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B O O D S C H A P  V A N  D E  G E B I E D S L E I D I N G

Zoals president Boyd K. Packer 
ons heeft geleerd, moeten we alle-
maal in staat blijven om gevolg te 
geven aan inspiratie zodat de Heer 
zuivere intelligentie in ons verstand 
kan gieten om ons iets te laten weten, 
leiding te geven, iets te leren en ons 
te waarschuwen.13

Bedenk wat deze gave van voort-
durende persoonlijke ingevingen en 
openbaring inhoudt:

• Dat er een God is
• Dat Hij ons persoonlijk kent
• Dat Hij zijn kerk door profeten  

leidt en dat Hij de aanwijzingen  
die Hij hun geeft aan ons individu-
eel zal bevestigen

• Dat Hij om ons geeft, met ons  
wil spreken en ons wil leiden

• Dat Hij onze keuzevrijheid 
respecteert

• Dat we nooit echt alleen zijn

De gave van de Heilige Geest 
maakt ons geestelijk zelfredzaam, 
zodat we kunnen leren om zelf te 
handelen en niet met ons te laten 
handelen,14 en zodat ‘ieder mens 
mag spreken in de naam van God, 
de Heer, ja, de Heiland der wereld.’ 15

Deze gave is zo’n grote zegen! Ze 
biedt ons de bescherming die we zo 
dringend nodig hebben en helpt ons 
om antwoorden op de belangrijkste 
levensvragen te vinden. De Heilige 
Geest brengt ons ertoe om ons ver-
trouwen te stellen in het volmaakte, 
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 Wanneer we door de doop tot 
de kerk toetreden, worden we 

vervuld met hoop op het eeuwig leven, 
en op nader tot God komen door Hem 
beter te gaan begrijpen, en zijn doel 
voor ons beter te bevatten.1 In onze 
godsdienst zoeken we naar antwoor-
den op de moeilijkste levensvragen. 
Aanvankelijk kunnen we antwoorden 
krijgen van vrienden, vertrouwde leer-
krachten, zendelingen, huisonderwij-
zers of de bisschop. Maar uiteindelijk 
moeten we leren om zelf van de mach-
ten van de hemel gebruik te maken en 
geestelijk zelfredzaam te worden.

President Henry B. Eyring heeft 
gezegd: ‘Velen […] hebben behoefte 
aan de zegen van persoonlijke openba-
ring die van onze liefdevolle hemelse 
Vader komt. […] We weten allemaal 
dat het gezonde verstand gebruiken en 
logisch redeneren niet voldoende zijn 
om antwoord op belangrijke vragen 
te krijgen. We hebben openbaring van 
God nodig. En we willen niet slechts 
één openbaring op een moment vol 
stress, maar een voortdurende stroom 
aan openbaringen. We hebben niet 
slechts een flits van licht en troost 
nodig, maar de voortdurende zegen 
van communicatie met God.’ 2

Ieder van ons kan persoonlijke 
openbaring ontvangen, op dezelfde 
manier als profeten en apostelen die 
krijgen — door de Heilige Geest. Hij 
is een geestpersoon. Hij getuigt van 
God de Vader en zijn Zoon, Jezus 

Christus 3 en bevestigt alle waarheid 
door middel van geestelijke ingevin-
gen en rustige gevoelens. Volgens 
de Schriften is deze communicatie-
methode zacht en stil,4 en wordt er 
geen gebruik gemaakt van fysieke 
zintuigen, maar van de Geest die het 
hart en het verstand 5 raakt, en soms 
doordringend en krachtig 6 kan zijn. 
Die korte momenten zijn net als een 
lichtflits in het donker.

Besluiten we ons in zijn kerk 
te laten dopen, dan krijgen we de 
belofte dat we altijd in het licht 7, 8 
zullen leven. Geven wij gehoor aan 
ingevingen, dan wijden wij ons vol-
lediger toe aan onze hemelse Vader 
en zijn Zoon, Jezus Christus. Aan het 
eind van zijn aardse bediening heeft 
Christus tegen zijn apostelen gezegd: 
‘Ik zal u niet als wezen achterlaten. 
[…] Ik zal de Vader bidden en Hij zal 
u een andere Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn, namelijk de 
Geest van de waarheid […]. [Hij] zal 
u in alles onderwijzen en u in herin-
nering brengen alles wat Ik u gezegd 
heb.’ 9 Toen ontvingen de apostelen 
de gave van de Heilige Geest en 
bevestigden zij diezelfde gave door 
handoplegging, met het gezag van 
het Melchizedeks priesterschap,10 
op anderen die zich hadden laten 
dopen. Deze gave, ook wel de doop 
door vuur 11 genoemd, werkt op voor-
waarde van bekering en vergt van ons 
dat wij naar het evangelie leven.12

Een gave van vrede en bescherming
Ouderling Axel H. Leimer (Duitsland)
Gebiedszeventiger

Ouderling  
Axel H. Leimer
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vaste fundament van Jezus Christus, 
die onze kerk leidt, en er een getuige-
nis van te krijgen. De profeet Hela-
man heeft dat het beste geformuleerd: 
‘Bedenkt, bedenkt, het is op de rots 
van onze Verlosser, die Christus is, 
de Zoon Gods, dat gij uw fundament 
moet bouwen; zodat, wanneer de 
duivel zijn krachtige winden zendt, 
[…] die geen macht over u zullen 
hebben om u neer te sleuren in de 
afgrond van ellende en eindeloos 
wee, wegens de rots waarop gij zijt 
gebouwd, die een vast fundament is; 
en als de mensen op dat fundament 
bouwen, kunnen zij niet vallen.’ 16 ◼

NOTEN
 1. Johannes 17:3.
 2. Henry B. Eyring, ‘Voortdurende  

openbaring’, Liahona, november 2014.
 3. 2 Nephi 31:18.
 4. LV 85: 6; 1 Koningen 19:11–13;  

1 Nephi 17:45.
 5. Dennis E. Simmons, ‘His Peace’,  

algemene conferentie, april 1997.
 6. Helaman 5:25, 29–31.
 7. James E. Faust, ‘The Gift of the Holy  

Ghost — A Sure Compass’, algemene  
aprilconferentie 1989.

 8. Zie Gospel Doctrine, p. 61.
 9. Johannes 14:18, 16–17, 26.
 10. Handelingen 2:38; Handelingen 8:12–25;  

LV 29:33; Moroni 2:1–3.
 11. Mattheüs 3:11; 2 Nephi 31:17; LV 19:31.
 12. Handelingen 2:38.
 13. Boyd K. Packer, ‘Deze dingen weet ik’,  

Liahona, mei 2013.
 14. 2 Nephi 2:13–14, 26.
 15. LV 1:20.
 16. Helaman 5:12.

Zuster Robinson, de echtgenote van 
de zendingspresident, sprak vooral tot 
de zusters. ‘Zusters, wees moedig in 
geloof in uw familie en gezin’, zei ze. 
‘Wees moedig in het onderwijzen van 
het evangelie. Wees moedig in doel-
gericht opvoeden, het maakt niet uit 
of het jonge kinderen of tieners zijn. 
Misschien zijn onze kinderen het huis 
al uit. Heb de moed om een zegen in 
hun leven te zijn. Heb de moed om 
het beste uit u zelf te halen.

‘Zusters hebben mij opgebeurd 
toen mijn uitdagingen groot leken. 
Ik ben gezegend dat ik anderen kon 
opbeuren die liefde en vriendelijkheid 
nodig hadden in plaats van beoor-
deeld te worden. Als zusters in Zion 
zouden we elkaar liefdevol op moeten 
beuren zonder beperking en oordeel. 
Als zusters zouden wij het beste uit 
ons zelf moeten halen ondanks onze 
uitdagingen. Dat vergt moed! En het 
vergt ook moed en liefde om anderen 
op te beuren die moeilijkheden heb-
ben terwijl we zelf ook onze eigen 
uitdagingen meemaken. Terwijl we 
dit proces doormaken, zullen we op 
Christus gaan lijken.’

Geestelijk en stoffelijk  
zelfredzaam worden

President Alden Robinson van het 
zendingsgebied België- Nederland ver-
telde over een gesprek dat hij tijdens 
een ringconferentie in Apeldoorn met 
ouderling Holland (van het Quorum 
der Twaalf Apostelen) had gehad. De 
opdracht die hij van ouderling Holland 
kreeg, had niet direct met onderzoe-
kers of dopelingen te maken: hij moest 
ervoor zorgen dat de zendelingen, 
wanneer ze na hun zending naar huis 

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

Ringconferentie geeft 
de leden geestelijk voedsel
Jan Temmerman en George Tuffin (ring Antwerpen)

 De voorjaarsconferentie van de 
ring Antwerpen werd in april in 

Antwerpen en Brussel gehouden. De 
eerste spreker tijdens de zaterdag-
avondbijeenkomst was zuster Hafida 
Heeren. Zij sprak over de positieve 
invloed van de vrouw in een kerkelijke 
raad. Daarbij citeerde ze uit een toe-
spraak van ouderling Quentin L. Cook 
(tijdens een algemene conferentie in 
2011), waarin hij zei dat het geloof van 
de vrouwen de kerk altijd vooruit heeft 
geholpen in moeilijke tijden. Samen 
met de priesterschap kunnen de zus-
ters veel bereiken. Zuster Heeren heeft 
in verschillende roepingen geleerd 

om met anderen samen te werken en 
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 
‘Als je zelf niet groeit in je nieuwe roe-
ping, is er iets mis’, zei ze.

Broeder Sjac van Eijzeren was 
gevraagd om te spreken over ‘De 
mening van alle leden van een raad 
is belangrijk’. Dit geldt voor verschil-
lende raden: de hoge raad, de wijk-
raad, de gezinsraad. Kernwoorden 
zijn: eenheid, dienen, liefde en open-
baring. Er kan geen goede beslissing 
worden genomen als niet iedereen 
het met elkaar eens is. Door te bidden 
en naar de Geest te luisteren komen 
we verder.
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gaan, geestelijk en stoffelijk zelfred-
zaam zijn. Ze dienen productieve, 
verantwoordelijke burgers te zijn met 
een sterk verankerd getuigenis van 
de verzoening van Jezus Christus.

Om dat te bereiken, gaf president 
Robinson acht stappen aan, die uitge-
breider zijn te vinden in Predik mijn 
evangelie. Deze stappen zijn voor 
iedereen belangrijk:

• Lees dagelijks in het Boek van 
Mormon. Pas het toe op zaken die 
voor u persoonlijk van belang zijn.

• Ontwikkel geloof in Jezus Christus 
als de zoon van God, aanvaard 
Hem als uw Heiland en Verlosser 
en volg zijn leringen.

• Kweek een houding van hoop aan! 
Als u hoop hebt, werkt u vol vertrou-
wen en zekerheid aan uw beproe-
vingen en problemen, dan weet u 
dat alles goed zal aflopen. Met hoop 
kunt u ontmoediging overwinnen.

• Blijf steeds leren en naar kennis zoe-
ken door effectief te studeren. Leer 
met hulp van de Heilige Geest en 
begin uw studie altijd met een gebed.

• Toon geduld in elke situatie. Als u 
geduldig bent, houdt u stand onder 
druk en bent u in staat om tegen-
spoed rustig en hoopvol onder 
ogen te zien.

• Leer de influisteringen van de 
Geest herkennen. Er zijn veel 
stemmen die aandacht vragen en 
die, als u niet oppast, de geeste-
lijke influisteringen wegdrukken. 
De Geest spreekt rustig, door uw 
gevoelens en gedachten.

• Wees wijs in het gebruik van uw 
tijd. Stel doelen, maak een plan 
en volg dat plan.

• Ontwikkel goede onderwijsvaar-
digheden. Gebruik eenvoudige 
taal zodat de mensen u kunnen 
begrijpen. Leer hoe je vragen moet 
stellen en hoe je moet luisteren.

‘Als u deze stappen in uw leven 
toepast, zult u een zelfredzame, pro-
ductieve en verantwoordelijke leider 
in uw bedrijf, in de gemeenschap, in 
uw gezin en in de kerk worden’, zei 
president Robinson.

Geestelijke redders zijn
President Dagmar Buysse vertelde 

over een reddingswerker die hij had 
gezien op een strand waar hij met 
zijn gezin geweest was. De redder 
gebruikte een reddingsboei en een 
verrekijker. Hij diende fysiek in top-
vorm te zijn om in te grijpen wanneer 
het nodig was. Ook diende hij op de 
hoogte te zijn van allerlei reanima-
tietechnieken en mocht hij zeker de 
moed niet opgeven als hij anderen 
onder zeer gevaarlijke omstandig-
heden diende te redden. De redder 
diende zich regelmatig bij te scholen 
om scherp te kunnen blijven.

Wij moeten ook redders zijn voor 
anderen. We moeten mensen in pro-
blemen te hulp schieten. Wij moeten 
fit zijn als redders in de geestelijke zee: 
wij moeten een getuigenis hebben, we 
moeten kennis van de Schriften heb-
ben, we moeten lessen kunnen geven. 
Wij moeten scherp staan zodat we de 
geboden van de Heer volgen. Net als 
deze redder zijn wij betrokken bij een 
belangrijk werk. Wij werken voor de 
Heer. We zijn huisonderwijzers die 
ook onder benarde omstandigheden 
onze best dienen te doen om de leden 
veilig te houden.

Overleg met je collega is van groot 
belang. Onze regels als geestelijke 
redders zijn: lees de Schriften, lees 
de conferentietoespraken en lees ze 
opnieuw, markeer passages die u 
aanspreken, blijf geestelijk fit door de 
geboden na te volgen en ga door met 
de Schriften dagelijks te lezen.

Onze ringpresident, Joep Boom, 
sprak over ‘Het gezin is door God 
ingesteld’. Hij vertelde over positieve 
ervaringen samen met familieleden. 
‘Een familie die samen bidt en amen 
zegt, blijft samen’, zei hij. ‘Het is een 

President en zuster Robinson
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belangrijke gewoonte om samen te 
bidden voordat je de leden van je 
gezin de wereld instuurt. Als je het niet 
doet, is het net alsof je je kinderen de 
sneeuwstorm instuurt zonder kledij.’

Nog een paar tips voor ouders: 
‘Toon genegenheid. Wees niet bang 
om duidelijke morele grenzen te trek-
ken naar kinderen of kleinkinderen. 
Leer ze verantwoordelijkheid te nemen 
en te dragen. Doe aan dienstbetoon. 
Creëer een mooie sfeer in huis.’

Ouders hebben het vaak al druk, 
maar moeten toch manieren zien te 
vinden om ook met hun partner samen 
te zijn: ‘Spendeer tijd samen. Een baby-
sitter is goedkoper dan een huwelijks-
therapeut of een echtscheiding. Ga 
samen op vakantie, al was het maar 
een daguitstap. Toon uw genegenheid, 
creëer een sfeer van liefde thuis, volg 
de raad van de profeten. Het gezin is 
door God ingesteld om de stormen 
van de wereld op te kunnen vangen.’

De juiste prioriteiten
De zondagbijeenkomst werd in 

Brussel in de kapel van Strombeek- 
Bever gehouden. Zuster Annemarie 
Janssen sprak over ‘Geloof in God’. 
Ze vertelde: ‘Ik ben geboren omdat 
het mijn tijd was om naar de aarde te 
komen; dit was door God bepaald. Wij 
leefden [in het voorsterfelijk bestaan] 
gelukkig bij de Heer. Elke geest had 

sterke en zwakke kanten, maar we kon-
den daar geen vooruitgang boeken. Wij 
moesten naar de aarde gaan en een stof-
felijk lichaam krijgen. Na onze geboorte 
wisten we niets meer van wat ervoor 
was gebeurd. Hoe gigantisch groot is 
de liefde van onze hemelse Vader? Hij 
heeft er veel aan gedaan zodat wij hier 
kunnen genieten, dat we kunnen leren 
en vreugde kunnen hebben.’

De tweede spreker was president 
Angelo Leman over ‘Christus is mijn 
Heer.’ Hij stelde zichzelf en zijn toe-
hoorders de vragen: Stellen wij de Heer 
op de eerste plaats? Waarmee houden 
wij ons elke dag bezig? Doen wij de 
juiste zaken en gaan wij een extra mijl? 
Staat ons gezin op de eerste plaats? 
Wordt de plaats van Schriftstudie niet 
door andere zaken ingenomen?

Hij herinnerde de leden eraan dat 
tijdens de algemene conferentie over 
het heiligen van de sabbat is gespro-
ken. President Monson heeft gezegd 
dat we niet van twee walletjes kun-
nen eten: we kunnen niet met het 
ene been in het evangelie staan en 
met het andere in de wereld. ‘Sta op 
veilige grond’, zei president Leman. 
‘Dit kan door de geboden na te leven. 
Wij kunnen veilig zijn in deze tijd vol 
uitdagingen. Ik ben dankbaar voor 
het huis van de Heer. Ga ernaar toe!’

Zuster Ann Goethals sprak over 
‘de invloed van een moeder’ en legde 

daarbij de nadruk op het belang van 
een goed voorbeeld. ‘Onze kinderen 
kopiëren ons in alles wat we doen’, zei 
ze. ‘Ik heb het goede voorbeeld gekre-
gen van mijn moeder. Zij bereidde 
haar lessen voor. Zij bestudeerde wat 
ik en mijn broers nodig hadden. Ik 
heb veel naar mijn moeder gekeken.’

De vierde spreker was broeder 
Joshua Boom over ‘Prioriteiten stellen’. 
Hij zei dat iedereen het druk lijkt te heb-
ben. ‘Je telt niet meer mee als je agenda 
niet vol staat.’ We moeten dus de dingen 
die echt belangrijk zijn als prioriteit stel-
len. ‘Neem de tijd voor je familie. Zet je 
mobiele apparaten eens uit. Neem rust 
in je leven.’ Een speciaal geschenk dat 
onze hemelse Vader ons hiervoor heeft 
gegeven, is de sabbat. Een dag waarop 
we met ons gezin bezig kunnen zijn en 
de Schriften bestuderen.

Als laatste sprak president Joep 
Boom over ‘Veiligheid in gehoor-
zaamheid’. Hij vertelde over de 
jaren toen hij op zending was. ‘Ik 
moest mij honderd procent aan de 
regels van mijn zending houden.’ 
De zegeningen daarvoor heeft hij 
ervaren, evenals de zegeningen van 
gehoorzaamheid aan de wet van 
tiende en het woord van wijsheid. 
‘Gehoorzaamheid is de eerste wet 
van de hemel’, zei hij. Wij moeten 
de tekenen van de laatste dagen niet 
minachten. De tegenstander komt 
geleidelijk aan in ons leven. Wij moe-
ten gehoorzaam blijven aan de gebo-
den van God. Onze hemelse Vader 
heeft ons de Heilige Geest gegeven 
om ons leiden. ‘We krijgen gemoeds-
rust als we naar deze boodschapper 
luisteren. Daardoor kunnen wij terug-
keren bij onze hemelse Vader.’ ◼

President Joep 
Boom begroet 
conferentiebezoekers.
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 In het weekend van 2 en 3 mei 
vond de voorjaarsconferentie van 

de ring Rotterdam plaats. Tijdens 
deze ringconferentie is er een nieuw 
ringpresidium aangesteld door pre-
sident José Teixeira van het gebied 
Europa en ouderling Hans Boom 
(gebiedszeventiger).

De leden namen afscheid van 
president Jelmer de Jonge als ring-
president. Hij is na 8,5 trouwe dienst 
ontheven. Toen hij op 15 oktober 
2006 als ringpresident werd aange-
steld, kreeg hij Luis dos Santos en 
Martin Broekzitter als raadgevers. 

Intussen waren er wijzigingen in het 
ringpresidium geweest en maakten 
Leen- Arie van Driel Kluit en Stephen 
van Rangelrooy als raadgevers deel 
uit van het presidium. Ook zij hebben 
veel gedaan voor de leden van de 
ring Rotterdam.

Als nieuwe ringpresident is Marvin 
Bijkerk aangesteld. President Bijkerk 
heeft lange tijd in Groot- Brittannië 
gewoond, maar was voor die tijd ook 
lid van de ring Rotterdam. Stephen 
van Rangelrooy is nu eerste raadgever 
in het nieuwe ringpresidium, en Arjan 
de Jong tweede raadgever.

Het was een inspirerende conferen-
tie voor de vele leden die aanwezig 
waren. Tijdens de algemene bijeen-
komst op zaterdagavond spraken 
zowel ouderling Boom als president 
Teixeira over het belang van de sab-
batdag. Steeds meer mensen om ons 
heen vinden het niet nodig om de sab-
bat te heiligen, maar deze dag is door 
God ingesteld. President Teixeira zei 
dat het heiligen van de sabbatdag door 
het gezin de kinderen zal helpen om 
sterk in het evangelie op te groeien. ◼

Dit artikel is gebaseerd op informatie afkomstig 
van de kerkwebsites en van Margriet Noot.

Nieuw presidium in ring Rotterdam

President Teixeira met de leden van het scheidende en het nieuwe 
presidium van de ring Rotterdam. V.l.n.r. de presidenten De Jong, 
Van Rangelrooy, Bijkerk, Teixeira, Van Driel Kluit en De Jonge.

FO
TO

 V
AN

 K
ER

KV
AN

JE
ZU

SC
HR

IST
US

.O
RG



R6 L i a h o n a

Open Gebedshuizendag 
 in Belgisch Limburg

Drie mei jongstleden ont-
moetten de religies van Belgisch 
Limburg elkaar, want het was de 
Open Gebedshuizendag, het ideale 
moment voor kerkelijke groeperin-
gen om nader tot elkaar te komen. 
Bij deze vijfde editie van de open 
dag was voor het eerst ook De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen in Genk betrok-
ken. De kerk stelde de deuren open 
voor de talrijke bezoekers, met als 
thema’s solidariteit, vrede en weder-
zijds begrip, maar met ook aandacht 

voor het evangelie van Jezus 
Christus. De vele bezoekers kregen 
desgewenst een exemplaar van het 
Boek van Mormon mee. Van onze 
kant bezochten leden de moskee in 
Houthalen- Helchteren, Radio Twee 
maakte een rapportage van bezoek 
en rondleiding.

Zwolle nu een wijk
De kerkgemeente Zwolle heeft 

zich de laatste jaren goed ontwik-
keld. Tijdens de gemeenteconferentie 
op 19 april is dan ook bekendge-
maakt dat de gemeente Zwolle de 
wijk Zwolle is geworden, zodat het 
meteen een wijkconferentie werd. 
Als bisschop van de wijk Zwolle is 
Richard Westveer aangesteld, met als 

eerste raadgever Gerrit Gerrits en als 
tweede raadgever Robert Dallinga.

Grotere Nederlandse deelname 
aan internationale muziekweek

Van 24 tot en met 30 augustus 
vindt in Barcelona de zevende inter-
nationale muziekweek voor leden 
uit Europa plaats. Het aantal deelne-
mers vanuit Nederland is groter dan 
vorige keren: eind april hadden zich 
er veertien aangemeld. Hun wacht 
een drukke week met ongetwijfeld 
onvergetelijke ervaringen, waaron-
der concerten in de crypte van de 
wereldberoemde Sagrada Familia op 
vrijdagavond 28 augustus en in het 
ringgebouw van Barcelona op zon-
dag 30 augustus.

Het Wealden Consort tijdens het concert in Apeldoorn
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presenteren in de vier Nederlandsta-
lige ringen. Het viertal treedt op onder 
de naam Singing Elders. De muzikale 
leiding is in handen van ouderling 
Hunter, die uit Schotland afkomstig 

is en voor zijn zending als zanger aan 
belangrijke producties van de kerk 
heeft meegewerkt. Leden over heel 
de wereld hebben zijn stem gehoord 
tijdens de priesterschapsbijeenkomst 

‘Reis zonder einde’ met zingende zendelingen

De Singing Elders in een promotiefilmpje
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 Regelmatig komen er zendelingen 
met opvallende talenten naar 

onze regio, en momenteel zijn er vier 
muzikale zendelingen die in de loop 
van het jaar een speciaal programma 

Concert door Engels koor  
in Apeldoorn

Op 2 mei gaf het Wealden 
Consort, een koor uit Kent (Zuid- 
Engeland), een concert in de kerk 
in Apeldoorn. Dit koor staat onder 
leiding van Cornelis Taekema, die 
uit Friesland afkomstig is en jaren 

geleden organist van de gemeente 
Leeuwarden is geweest. Hij heeft 
ook orgel gespeeld bij districts-
conferenties en bij een regionale 
conferentie in 1984. Diverse leden 
maakten gebruik van de gelegen-
heid om hem te begroeten toen 
hij even terug was in Nederland. 

Natuurlijk hebben ze ook genoten 
van de goed verzorgde koorzang. 
Ter afwisseling klonk er instru-
mentale muziek, gespeeld door 
Joseph Taekema (hoorn) en Maria 
(Rosie) Taekema (cello), beiden 
door hun vader op de piano 
begeleid. ◼
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Vlak voor het ter perse gaan van 
dit nummer bereikte ons het 

nieuws dat broeder Frans Heijdemann 
op 63-jarige leeftijd plotseling is over-
leden. Broeder Heijdemann was vele 
jaren de redacteur van het Regionaal 
nieuws van de Nederlandstalige uit-
gave van de Liahona. 

Frans Heijdemann was een man van 
vele talenten. In Twente stond hij bekend 
als musicus, koordirigent, muziekjour-
nalist en musicoloog. Jarenlang was hij 
recensent voor de krant TC Tubantia.

Ook in de kerk was hij actief op 
muziekgebied. Hij was betrokken bij 
de projecten Lofzangen en Kinderliedjes. 
Hij heeft gediend als koordirigent, 
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organist en vertaler. Voor het kerkelijk 
vertaalbureau was hij dé deskundige op 
het gebied van muziek. ◼

Broeder Frans Heijdemann overleden

Lofzang van de maand: ‘O, wees need’rig’
Frans Heijdemann (nieuwsredacteur)

Deze maand een kort artikel over 
een korte lofzang, ‘O wees 

need’rig’ (lofzang 83). De tekst is 
duidelijk gebaseerd op vers 10 van Leer 
en Verbonden 112: ‘Wees nederig; en 
de Heer, uw God, zal u aan de hand 
leiden en u antwoord geven op uw 
gebeden.’ In het lied zijn de zegeningen 
voor nederigheid verder uitgewerkt, 
tot en met het bereiken van de woning 
van de Heer. Dat Hij het is van wie de 
zegeningen komen, wordt in de muziek 
benadrukt doordat het woord ‘Heer’ 
telkens op een hoge noot in de melo-
die wordt gezongen.

Omdat de melodie met twee korte 
noten begint, is het voor dirigenten 
belangrijk om een extra duidelijke 
voorbereidingsslag (in dit geval een 
‘tweede tel’) te geven zodat iedereen 
tegelijk en even snel begint. Organis-
ten of pianisten die de begeleiding 
moeilijk vinden, kunnen de vereen-
voudigde begeleiding gebruiken die 
op www.hldmuziek.nl wordt gepu-
bliceerd. Op deze website zijn tevens 
vereenvoudigde begeleidingen te 
vinden van de liedjes die dit jaar in het 
kinderprogramma voor de avond-
maalsdienst worden gezongen. ◼

van de algemene conferentie in okto-
ber 2014, toen hij een solo zong bij 
het koor van het opleidingscentrum 
voor zendelingen.

De vier zendelingen (drie zan-
gers en een pianist) treden in totaal 
negen keer op met een 80 minuten 
durend programma, getiteld ‘Reis 
zonder einde’, een presentatie in 
woord en muziek. Dit dient ter 
ondersteuning van het zendings-
werk: veel bezoekers van de 
avonden die reeds hebben plaatsge-
vonden, hebben de Geest gevoeld 
en zijn door dit programma aan het 
denken gezet over hun eigen leven.

Voorafgaand aan elk optreden 
komen de Singing Elders op vier 
zondagen naar de avondmaalsdienst 
in vier wijken of gemeenten in de 
omgeving om zich aan de leden 
voor te stellen en over de bedoeling 
van hun optreden te vertellen.

De eerste vier uitvoeringen van 
‘Reis zonder einde’, waarvan één 
in het Engels als ‘Journey without 
End’, hebben in maart, april en 
mei plaatsgevonden in Zoetermeer 
(tweemaal: in het Nederlands en 
in het Engels), Rotterdam en Haar-
lem. Er waren gemiddeld bijna 
tweehonderd aanwezigen, waar-
van meestal ongeveer een derde 
belangstellende.

De laatste optredens vinden 
plaats op zaterdag 19 september in 
Apeldoorn, zaterdag 24 oktober in 
Eindhoven en zaterdag 28 november 
in Utrecht, telkens om 19.00 uur. ◼

Met dank aan Rolf van der Put, eerste  
raadgever in het presidium van het zen-
dingsgebied België- Nederland, voor infor-
matie over de Singing Elders.


