De 
messias die de Joden al eeuwen 
verwachtten, was een leider die 
het volk vrede en voorspoed zou 

op de website van de kerk (lds.org). In mei is er geen 
Regionaal nieuws.

Voor de volgende nummers van de Liahona hopen 
we weer bijdragen van lezers te ontvangen, vooral in 
de vorm van eigen ervaringen met het evangelie op 
wat voor manier dan ook. Uw berichten en foto’s zijn 
welkom via e- mail aan LiahonaNL@gmail.com en op 
het adres van de redacteur, Grovestins 64, 7608  
HN Almelo (Nederland). ◼

De Liahona

De Liahona van de komende maand (mei 2015) 
is een conferentienummer, dat een verslag zal 

bevatten van de op 4 en 5 april gehouden algemene 
conferentie van de kerk. Abonnees in Nederland 
en België ontvangen dit nummer gewoonlijk rond 
het einde van mei, maar de toespraken van de 
algemene conferentie zijn voor die tijd al te lezen 

brengen. De Bijbelvertalers die 
zeiden dat Herodes informeerde 
waar de messias zou worden 
geboren, hebben ‘christos’ in het 
bovenstaande vers dus opgevat 
als de gezalfde waarnaar al lang 
werd uitgezien.

Openingstijden Den Haagtempel

 De aanvangstijden van de diensten  
in de Den Haagtempel zijn als volgt:

• Donderdag en vrijdag: 11:45, 14:30,  
17:00 en 19:30 uur.

• Zaterdag: 9:30, 12:15 en 14:45 uur.
• De tweede en derde dinsdag van de maand  

om 19:30 uur.
• De vierde donderdag van de maand tevens  

om 9:45 uur.

Op verzoek van wijken, gemeenten of families 
kunnen er extra diensten worden gehouden op 
andere dagen of andere tijden. Er zijn tempeldagen 
voor mindervaliden op woensdag 13 mei en woens-
dag 7 oktober, elk met een dienst om 12:30 uur.

De tempel is wegens onderhoud gesloten van 
24 augustus tot 7 september. Op de zaterdagen 

van de algemene conferenties (4 april en  
3 oktober) is de tempel vanaf 14:45 uur gesloten.

Het adres van de tempel: Osylaan 2, 2722 
CV Zoetermeer, Nederland. Voor informa-
tie kunt u 079- 3435310 bellen (vanuit België 
0031- 79- 3435310), of een e- mail sturen naar: 
hague- off@ldschurch.org ◼

Het zal duidelijk zijn dat 
‘Christus’, de titel die zo vaak aan 
Jezus’ naam wordt toegevoegd, 
de verlatijnste vorm van ‘christos’ 
is. Omdat Hij de Gezalfde bij uit-
stek is, gebruiken we voor Hem 
ook de titel Messias. ◼
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 ‘Waar kan ik vrede vinden?’ Zo 
had de openingsregel van 

Where can I turn for peace? ook 
kunnen worden vertaald, maar die 
zin had niet zo mooi bij de noten 
gepast als ‘Waar is een toevluchts-
oord?’ We krijgen in ons leven allen 
te maken met problemen waar-
voor geen oplossing lijkt te zijn, 
met gebeurtenissen waarvoor ons 
beperkte verstand geen verklaring 
heeft, met het gevoel dat we ergens 
alleen voor staan, met geestelijke 
pijn waarvan we graag genezen 
zouden worden. De dichteres, Emma 
Lou Thayne, heeft ook zulke tijden 
meegemaakt, maar geeft meteen een 
antwoord op de in dit lied gestelde 
vragen: de Heiland is onze Vriend: 
Hij ziet hetgeen wij met ons mensen-
oog niet zien, Hij lijdt met ons mee 
en alleen Hij geeft ons de vrede en 
rust waarnaar we verlangen.

Het was in 1971 dat Emma Lou 
Thayne en Joleen Meredith werd 
gevraagd om een lied voor een 
conferentie te schrijven. Op een 
dag nam zuster Thayne telefonisch 
contact met zuster Meredith op 
om dit te bespreken, en vertelde 
dat ze al wat regels op papier had 
gezet, ‘een boodschap van hoop en 
vrede’. Ze las enkele regels voor en 
zuster Meredith liep naar de piano, 
waarop ze een melodie speelde die 

zijn. Veel organisten hebben de nei-
ging om te zacht te spelen, doordat 
ze zelf dicht bij het punt zitten waar 
het geluid vandaan komt en dus niet 
horen hoe goed het geluid door-
dringt in de zaal.

Een fout die ook nog veel wordt 
gemaakt, is het gebruik van een 
tremulant bij de begeleiding van 
samenzang. Elk orgel heeft een of 
meer tremulanten, die als bijzonder 
effect kunnen worden gebruikt bij 
bepaalde solostukken. In de weinige 
richtlijnen voor organisten die vanuit 
de kerk zijn gegeven, is er steeds 
weer op gewezen dat een tremulant 
niet bij de begeleiding van lofzangen 
dient te worden gebruikt. Bij zachte 
registraties is het effect sentimenteel, 
bij sterke registraties ontstaat een 
‘golvende’ klank die de gewenste 
krachtige indruk tenietdoet. Daar-
naast doet het flakkerende geluid 
afbreuk aan de duidelijkheid die de 
orgelbegeleiding voor de aanwezi-
gen moet geven.

Onlangs bereikte mij een vraag 
over het tussenspel tussen de cou-
pletten. Het nieuwste handboek 
bevat geen instructies daarover, 
maar volgens een eerder gegeven 
richtlijn kan er een tussenspel tus-
sen bepaalde strofen van een lofzang 
worden gespeeld als daar een goede 
reden voor is; gewoonlijk wordt het 
echter niet gedaan. Bij ‘Waar is een 
toevluchtsoord?’ zie ik geen reden 
om een uitzondering te maken: het is 
beter als de drie strofen achter elkaar 
worden gezongen. ◼ DU
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bij deze woorden paste. Zo ging het 
ook bij de volgende regels, en na 
korte tijd was een groot deel van 
het nieuwe lied gereed. De zusters 
noemden het jaren later nog hun 
‘telefoonlofzang’. Ja, inspiratie voor 
een tekst of een melodie kan op 
allerlei momenten komen.

‘Innig’ staat er boven deze lofzang 
(nummer 88 in Lofzangen). Hierbij 
past weliswaar een rustig tempo, 
maar niet zo langzaam dat het traag 
klinkt. Er zijn alleen noten van een, 
twee of drie tellen (geen enkele van 
slechts een halve tel), daardoor ont-
staat een rustig effect al haast vanzelf. 
Voor de dirigent houdt dit in dat deze 
geen al te grote bewegingen moet 
maken, anders wekt de maatslag toch 
nog een onrustige indruk.

Om deze lofzang op gepaste 
wijze te begeleiden, dient de orga-
nist een enigszins bescheiden 
registratie te gebruiken, maar ook 
weer niet te zacht. Ik heb eens een 
organist gehoord die de tekst van 
de lofzangen meende te moeten 
illustreren door zeer grote verschil-
len tussen sterk en zacht te laten 
horen. Zoiets past misschien bij 
een orgelsolo, maar is niet gewenst 
bij de begeleiding van samenzang: 
het orgel hoort de aanwezigen niet 
geheel te overstemmen, maar moet 
wel voor iedereen goed hoorbaar 

Lofzang van de maand:  
‘Waar is een toevluchtsoord?’
Frans Heijdemann (nieuwsredacteur)


