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De oude beker van Launfal, die 
door zijn attente daad gewijd werd, 
veranderde in de heilige graal die hij 
zijn hele leven had gezocht.

Op onze zoektocht naar geluk zien 
we vaak het belangrijkste over het 
hoofd. Het is alleen te vinden in de 
diensten die we anderen bewijzen, 
en dat is een tocht die bij ons thuis 
begint. De Heiland heeft gezegd: 
‘Voor zover u dit voor een van deze 
geringste broeders van Mij gedaan 
hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’ 2

In The Mansion vertelt Henry 
Van Dyke het verhaal van John 
Weightman, die eigenlijk maar één 
monument voor ogen had: zijn eigen 
leven. Op een nacht droomt hij dat hij 
doodgaat en in de hemel arriveert om 
daar een woning te krijgen die geba-
seerd is op de hemelse schatten die hij 
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Toen mijn vrouw en ik pasgetrouwde 
studenten waren, huurden we 

een zolderflatje in Provo (Utah, VS). 
Een merkwaardige voorwaarde in het 
huurcontract was dat het hondje van de 
eigenaar, Helga, bij de flat hoorde. Het 
leek erop dat ons voornaamste bezit 
in die fase van ons leven een geleende 
hond was! Maar mijn vrouw, Valerie, 
had een uitspraak van Ralph Waldo 
Emerson opgehangen: ‘Ringen en 
juwelen moeten zogenaamd geschen-
ken voorstellen, maar het enige echte 
geschenk is als je van jezelf geeft.’

Die waarheid wordt ook geïllus-
treerd in het gedicht ‘The Vision of Sir 
Launfal’. Het is het verhaal van een 
vastberaden ridder die naar de heilige 
graal op zoek gaat – de beker waar-
uit Christus bij het laatste avondmaal 
gedronken zou hebben. Bij zijn ver-
trek werpt Sir Launfal zonder naden-
ken een bedelaar bij de kasteelpoort 
een munt toe.

Er gaan jaren voorbij voordat Sir 
Launfal terugkeert, na zijn hele leven 
aan de zoektocht te hebben gewijd. 
Als hij de kasteelpoort nadert, ziet hij 
weer een melaatse om aalmoezen vra-
gen. Dit keer stopt Sir Launfal om de 
behoeftige man wat brood te geven 
en hem wat water uit zijn oude beker 
te laten drinken. In het gedicht lezen 
we wat er dan gebeurt:

‘Uw leven hebt u aan de heil’ge 
graal gewijd;

Zie, die is hier – de beker die u met 
geduld

Voor Mij bij het beekje hebt gevuld;
Dit brood is mijn lichaam, voor 

u gebroken,
Dit water, mijn bloed aan het kruis 

vergoten;
Het heilig avondmaal wordt zo 

een teken
Van het brood dat we met hongeri-

gen breken –
Het is niet wat we geven, maar wat 

we delen –
Want zonder de gever zou de gave 

niemand helen;
Wie zijn gave uit zichzelf geeft, 

maakt drie mensen blij:
Zichzelf, zijn hongerige naaste 

en˛Mij.’  1
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heeft vergaard. Als John ziet wat een 
armzalig plekje er voor hem is gereser-
veerd, klaagt hij: ‘Maar hoe kan ik in 
mijn leven […] nu zo vreselijk gefaald 
hebben? […] Wát telt hier dan mee?’

Een fluwelen stem antwoordde: 
‘Alleen wat écht gegeven wordt, … 
het goede dat gedaan wordt uit de 
motivatie om goed te doen, […] die 
plannen waarbij het welzijn van ande-
ren de voornaamste gedachte is […]. 
Alleen die gaven waarbij de gever 
zichzelf vergeet.’ 3

Van onszelf geven, is een liefdevol 
geschenk van onschatbare waarde. 

En het wordt ironisch genoeg groter 
als we het weggeven. Misschien is dit 
waar de Heiland aan dacht toen Hij 
zei: ‘Wie zijn leven zal verliezen om 
Mij, die zal het vinden.’ 4

Mogen wij in deze bijzondere 
tijd van het jaar denken aan het 
allesovertreffende geschenk dat we 
van onze hemelse Vader hebben 
gekregen: ‘Want zo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij Zijn enig-
geboren Zoon gegeven heeft.’ 5 Dat 
geschenk van onze Vader werd ver-
volledigd door de zelfopoffering van 
de Zoon toen Hij onze terugkeer naar 

huis voorbereidde. En die onzelf-
zuchtige geschenken zijn de ware 
kerstgeschenken.

President Monson geeft liefdevol 
richting aan ons eigen geven: ‘We 
kunnen harten verlichten. Vriendelijke 
woorden spreken. Geschenken geven. 
Goede daden verrichten. En we kun-
nen zielen redden.’ 6 ◼

NOTES
 1. Naar The Vision of Sir Launfal, James  

Russell Lowell (1819–1891)
 2. Mattheüs 25:40
 3. The Mansion, Henry Van Dyke (1852–1933)
 4. Mattheüs 16:25
 5. Johannes 3:16
 6. To The Rescue. Biografie van  

Thomas S. Monson

Openkerkendagen 2017 in België
Bart Torfs
Ring Antwerpen

Tijdens het eerste weekend van 
juni vond de tiende editie van 

de openkerkendagen plaats. Ver-
spreid over heel België, Luxemburg 
en Oost- Frankrijk zetten meer dan 
zeshonderd gebedshuizen hun deu-
ren open voor het publiek met als 
thema ‘Zet de stenen in beweging’. 
Bezoekers kregen de gelegenheid 
om kennis te maken met het religi-
euze aspect van de gebouwen, het 
vakmanschap en de geschiedenis. 
Bovendien vonden in tal van kerken 
nevenactiviteiten plaats.

Voor het eerst namen drie mor-
moonse kerken aan het evenement 

deel: de wijken Gent, Sint- Niklaas en 
Antwerpen. Dit trio bestaat uit ker-
ken die ieder hun eigenheid hebben 
en een prachtig kader vormen om te 
ontdekken.

De wijk Gent is gevestigd in een 
kantoorcomplex en heeft recentelijk 
een grondige renovatie van de loka-
len ondergaan.

De kerk van de wijk Sint- Nikaas 
is gebouwd rond de eeuwwisseling 
en straalt de rust en charme van een 
hedendaags religieus gebouw uit.Het 
kerkgebouw te Antwerpen, het groot-
ste en tevens oudste van de drie te 
bezoeken kerken, wordt gekenmerkt 

door een robuuste fierheid en 
is omgeven door een prachtige tuin.

In het Antwerpse gebouw maakten 
bezoekers kennis met de multifunctio-
nele inrichting, een typische karakter-
trek van mormoonse kerken. Naast hun 
religieuze hoofdfunctie zijn ze immers 
ook een plaats waar opbouwende en 
ontspannende activiteiten plaatsvinden.

Door middel van een tentoonstel-
ling met infostandjes op verschillende 
plaatsen in het gebouw maakten 
gasten kennis met de manier waarop 
wij als mormonen omgaan met ons 
geloof en hoe wij het beleven. Een 
aspect van onze overtuiging dat dui-
delijk door heel wat mensen werd 
gewaardeerd, is ons geloof in respect 
voor andere religies en ons streven 
naar wederzijds begrip.
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Enkele bezoekers waren bijzonder 
geïnteresseerd in mormoonse kunst. 
Ze luisterden vol belangstrelling naar 
de uitleg over de schilderijen, zoals 
‘De wederkomst van Christus’ een 
prachtig werk van Harry Anderson 
dat in de inkomhal hangt.

Na de ontvangst en de rondleiding 
kregen de gasten de gelegenheid 
om na te praten bij een hapje en een 
drankje. Aan de positieve reacties te 
oordelen, waren bezoekers aangenaam 
verrast en tevreden over hun bezoek.

De zondagse eredienst, die in het 
teken van Pinksteren stond, werd 
door tal van bezoekers bijgewoond. 
Zij werden vergast op koorzang en op 
muzikale hoogstandjes op het orgel 
en de piano, allemaal ter gelegenheid 
van deze openkerkendagen.

Dit evenement heeft aan kerk-
leden en zendelingen de kans 

gegeven om de handen in elkaar te 
slaan en er samen een succes van te 
maken. Onze kerken zijn letterlijk 

stenen in beweging, gevormd door 
de bezieling van gelovige en toege-
wijde leden. ◼

Kerkennacht in Apeldoorn
Dennis Methorst
Ring Apeldoorn

Vrijdag 23 juni deden wij als wijk 
Apeldoorn mee aan de landelijke 

kerkennacht waarbij kerken door 
heel Nederland heen hun deuren 
openen voor iedereen die een kijkje 
wil nemen. Deze avond hadden we 
drie bezoekers: een vriendin van twee 
jongvolwassenen, een onderzoekster 
van de zendelingen en een man die in 
de buurt van de kerk woont.

Toen de vriendin van de jongvol-
wassenen hoorde dat ze die avond 

onderzoek kon doen naar haar voor-
ouders werd ze meteen enthousiast 
omdat ze graag meer wilde weten 
over haar vaders kant van de familie 
waar nog weinig over bekend was. 
Ze heeft met de hulp van een lid die 
avond vele generaties terug gevonden 
wat haar enthousiasme alleen nog 
maar vergrootte.

De onderzoekster had die avond 
een les met de zendingen waarbij een 
lid ook was aangeschoven. Nadien 

Kerkgebouw van 
de wijk Antwerpen, 
gelegen in Merksem



R4 L i a h o n a

Vele teruggekeerde veteranen hebben 
het op hun missie moeilijk gehad en 
vinden deze vorm van aandacht prettig. 
De brieven werden op anonieme basis 
via het instituut verstuurd en daardoor 
konden de schrijfsters openlijk schrijven 
over wat het voor hen betekende om 
in vrijheid te leven, als vrouw veilig over 
straat te kunnen gaan en vrijheid van 
godsdienst te hebben.

Kimberley vertelde dat haar in de kerk 
altijd was onderwezen om te dienen en 
naar anderen uit te reiken. Het kan een 
wereld van verschil maken om een blijk 
van waardering te geven aan iemand die 
het zwaar heeft gehad.

Als u een artikel heeft van een 
opbouwende gebeurtenis of activiteit 
dan kunt u dat (graag met enkele foto’s) 
voor publicatie in de Liahona sturen aan: 
cmkleijweg@gmail.com

Vergeet zeker niet om regelmatig 

onze site www.kerkvanjezuschristus.org 
te bezoeken. Elke week verschijnen 
er nieuwe artikelen en opbouwende 
boodschappen.

Als u een Facebookaccount hebt, 
bezoek dan zeker onze pagina

www.Facebook.com/Mormonen
LageLanden en klik op ‘vind ik leuk’. Als 
u geen enkel bericht van ons wilt missen, 
klik dan zeker ook op ‘Volgen’ en duid aan 
dat u alle meldingen wilt ontvangen. ◼

Brieven aan veteranen

keken we met haar en wat jongvol-
wassenen naar een stuk van de film 
“Joseph Smith, de profeet van de 
herstelling”, en met name het deel 
waarbij Joseph wordt bezocht door 
God de Vader en Jezus Christus.

De man uit de buurt bleek lang 
geleden een Boek van Mormon te 

hebben gekregen van de zendelingen. 
Hij wilde dit eigenlijk teruggeven aan-
gezien hij het toch niet ging uitlezen 
maar stond erg open voor een bezich-
tiging van de kerk. We hadden een 
fijn gesprek over ons en zijn geloof 
en gaven onze contactgegevens aan-
gezien zijn vrouw erg geïnteresseerd 

is in genealogie en ons kerkgebouw 
vaker open is voor mensen die 
onderzoek willen doen naar hun 
voorouders.

Een mooie avond dus waarbij er 
een hele fijn sfeer heerste en de Geest 
aanwezig was. ◼

In de maand mei hebben wij hen 
herdacht die offers voor onze vrijheid 

hebben gebracht. Een groep die gemak-
kelijk wordt vergeten zijn de veteranen, 
mannen die zich op vele plaatsen in de 
wereld opofferingen hebben getroost 
voor de vrijheid van velen.

Op initiatief van Kimberley Stigter uit 
de ring Den Haag heeft de zusterhulp- 
vereniging in de gemeente Alkmaar op 
een unieke wijze de veteranen herdacht. 
Haar broer is veteraan en hij bracht haar 
met het Veteranen Instituut in contact. 
Zij stelde voor om middels een brief of 
kaartje de veteranen te bedanken voor 
hetgeen zij voor de verdediging van de 
vrijheid hebben gedaan. Het instituut 
had nog niet eerder een dergelijk verzoek 
gekregen en was volledig bereid om deze 
actie te ondersteunen.

Binnenzicht kerkgebouw, wijk Apeldoorn
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Mormoonse zendelingen en  
onderzoeksters in Apeldoorn

Kimberley Stigter
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