
Mai$- {3\taandctii%ioc$i &ii3oc4iz<i%t van

do Meitiacn de/t iaat$ïe> ®aaew.
-•—<>.<>—»-

„Doek in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk

verwekken, dat in der eeuioigheid niet zal verstoord worden; en dat koninkrijk zal

aan geen ander volk overgelaten worden: het zal al die koninkrijken verma 1en en te

niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan". Dan. 2: 44.

No. 4.

15 Februari.

Abonnementsprijs per jaar:

Nederland f 1,80, België fr. 4.50,

Amerika $ 1,00.

2e Jaargang

1897.

MORMONISME.
De kracht die alle waarheden vereenigt en vermengt.

{Vervolg van bis. 39.)

De zaak was deze, dat de zoogenoemde christenen niet beter
af waren dan de heidenen, want de waarheden, die de christenen
bezitten, .zijn slechts brokstukken van het Evangelie, het is niet
het Evangelie in zijne volheid, zooals deze oude heidensche natiën
brokstukken hebben van het christendom, afgebroken van de
leeringen van patriarchen en profeten uit vroeger dagen, zoo heb-
ben onze christelijke vrienden slechts brokstukken van de waar-
heid, geleerd door Jezus en Zijne Apostelen en het Mormonisme
is noodig, om deze brokstukken der waarheid door christensecten
en genootschappen bezeten, zoowel als die der oude heidensche
volkeren, tót één voldoend geheel te vereenigen. "Wederom hoop
ik, dat gij mijne gedachte ziet, dat, zooals het kwikzilver de kost-
bare metalen tot elkaar vereenigt, het Mormonisme deze brok-
stukken der waarheid van de heidensche volken en der christenen
vereenigt.

Nu wij zouden hier mede voort kunnen gaan, als de tijd het
veroorloofde. Maar daar is eene andere zaak, waarop ik zeker uwe
aandacht moet vestigen, en dat is deze: Christenen maken het
zich erg lastig, om te weten, welk antwoord zij moeten geven
aan hen, die hun vragen doen in betrekking tot den toestand
van de heidensche volken en omtrent hen, die zonder Evangelie
op • aarde leefden en stierven - want er zijn groote tijdperken
geweest waarin het Evangelie niet op aarde was en dan, er zijn
geslachten en volkeren die het Evangelie niet gehoord hebben,
toen het volgens de theorie der christenenen op de aarde was.
Van af den val van Adam tot op de komst van Christus, dat
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groette tijdperk, het grootste van het menschelijk bestaan op aarde
uitmakende, zijn onze christenvrienden onbekend omtrent den
toestand van hen, die toen leefden en den graad en de middelen
tot zaligheid door hen bezeten, kunnen zij niet verklaren.; Zij ge?

looven niet, dat er eenige methode of een mildel is door hetwelk
het Evangelie aan deze volken kan bekend gemaakt worden en
zij zijn in dezen toestand, of zij moeten de zaligheid dezer volke-

ren verloochenen, of zij moeten aannemen dat de mensch buiten
het Evangelie van Jezus Christus zalig kan worden. Doch eene
andere moeilijkheid stelt zich aan hen voor: „Er is geen
andere naam gegeven onder de mensehen om zalig te worden,
dan de naam van Jezus Christus." Dit is de uitspraak der
Schrift En nu, nadat het Evangelie, volgens hunne eigene theorie,

negentien eeuwen op de aarde bestaan heeft, is iets meer dan
het vierde gedeelte van de inwoners der aarde door hetzelve ge-

trokken. Wat wordt er van de rest? Wat wordt er van die on-

getelde millioenen menschen, die zelfs den naam Jezus Christus

nimmer hebben gehoord, dus nog minder het plan der zaligheid

hebben aangenomen, hetwelk door Zijne bediening en verzoening
is gevestigd? Zij kunnen geen voldoend antwoord op deze vragen
geven. Maar het Mormonisme komt en dit leert, dat het Evangelie
van Jezus Christus eeuwig is; het leert, dat wanneer de mensch
op aarde geleefd heeft, toen het Evangelie er niet was of hier

leefde, toen het er was, maar de blijde tijdingen er van nooit

hoorde, noch dat er zoo iets bestaat als het Evangelie van Jezus
Christus, hetwelk zich uitstrekt buiten de periode, dat de mensch
hier op aarde leeft, en zij het in de geestenwereld hoorende en
de levenbevattende waarheden er van aannemen en de verorde-

deningen er van voor hen volbracht zijnde in de cloor God aan-
gewezene plaatsen, clan strekt het zich als het plan van leven en
zaligheid uit over alle zonen en dochteren van Adam, die op aarde

geboren zijn. Dus cle openbaring van Mormonisme vereenigt we-
derom tot een schoon geheel het Evangelie van Jezus Christus
en geeft beteekenis en kracht aan de beschrijving ervan, gebruikt
als wij er over spreken als het „eeuwig Evangelie." Het zal ge-

predikt worden, totdat ieder mensch het gehoord zal hebben en
het zal voortgaan te werken met hen, die Gods afstammelingen
zijn, totdat iedere knie zich zal buigen en iedere tong belijden.

Zaligheid, in een van de verschillende rangen, zal in aanraking-
komen met ieder man of vrouw en hun brengen tot die verhoo-
ging, welke zij kunnen ontvangen en hen in het uiterste zalig

maakt — niet allen gelijk, net zoo min als zij dit hier zijn, niet

meer als de toestanden hier gelijk zijn, maar zooals de sterren

van elkaar verschillen in glans en schoonheid ; alzoo zullen de be-

looningen der menschen verschillen in de toekomende wereld,
juist „overeenkomstig hunne werken." Maar niemand zal buiten
de genade en barmhartigheid Gods gesloten worden, uitgenomen
zij, die er tegen zondigen, nadat zij het hebben ontvangen, want
de misdaad van hoogverraad tegenover God en eene verwerping
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van het plan der zaligheid na het ontvangen te hebben, verdient

zoodanige straf en verdelging als alleen aan Gfod bekend is. De
overige van Gods kinderen zullen rust vinden in een van de vele af-

deelingen van glorie, welke in het koninkrijk Gods gevonden wor-

den, zij zullen vrede en heerlijkheid vinden in overeenstemming
met de ontwikkeling, die zij verkregen hebben of bekwaam zijn

te verkrijgen door middel van de groote gelegenheden, welke hun
zullen worden aangeboden, totdat zij opgeklommen zijn van heer-

lijkheid tot heerlijkheid, totdat iedere ziel bezit alles, wat zij kan
ontvangen, zelfs eindelooze voortgang. God heeft vastgesteld, dat

wie van de celêstiale heerlijkheid, dat is na cle opstanding, die

van de terrestiale heerlijkheid zullen bedienen en deze weder tot

de telestiale heerlijkheid; en ik kan geen andere reden bedenken,
waarom deze voortdurende bediening van de hoogere heerlijkheid

tot 'de lagere moet zijn, dan om hen allen tot eene hoogere
standplaats van glorie te brengen in de richting van eeuwigen
voortgang, die God aangewezen heeft voor de kinderen der men-
schen. Deze verklaring maakt Mormonisme mogelijk voor de feiten,

die wij voor ons zien en die anders onverklaarbaar zijn.

Nog eene andere illustratie. Toen dit Amerikaansche wereld-

deel ontdekt was, ongeveer vierhonderd jaren geleden, was het
toen onbewoond? Neen, integendeel, het was zeer dicht bevolkt.

Millioenen 'menschen woonden er toen, voornamelijk in het Zuiden
van Noorl-Amerika en in het Noorden van Zuicl-Amerika

;
geschied-

schrijvers en oudheidkundigen komen overeen, dat het volk leefde

te midden van eene vervallen beschaving. Zij klommen niet op
van onbeschaafdheid tot beschaving, maar zij vervielen van eenen
hoogen staat van beschaving tot barbarisme. De inwoners van
Peru, Yucatan en Mexico leefden te midden van vervallen steden,

en daar waren landstreken waar bewijzen waren van eene be-

schaving, welke .juist zoo hoog ontwikkeld moet geweest zijn als

die van Tyrus en Sidon, Babyion en Assyrie. Daar waren steden,

welke met Thebe en Ninevé konden wedijveren en Babyion in

pracht gelijk waren, en er bestonden pyramiden als die van de

vlakten der Nijl. Zij leefden te midden van deze bewijzen eener
vervallen en verloren beschaving. De geschiedschrijver Prescott,
den Roomsen-Katholieken priester Las Cases aanhalende, welke
tot bisschop in een van de provinciën van Centraal Amerika be-

vorderd was, verklaart, dat de onderzoekers van dit werelddeel, in

de overleveringen van de volken van Amerika, de heilige ge-

schiedenis dezer wereld vonden, de geschiedenis der schepping,

van den zondvloed, van de komst van een' Verlosser, den Zalig-

maker, van Zijne kruisiging, van Zijne opstanding uit de dooclen

en cle voornaamste leeringen van Zijn Evangelie, en Las Cases
was van gedachte, dat de duivel of eenige zijner knechten het
Evangelie van Jezus Christus had nagebootst en zoo ook cle oude
geschiedenis des Bijbels. Opdat zij dit zoogenaamd valsche christen-

dom niet .met de waarheid zouden verwisselen, zoo vond de
priester het nopdigy voor zoover dit mogelijk was, de geschriften
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van dit volk te vernietigen en hun opnieuw de Katholieke leeringeii

van het Christendom te onderwijzen. Bijna ieder belangrijk feit

in de geschiedenis der menschbeid-, zooals het in den Bijbel ver-

meld is, werd onder deze volken gevonden. Hoe kwamen zij in

het bezit dezer waarheden ? Kan de wereld die vraag beantwoorden ?

Zij kunnen het zekerlijk niet. Het is een raadsel voor hen. Zij

weten niet hoe er rekenschap van te geven, als deze duidelijke

feiten aan hen voorgesteld worden, dat dit volk geteld en gerekend
is onder Gods kinderen, want Paulus heeft geschreven, dat „God
uit éénen bloede het gansche geslacht der menschen gemaakt
heeft, om op den geheelen aardbodem te wonen, bescheiden
hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van
hunne woning; opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem
immers tasten en vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van
een iegelijk van ons". De Apostel zegt verder: r gelijk ook eenigen
van uwe poëten gezegd hebben : Want wij zijn ook Zijn geslacht".

Deze wijsbegeerte van den grooten Apostel tot de heidenen aan-
nemende, dwingt de christenen, toe te stemmen, dat die ongetelde
millioenen menschen die dit werelddeel bewonen, Gods kinderen
waren en erfgenamen tot zaligheid, en hieruit volgt, dat er iemand
geweest moet zijn, die hen» de voornaamste waarheden omtrent
het bestaan des menschen op aarde en van de christelijke ver-

zoening en zaligheid geleerd heeft. Nu, welke verklaring kan de
wereld geven omtrent deze toestanden? Niet één, want het is

een raadsel voor hen. Maar Mormonisme komt met eene ver-

klaring aangaande het volk, dat dit werelddeel bewoont. Het ver-

telt ons vanwaar zij kwamen, omtrent hunne omzwervingen, hoe
zij bekend werden met de schepping, den zondvloed en de komst
van den Zaligmaker, want dit volk, dat van de oostersche landen
kwam, bracht de joodsche geschriften met zich, en deze werden
aan het volk geleerd en de waarheden er van aan het volk bekend
gemaakt; deze waarheden kwamen zelfs voor in de overlevering
dezer zw-ervende stammen, die van eenen hoogen staat van be-

schaving tot woestheid vervallen waren. Mormonisme werpt al

deze waarheden in het kwikzilver, vereenigt dezelve en maakt ze

duidelijk voor de kinderen der menschen, geeft eene verklaring en
voorstelling van feiten of waarheden, die zonder het Mormonisme
voor altijd een raadsel voor de wereld zullen blijven. Nu, als gij

voort kunt gaan dezen gedachtenloop te overwegen, dan zult gij

spoedig ontdekken, waarom deze bijzondere bedeeling de bedeeliug

van de volheid der tijden genoemd wordt, want alle vroegere be-

deelingen loopen hierin te zamen. Zij is ingeleid door een van de
grootste vertooningen van Gods tegenwoordigheid, die opgeteekend
is van oude of nieuwe tijden, want de Vader en de Zoon beiden
verschenen aan den profeet Jozef Smith in zijne onschuldige

jeugd, alvorens hij onmogelijk zoo een stelsel van godsdienst kon
samenstellen, als het Mormonisme heeft ontwikkeld. ' De Heere
heeft in deze eeuw een' getuige voor Zichzelf verwekt, een man,
die kon zeggen dat God leeft, want hij heeft Zijn gelaat gezien en
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Zijne stem vernomen Daarna volgde de herstelling van het
priesterschap, de macht Gods waardoor de verordeningen van het
Evangelie weder hersteld en aan de menschheid bediend worden
en iedere sleutel en autoriteit van vroegere bedeelingen, die op
aarde geweest zijn vanaf Adam tot op heden

;
zijn gebracht en

vereenigd ih de handen van dezen man, vereenigende alle vroegere
stroomen in den grooten oceaan van waarheid, het Mormonisme,
makende de bedeeling van de volheid der tijden, waarin alle

waarheden zijn vereenigd, waarin alle sleutelen van macht en
autoriteit zijn, een werk, bestemd tot voorbereiding voor de komst
van Gods Zoon, tot de verheerlijking der aarde en tot de verlossing

van alle menschenkinderen. Dit is wat Mormonisme voor mij is.

Vol zwakheden en fouten zooals wij wellicht zijn, toch is dit de
groote en kostbare waarheid, die wij in onze aarden vaten hebben
ontvangen. Dit zijn de waarheden, die wij moeten verkondigen,
als wij u verlaten en als boodschappers van zaligheid tot de volkeren
der aarde gaan; zij zijn schoon voor u, die er in gelooven, maar
zij zijn een hoon, spot en smaad voor hen, die het niet gelooven
en alhoewel schoon, grootsch en volkomen voor u ; zooals de
leeringen van Jezus Christus eene „ergernis" voor de Grieken
waren, zoo zijn deze kostbare waarheden, waarop ik uwe aandacht
gevestigd heb op deze onvolmaakte wijze, een ergernis, spot en hoon
vandaag onder de menschenkinderen. Terwijl broeder George D.

Pyper en ik u spoedig denken te verlaten, om deze beginselen

in de wereld te verkondigen, zoo gaan wij niet uit met de ver-

wachting, de w^ereld om te keerén, of vele zielen tot eene kennis
dezer waarheden te brengen. Als wij er hier en daar één kunnen
vinden — „één uit een stad en twee uit een geslacht" — dan is

het alles, Wat wij hopen te bewerken, omdat de waarheid zeer

langzaam onder de kinderen der menschen voortgaat. Het meeste,
dat wij ouderlingen doen kunnen, is, het volbrengen van onzen
plicht, en de menschen te waarschuwen, waar zij luisteren willen.

Wij kunnen deze uitnemende waarheden verklaren en zij zullen

wortel schieten in de harten van enkelen en misschien zullen wij

eenige vrucht van onzen arbeid zien. Wij kunnen onze taak vol-

brengen en zooals de dienstknechten van voorheen, „Paulus plant,

Apollus mdakt nat, maar God is het, die den wasdom geeft", als

er die is. Ik bid u dan, zie op ons, als de wereld ingaande om
het Evangelie te prediken, met het geloof, dat wij een goeden
tijd zullen hebben. Ik wil de ouderlingen, die in de wT

ereld uitgaan,

niet ontmoedigen, maar wij gaan niet uit om zulk een zeer

goeden tijd te hebben. Als wij het doen, dan zal het eene nieuwe
ondervinding zijn. Er zullen tijden van droefheid en tijden van
gevaar voor de ouderlingen zijn, dat niets anders hen bemoedigt
dan de zekerheid, dat hunne vrienden thuis hen ondersteunen
door hun geloof en gebeden, en dat Gods Geest in hunne harten
stroomt, om hen te vertroosten en te bemoedigen te midden
hunner wederwaardigheden. Niets anders dan deze verzekering-

maakt de ouderlingen bekwaam tot het brengen van deze bood-
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schap aan cle wereld en hun te ondersteunen in hunnen arbeid
en wederwaardigheden. Ik- wil mijne getuigenis geven, dat, te

midden van droefheid en tegenspoeden, de zoete vertroosting
komt, dat men zijn' plicht doet 'en door den G-eest, kracht en
sterkte door God geschonken, wordt cle last licht en het juk zacht..

Nu, mijne broeders: en zusters, "de Heere zegene u en zegene
deze weinige opmerkingen tot uw welzijn. Ik hoop, dat deze
waarheden ten minste indruk op sommigen van het jonge volk
gemaakt hebben, het is

:

cle schoonheid van cle waarheden die in

het Evangelie van Jezus Christus zijn, en door het kennen van
de schoonheid er van, zullen zij tot het besluit komen, dat het
van goddelijken oorsprong moet zijn, want het staat in schoonheid
kracht, grootheid, verhevenheid en bevatting zoo ver boven, dat,

wat de wijsgeeren en geestelijken ooit bezaten, dat gij slechts

naar eene bron als den oorsprong kunt verwijzen, en dat is cle

wijsheid en genade Gods. Amen.

I
Half-j aarlijksche Samenkomst te Groningen.

De tweede half-jaarlij ksche Samenkomst van de vertakkingen
der Kerk in het Noord-Oostelijk gedeelte des lands had plaats te

Groningen, Poelestraat, op den 24 Januari 1.1.

De volgende Broeders zendelingen waren tegenwoordig: Pre-

sident Fred. Pieper, H. Van Braak, K. Jongsma en R. Jans.
Vergaderingen werden gehouden 's morgens om. 10 's mid-

dags om 2 en 's avonds om 5Va uur.

De morgenvergadering werd geopend door den President der.

Nederlandsche Zending, Fred. Pieper, welke zijne dankbaarheid
uitsprak voor het voorrecht, dat hij en de Heiligen genoten, zich

in deze hoedanigheid te kunnen vergaderen en hoopte, dat al

degenen, welke tegenwoordig waren, mochten voorbereid zijn voor
de groote zegeningen, die cle Heere den kinderen der mensenen
in 't algemeen, maar voornamelijk Zijnen verbondskinderen in

onze dagen, waar het oorspronkelijke Evangelie van Jezus Christus
wederom van den hemel hersteld is, zoo ruimschoots aanbiedt.

Dan zou deze dag in werkelijkheid een dag van zegen, van vreugde
en blijdschap voor al degenen zijn, die aan de vergaderingen zou--

den deelnemen. Hij toonde verder aan, hoe gewichtig de tijd was,
in welken wij leefden, en dat wij duidelijk konden zien, hoe de
profetiën aangaande de laatste dagen, die eenmaal door den mond
der dienstknechten des Heeren, door profeten en apostelen, waren
gegeven, van dag tot dag meer in vervulling gingen, en. nadat hij

zijne getuigenis van de waarheid van het herstelde Evangelie en
van de goddelijke zending van den profeet Jozeph Smith had af-

gelegd, verzocht hij al degenen, die tegenwoordig waren, met aan-
dacht naar de woorden te luisteren, welke de Broeders Zendelingen
tot de vergadering zouden spreken.

De volgende spreker was Broeder K. Jongsma. Hij toonde
aan, welke groote zegeningen de Heiligen genoten en zouden
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kunnen gemeten, indien zij ten allen tijde datgene trachtten te

doen, wat de Heere van hen verlangde. Verder sprak hij over de
verkondiging van het Evangelie des koninkrijks in de laatste da-

gen en de gebeurtenissen, welke daarmede verbonden zouden zijn.

Broeder R. Jans, welke de derde spreker in de morgenvergade-
ring was, zeide dat hij zich verheugde over de zegeningen van
het Evangelie, hetwelk de Heere in deze laatste dagen door den
profeet Jozkph Smith wederom hersteld had. Hij zeide, hoe 1:00-

dig het was voor de Heiligen, een goed voorbeeld te geven, daar
dit de beste predicatie was.

In de namiddag-vergadering was de eerste spreker broeder H.
Van Braak. Hij toonde aan, dat de Heiligen der laatste Dagen het-

zelfde Evangelie verkondigden, als Christus en Zijne Apostelen
verkondigd hadden, en bewees met den Bijbel, dat geloof, bekeering,

doop tot vergeving der zonden en het opleggen der handen voor
de gave des Heiligen Geestes de eerste beginselen daarvan waren.

Broeder Feed. Pikper was de tweede spreker in deze verga-

dering. Hij vestigde de aandacht op den tegenwoordigen godsdien-

stigen toestand der wereld en toonde aan, hoe noodig het was,
dat een ieder voor zichzelven onderzocht. Hij bewees verder, dat de
Bijbel alleen niet voldoende was tot zaligheid, daar het Evangelie
ook verordeningen voorschreef, die alleen door personen konden
bediend worden, die geroepen waren en macht en autoriteit hadden
ontvangen. Spreker las uit Epheze 4 en bewees, dat zonder zulke

met macht en autoriteit bekleede mannen, zonder apostelen en
profeten, de Heiligen niet volmaakt konden worden, het werk der
bediening niet kon plaats hebben en het lichaam van Christus

niet kon opgebouwd worden. Hij was blij, dat de Heere wederom
Apostelen en profeten gegeven had en dat de Kerk van Christus

hersteld was in deze laatste dagen.

In de avondvergadering werd het Avondmaal bediend door
de Ouderlingen H. Van Braak en K. Jongsma; de eerstgenoemde
sprak eenige woorden over het gewicht van deze verordening en
vermaande de Heiligen, het met reinheid des harten te gebruiken.

Daarna sprak President Pieper over de organisatie der Kerk en

las de namen der algemeene autoriteiten der Kerk en der zending
voor; de Heiligen erkenden dezelven en legden door het opsteken
der rechterhand de belofte af, hen te ondersteunen en bij te

staan. Broeder Pieper sprak vervolgens over het wezen van den
mensch, zijn geestelijk en lichamelijk organisme, toonde aan, dat

de Schriften ons leeren, dat G-od de Vader aller geesten der men-
schen is, verklaarde een weinig het doel des levens, zooals het

Evangelie dit leert en eindigde met eenige opmerkingen over de

groote bestemming des menschen.
De dag was een ware feestdag voor al degenen, welke geko-

men waren, om van het brood en water des levens te ontvangen,
en zal nog lang in aangename herinnering bij de Broeders en
Zusters van Groningen en omstreken blijven.

K, Jongsma, Secretaris der Vergadering,

x
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ANDREW JENSON's bezoek in Holland.

Broeder Andrew Jenson, een der geschiedschrijvers en een
bijzondere afgevaardigde der Kerk, om al hare vertakkingen in de
geheele wereld te bezoeken met het doel, om alle met de geschie-
denis der Kerk in verband staande informaties te vergaderen,
heeft ook onze Nederlandsche Zending een bezoek gebracht.

Broeder Jenson heeft zijn tehuis in Salt Lake City, Utah, in

Mei 1895 verlaten en zich dan achtereenvolgens over Vancouver
naar de volgende gedeelten der aarde begeven: Sandwich-, Fidji-,

Samoa- en Tüamota Eilanden, Australië, Indië, over Oeylon door
de Roode Zee naar Egypte, Syrië, Palestina, Italië, Frankrijk,
Groot Brittanje, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitschland en
Zwitserland, vanwaar hij naar Holland is gekomen.

Wij hadden het genoegen Broeder Jenson den 28 Januari in

Arnhem te ontmoeten en waren verheugd, hem in goeden welstand
aan te treffen. Nadat hij de vertakking Arnhem bezocht had,
hebben wij met hem de vertakkingen Dordrecht, Rotterdam en
Amsterdam een bezoek gebracht en Broeder Jenson verheugde
zich zeer, te zien, dat de zending zich tegenwoordig in zulk een
goeden toestand bevindt.

De Heiligen in de genoemde vertakkingen hadden het voor-
recht, Broeder Jenson over zijne reizen en de verschillende zen-

dingen der Kerk in de geheele wereld te hooren spreken, alsmede
over de ondervindingen, welke hij heeft opgedaan, en de getuigenis,

welke hij over het groote werk der laatste dagen aflegde, heeft er

toe bijgedragen, het geloof van velen te versterken. Ofschoon zijn

bezoek in Holland maar zeer kort was, zoo heeft Broeder Jenson
'zich hier door zijne vriendelijkheid, opgeruimdheid en echt broe-

derlijke gevoelens toch vele vrienden verworven.

Na alle op deze zending betrekking hebbende geschiedkundige
informaties vergaderd te hebben, verliet Boeder Jenson Rotterdam
den 18 Februari, om zich naar Liverpool te begeven. Wij allen

wenschen hem eene goede reis en des Heeren zegen op zijne ver-

dere werkzaamheden.

Aphorismen.

Al wat goed is en edel, is voorwerp tot oefening. Xenephox.

Houdt steeds uw beloften en daarom bedenkt, voordat gij iets belooft.

Heb geduld! Alle dingen zijn moeilijk, voordat zij makkelijk worden. Peiizisch.

De vervulling van een plicht wordt eerst daardoor tot iets goeds, als zij vrij-

willig geschiedt. Cioebo.

Verheug u ia het verspreiden van goede beginselen, Verheug u in het vernemen

van goede daden,
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FRED. PIEPER, 120 Izaak Hubertstraat, Rotterdam,

Een weinig over vroolijkheid.

«Een vroolijk hart zal Let aangezicht blijde

maken, maar door de smart des harten wordt

de geest verslagen." (Spreurkn 15 : 13).

Eene der hoedanigheden, welke de Heiligen der laatste Dagen
zouden trachten te verkrijgen, omdat zij voor hen en anderen
zulke aangename vruchten voortbrengt, is opgeruimdheid van
geest en vroolijkheid des harten. Wij bedoelen hiermede niet die

vroolijkheid, welke gewoonlijk in de wt reld onder dezen naam
verstaan wordt, en welke, omdat zij de grenzen overschrijdt, die

door den ernst des levens en de wetten der rechtvaardigheid ge--

trokken zijn, tot ellende, ongeluk en dood leidt, maar die vroolijk-

heid, die blijdschap, waarvan de Apostel Paulus aan de Galaten
als eene vrucht des Geestes schrijft, en welke het gelaat des
bezitters niet gelijk een plotselinge, door de donkere wolken
brekende zonnestraal voor eenige oogenblikken verlicht, om dan
spoedig weer te verdwijnen, maar den geest zoowel nis het gelaat

voortdurend gelijk het aangename en gestadige daglicht omgeeft.

Zulk eene opgeruimdheid van geest kan zoowel in de karak-

ters van de vroegere Heiligen, zelfs als zij met moeilijkheden te

stijden hadden, waargenomen worden, als in alle waarlijk groote

mannen aller eeuwen.
Of wij nu ook deze vroolijkheid, deze opgeruimheid van geest,

in betrekking tot onzen Hemelschen Vader, tot ons zelven of tot

onze medenatuurgenooten beschouwen, wij zullen zien, dat zij

altijd aan te bevelen is.

Als Heiligen der laatste Dagen, welke het Evangelie van
Jezus Christus in zijne volheid hebben ontvangen en weten, dat
hetzelve de wetten van eeuwigen vooruitgang bevat en dat wij

voor een wijs en verheven doel op deze aarde zijn geplaatst, heb-

ben wij groote reden tot dankbaarheid, zonder van al de andere
groote zegeningen te spreken, die wij zoowel als onze medenatuur-
genooten, dagelijks zoo ruimschoots uit Zijne goede Vaderhand
ontvangen. Deze dankbaarheid stemt het hart op natuurlijke wijze

tot blijdschap, den geest om opgeruimd te zijn, zooals iemand
blijde en opgeruimd wordt, wanneer hem iets goeds geschonken is.

Hij die deze geestesstemming bezit, is niet alleen makkelijk
in zijne gedachten, maar ook volkomen meester van al de krach-

ten en bekwaamheden zijner ziel: zijne inbeeldingskracht is altijd

klaar, zijn oordeel niet verstrooid. Zijn temperament, hetzij in
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werking of in een' toestand van rust, is altijd gelijk en kalm. Hij

kan datgene, wat de Heem hem als het doel des strevens voor-

stelt, beter bereiken, de' zegeningen, dié Hij hem ten deel laat

worden, beter, smaken en, hij gevoelt niet zoozeer den druk der
onaangename -omstandigheden en toevallige kwalen, die van tijd

tot tijd m . deze wereld op hem komen.
•*" Als wij den bezitter dezer hoedanigheid in betrekking tot de-

genen beschouwei^/ die hem omgeven, zoo zullen wij zien, dat
liefde en goedwilligheid er door wordt voortgebracht. Een opge-
ruimde geest is niet alleen genegen, minzaam te zijn en degenen,
die met hem in aanraking komen, gunsten te bewijzen, maar hij

verwekt' dezelfde goede gemoedsgesteldheid in degenen, die onder
zijn invloed komen. Men gevoelt zich door de vroolijkheid van
zulk een' 'persoon aangenaam getroffen, ofschoon men zelf "niet

weet waarom: het is gelijk een plotselinge zonneschijn, welke eene
heilige vreugde in den geest verwekt, zonder dat hij er zelf toe

bijdraagt. Het hart verheugt zich over zijne eigene welgestemdheid
en kan niet anders dan in vriendschap en goedwilligheid tot den
persoon uitvloeien, welke zulk een zachten en aangenamen invloed
daarop heeft uitgeoefend.

De ruimte laat ons niet toe, om de twee groote bronnen der
ware opgeruimdheid nader toe te lichten, namelijk de beschouwing
van ons eigen wezen, en van Hem, Die ons leven en bestaan en
alles, wat wij hebben en bezitten, gegeven heeft.

iv. Als wij ons zelven beschouwen, als wij een blik slaan op
onze voor verbetering en ontwikkeling zoo zeer vatbare krachten-
en; bekwaamheden, welke in den korten tijd, op welken het ons
geoorloofd is terug te kunnen zien, zoo aanzienlijken vooruitgang
hebben gemaakt, en welke, zooals het Evangelie ons leert, eenmaal
tot volmaking zullen gebracht worden, dan kunnen wij niet anders,

dan ook de toename van vreugde en blijdschap zien, die daarmede
verbonden is, en de bewustheid zulk een wezen te zijn, is eene
voortdurende bron van vreugde en blijdschap voor ons.

De tweede bron van blijdschap is de beschouwing van dat
Wezen, van hetwelk wij geheel en al afhankelijk zijn, in Hetwelk
wij de vereeniging vinden, van alles wat aangenaam, beminnelijk
schoon, heerlijk, glorieus en verheven is, en hetwelk wij door het
Evangelie als onzen Hemel schen Vader hebben leeren kennen. Wij
vinden ons, waar wij ook mogen zijn, overal door Zijne goedheid
en overvloedige liefde en barmhartigheid omgeven en door het
Evangelie van Zijn' Zoon Jezus Christus beginnen wij een weinig
te verstaan, waarom de Heere zoo met ons handelt als Hij doet.

In 'tkort, wh'i erkennen, dat wij van een Vader afhankelijk zijn,

Wiens macht Hem in staat stelt, ons door eene oneindigheid van
middelen gelukkig te maken, Wiens goedheid en rechtvaardigheid
Hem verbinden, degenen gelukkig te maken, die Hem liefhebben
en Zijne; geboden onderhouden en wiens onveranderlijkheid ons
deze gelukzaligheid en vreugde, voor alle eeuwigheid verzekert.

.
:. Het bewustzijn; dezer, dingen zal ons hart met dankbaarheid
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vervullen en; daaruit zal op natuurlijke wijze die vroolijkheid des-

harten -en.- opgeruimdheid des geegtes , voortvlo eieai- welke, -het; on-

derwerp .van, deze kleine overdenking, is. ....;• m-r]

Sleutel voor Godgeleerdheid.
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Godgeleerdheid. — Verklaring. — Geschiedkundige Ophelderingen.

Eeuwige wetenschap ! die u wil doorgronden,, . ~ yir*
Heeft zijne boot op 'n grettzelooze zee gezonden. '

Uw kennis zal het aardrijk overdekken, ,'-'";'
\

' '' -.'j-'V

Uw waarheid eens onsterflijkheid verwekken, . : ,
u ;".

r

U"w dageraad
.
zal ras tot eeuwgen dag qntglofen,

l' >,; -

En zelfs onsterflijkheid tot uw gezag hehooren. .-

Ten eerste. Godgeleerdheid is de wetenschap van i de verbin-

ding of de gemeenschap tusschen Goei, engelen, geesten en
menschen, . door middel van vizioenen, droomen, uitleggingen, om-
gang, inspiratie of door den Geest van profetie en openbaring. ' ui

Ten tweede. Het is de 'wetenschap, door weike werelden
geschapen, onderhouden en bestuurd zijn en de elementen be-

heerscht worden*' •..••.
. , K

. Ten derde. Het is de wetenschap der kennis en de sleutel

en macht van dezelve, door .welke de hemelen geopend worden
en een wettige toegang verkregen wordt ;.±ot de schatten "ivaln,

wijsheid en ontwikkeling; zij is onuitputtelijk, oneindig en omvat
het verleden, tegenwoordige en toekomende

Ten vierde. Het is de wetenschap van eindeloos* en eeuwig
leven, door welke: de ' levenden veranderd worden en 'de dooden
opstaan. ... . >

. (*b k -•
u-.

Ten vijfde. Het is de wetenschap van geloof, hervorming en
vergeving van zonden, door welke een gevallen geslacht van
stervelingen, kan gerechtvaardigd en gereinigd worden, en tot de
gemeenschap en verbinding met dien Heiligen : Geest, welke het;

licht der wereld en van ieder wezen daarin is, gebracht kan worden, -
-

Ten zesde. Het is de wetenschap van geestelijke gaven, dooi*

welke de blinden;- zien, dooven hooren, lammen loopen, zieken

gezond worden en duivelen uit bet menschelijk wezen . geworpen
worden. ^-u., - •

Ten zevende. Het is de wetenschap van alle andere weten-'

schappen en nuttige kunsten, daar het inderdaad de eenige bron;

is, waaruit zij voortkomen. Het omvat wijsbegeerte, sterrékunde,

;

geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, talen en letteren; . het

vermengt de kennis : van alle feiten in iedere
r
tak van i

:

'kunst •of

i

onderzoek. Het omvat ookiï al de wetenschappelijke ontdekkingen;

en uitvindingen, landbouw,: werktuigkunde, . bouwkunde, scheéps*i

bouw, de eigenschappen en het gebruik van het scheepskompas,sf

scheepvaaart en muziek, Al wat nuttig, grootsch en goed.isyiai,-
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wat bestemd ia tot ondersteuning, gemak, onderwijs, stichting,

reiniging, zuivering, of verhooging van verstandelijke wezens, is

ontstaan door deze wetenschap, door deze wetenschap alleen; alle

andere wetenschappen zijn slechts vertakkingen, uit deze weten-
schap, den wortel groeiende.

Knkele der vermelde feiten zijn schoon verklaard in de gewijde
geschiedenis, waarvan het volgende een onvolmaakt kort begrip is.

God sprak, en door Zijn woord werden de werelden gevormd.
Hij sprak, de duisternis verdween en het licht had de overhand.
Hij gebood, en de elementen, water en aarde, scheidden zich

en namen hunne eigene plaats in. .

Hij gebood, en de aarde bracht planten en dieren in ontelbare
verscheidenheid voort.

Hij gebood, en de mensch, man en vrouw, nam een tabernakel
van' vleesch op zich en was bereid zich te vermenigvuldigen en
zijn geslacht te doen voortduren in de nieuwe schepping.

„De Heere God had eenen hof geplant", en voerde aldus den
landbouw in.

„Hrj maakte rokken van vellen", hieruit ontstond de kleer-

makerskunst.
De Heere gebood en gaf Noach een model voor eene ark en

voerde aldus de kunst van scheepsbouw in.

Hij openbaarde de modellen voor den tabernakel in de wilder-

nis met alle schikkingen en benoodigdheden ; daarna ontwikkelde
Hij het geheele plan en alle ontwerpen van het verbazendste van
alle kunstwerken, den grooten tempel van Salomo met alle daarin
voorkomende meubelen enz.; aldus werd de bouwkunst ontwikkeld
en verbeterd.

De Heere God schreef met Zijn vinger op „steenen tafelen",

op den berg Sinaï, hierdoor aantoonende, dat de schrijfkunst be-

oefend pii gebruikt werd door de hoogst ontwikkelde wezens dei-

eeuwige hemelen.
De Heere God openbaarde aan den profeet Ezechiël een plan

tot het meten en verdeelen van Palestina voor de twaalf stammen
Israëls, toen zij terugkeerden in het land hunner vaderen; zoo
ook het plan voor de nieuwe stad Jeruzalem, met hare parken,
pleinen, straten, voorsteden en tempel.

De godgeleerdheid bevat dus de landmeterskunst en het ont-

werpen van steden, zoowel als van tempels, en toont aan, dat
deze kunsten in den hemel beoefend worden, en dat de meest
Ontwikkelde van den hemel der hemelen nederbuigt of Zich ver-

waardigt deze kunsten door Zijne bijzondere aandacht en voorbeeld
te schenken.

In de openbaring van den Apostel Johannes op het eiland

Patmos, hebben wij eénè proef, een meesterstuk, eene climax van
al, wat grootsch en prachtvol van ontwerp en schoon en heerlijk

is in uitvoering in steden, tronen, paleizen, straten, plaveisel,

buitenplaatsen, poorten, wandelplaatsen, pleinen, fonteinen, beken,
tuinen, vruchten, bosschen, uitnemendheid van kleeding, feesten,
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boeken, letterkunde, openbare eeredienst, profetie, gebed en lof*

zangen, zooals het bestaat in en om de paleizen van het Nieuw
Jeruzalem, de hoofdstad des hemels, de zetel van het bestuur des
eeuwigen Konings.

Zelfs de poorten der stad zijn geteld en met namen genoemd,
zoo ook is het met de bijzondere namen van de kostbare gesteenten

der fundeering, het goud, dat het plaveisel der straten uitmaakt,
en als is afgebeeld in de beschrijving.

j

En wat nog meer wonderbaar is, al deze voortreffelijke pracht
van ontwerping, en verbazende wijsheid en vertooning van uit-

voering, waren onderzocht, begrepen en geschreven door een
armen, ongeleerden visscher, door de hulp van de wetenschap en
de kunsten der godgeleerdheid.

Sommigen van de werken van het groote Hoofd, den President

of .eersten Leeraar in de school der Godgeleerdheid, beschouwd
hebbende, zoo zullen wij voortgaan met de geschiedkundige ophel-

deringen dezer wonderbare wetenschap, als ontwikkeld en verklaard
door de voornaamste leerlingen en professoren er van.

Door deze wetenschap verkreeg Adam van zijnen Vader de
belofte van eeuwige heerschappij over de planeet, waarop hij ge-

plaatst was.
Door deze wetenschap heeft Henoch den dood overkomen en

ging naar eene hoogere sfeer van onsterfelijkheid en eeuwig leven,

zonder zelfs van zijn' vleeschelijken tabernakel gescheiden te worden.
Door deze wetenschap voorspelde Noach den vloed, toebereid

om dien te ontmoeten en te overkomen, en werd de grootste land-

bezitter sedert Adam.
Door het verdraaien en onwettig gebruiken dezer wetenschap,

bouwde Koning Nimrod den verbazenden toren van Babel, maar het

werd verijdeld en zijne werken vernietigd, voor dat zij voltooid waren.
Door deze wetenschap werden verschillende talen en tongen

in het leven geroepen, volkplantingen, de oorsprong van natiën,

geplant over de zeeën en op de vlakten der aarde.

Door deze wetenschap ontvluchtte Abraham de afgoderij en
het priesterbedrog der Egyptenaren en de hem omringende volken,
verkreeg een goed land voor hem en zijn zaad, door een onver-
anderlijken eed en verbond verzekerd, en eenen eeuwigen onver-
anderlijken titel.

Door deze wetenschap sprak hij met engelen en had het
voorrecht een onderhoud te hebben met het groóte Hoofd en den
Grondlegger dezer wetenschap, welke zijn gast werd, en na met
hem gegeten en gedronken te hebben, zegende Hij hem en zijne

vrouw, beloofde hun een' erfgenaam in hunnen hoogen ouderdom
en vertelde hem ten slotte bij Zijn vertrek, Zijn doel omtrent
Sodom en omstreken. .""- •

Door deze wetenschap ontkwam Lot de vlammen van Sodom,
waarvan de kennis hem door twee engelen was medegedeeld.

Door deze wetenschap verkregen Izaak en Jakob . eveneens
beloften en spraken met engelen.
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.... Door cleze wetenschap werd Jozef uit eene gevangenis tot een
paleis verheven tot redding van eene natie en van zijns vaders
huis van een' hongersnood. >: -

Door deze wetenschap voerde Mozes zijne wonderen in Egypte
de Roode Zee.en de;; wildernis uit. -<'

.

- Door de; verdraaiing en het onwettig gebruik dezer wetenschap
wederstonden de toovenaars voor een: tijd Mozes, en voerden
hunne tooverijen uit. . m! \f\ :;

;

i

-h Door. ../deze wetenschap bedwong Jozua de bewegingen der

aarde en verlengde door een enkel gebod den dag. ^
>*" '

; . Door deze wetenschap werden de muren van Jericho neder
geworpen en de stad .ingenomen. i

.

Door deze wetenschap werd de rivier de Jordaan gescheiden,
terwijl een volk droogvoets er door trok om het beloofde land in

bezit te nemen. ;

:', Door deze wetenschap bedwong Elia -de hemelen, zoodat het
gedurende drie jaren en zes; maanden niet in Palestina regende.
En door dezelve gebood hij en: herstelde den regen. :

'

•Door haar verwoestte hij de Baaispriesters en het koninkrijk

van Achab, maakte een einde aan de familie van dezen afgodischen
koning, en plaatste Jehu op den troon.

Door haar verrees hij-, als Henoch, naar eene hoogere sfeer,

zonder tot stof te koeren, ~ ;

.: Door-' deze wetenschap profeteerde Samuël, verwekte een
machtig koning en natie, onttroonde daarna Saul en verhief een'

onbekenden schaapherders-iongen tot den troon van Israël. •- >

Door deze wetenschap voorspelden Jesaja. Jeremia, Ezechiel,

Daniel en anderen, het lot van Babyion, Egypte, Tyrus, Jeruzalem
en. andere, steden en volkeren en de juiste loopbaan en het be-

slissend noodlot van Nebucadnezar, Belsazar, Syrus en andere
groote en belangrijke. personen, welke bestemd waren, het lot van
natiën te beinvloeden en te beslissen, ....

Door deze wetenschap werd de brandende oven overkomen
en de muilen der leeuwen gesloten, opdat den heiligen mannen
Gods niets zou deren. ..

Door deze wetenschap hadden Zacharia, Elizabeth, Johannes
de Doopeiv Simeon, Anna, Jozef, Maria, de- wijzen van het Oosten
en de schaapherders van Judea, vizioenen, omgang met engelen
en den G-eest van profetie, zoodat zij met vreugde konden verstaan

en 'verwelkomen de gebeurtenissen van- Christus geboorte en Zijne

naderende bediening, toen allen, die niet in deze wetenschap
ervaren w:aren, omtrent dit onderwerp in duisternis verkeerden
en eer blootgesteld waren den Zaligmaker te verwerpen, dan aan
te nemen. \ .

Droomen en vizioenen werden door middel van deze weten-
schap verkregen, leidden en beschermden Gods Zoon in de loopbaan
Zijns. levens.

:-:•:..-.Ten. slotte ..daalde cfbor deze wetenschap een machtige engel

neder, maakte de Romeinsche wacht bevreesd, rolde, den grooten
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steen weg, verbrak' liet zegel en riep het \slapende- lichaam van
Jezus Christus ten leven.. .

•-•.•; &.-v ,:. - f . .;:
•

Door deze wetenschap at, dronk en sprak de cverrezen Jezus
met Zijne discipelsn, gaf hu-u volmacht en onderwees hen in

dezelfde wetenschap, verordineerde hen, om daarin te handelen,

de -macht er van aan anderen in de wereld mede te deelen met
teekenen de geloovige volgende.' -

:•' Ui .;: , »j

Door deze wetenschap voer Hij op tot dèn.JVader ieii- leeft

voor; altijd 1 in het vleesch, om gaven en machten van diezelfde

wetenschap uit te storten, .overeenkomstig: Zijn' wil en die des
Vaders, om voortaan te regeëren, totdat Hij tot vde aarde zal

wederkomen, om i den dood in een' laatsten grooten strijd te

overwinnen en al Zijne vijanden onder Zijne voeten te stellen.

Door deze zelfde macht bedienden Zijne Apostelen, met alle

machten er van bekleed, op den dag van het Pinksterfeest de

krachten en kennis yan deze wetenschap aan
:

anderen, beide aan
joden en heidenen, met het gevolg, dat de zieken gezond werden,
de blinden zagen, de stommen spraken, de dooveii hoorden, d,e

lammen liepen, duivelen werden uitgeworpen en de dooden werden
opgewekt, terwijl overal droomen, viztoenen, bedienende engelen

en de gave van profetie werden genoten.

X Aangekomen en Benoemingen.

Broeder Albeet C. Robinson is den 8 Febr. van Utah te

Rotterdam aangekomen en geroepen om in Luik, België, werk-
zaam te zijn.

Broeder Frank E. Hansen is heden van zijne werkzaamheden
te Amsterdam ontslagen en geroepen, om in Rotterdam werkzaam
te zijn.

z:

Broedei H. Koldewijn is heden van zijne werkzaamheden in

Rotterdam ontslagen en geroepen, om in Amsterdam werkzaam
te zijn. '. \ '

: J><
Correspondentie.

benige dagen geleden hebben wij een brief ontvangen van
Broeder W. D. Bingham, welke kort geleden tot de zijnen in Sion
is teruggekeerd, na eene eervolle zending in Nederland te hebben
volbracht. Hij bevindt zich thans in Brigham City en in zijn brief

verzekert hij ons, dat, ofschoon vele dingen er toe bijdragen om
hem het te huis zijn zoo aangenaam mogelijk te maken,- hij- Hol-

land en zijne kennissen en vrienden, zoowel als Broeders en Zus-
ters aldaar, nog niet heeft vergeten, maar dat het hem vreugde
en blijdschap veroorzaakt, om over de banden der vriendschap na
te denken, welke hem met de Heiligen in Nederland, verbinden,;
en hij hoopt, dat zij van eeuwigdurend metaal zullen gesmeed1

zijn. Hij zendt aan al zijne vrienden en kennissen zijne hartelijk-

ste groeten. Voor degenen, die hem wenschen.te schrijven , laten

wij hier zijn adres volgen: W. D. Bingham, Brigham City. Utah.
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. Wij hebben een zeer vriendelijken brief ontvangen van Broeder
Timothy Mets van Mesa City. Maricopa Co., Arizona, een dei-

vroegere presidenten dezer zending, dien velen der Heiligen zich
nog wel zullen herinneren. Het verheugde ons zeer te vernemen,
dat Broeder Mets en familie gezond en wel zijn en dat de Heere
Zijne zegeningen in ruime mate over hen uitstort. Hij verzekert
ons, dat hij groot belang in den vooruitgang van de Nederlandsche
en Belgische Zending stelt en de bewegingen daarvan nauwkeurig
gadeslaat. Ook herinnert hij zich het eerste bezoek, hetwelk hij

ons in Antwerpen bracht en erkent, dat de Heer werkelijk op
wonderbare wijze gewerkt heeft. Broeder Mets wenscht, dat wij

aan de Ouderlingen zoowel als aan de Heiligen en vrienden in

deze Zonding zijne beste groeten zouden geven.
y
Jj"s

Op het einde van Januari ontvingen wij ook een' brief van
Broeder Asa W. Judd van KanaW, Kane Co., Utah. Met groot
genoegen vernamen wij, dat Br. Judd en familie zich in een ta-

melijk goeden welstand bevinden en dat hij zijne Broeders en Zusters
en vrienden in Holland nog niet vergeten heeft. Hij deelt ons
mede, dat hij thans schoolonderwijzer in Fredonia, Yavapai Co.

Arizona is en omtrent een vijftigtal leerlingen in zijne klas heeft.

Ook bericht hij, dat Fhans de Brij en Coenelus Dee 'beiden goeden
vooruitgang maken en gezond en wel zijn. Hij zendt de hartelijkste

groeten aan de ouderlingen en alle Broeders en Zusters en zou
zich zeer verheugen, een weinig van zijne vrienden in Holland te

hooren.

T~ A
Overleden.

Brinkman, Aaltje (geb. De Witt) i9 den 30sten Januari 1897 te Dedemavaavt

overleden. Zij was aldaar den 23sten April geboren.

Visske, Tetjè (gel). Kramer) is den 31sten Januari 1897 te Amsterdam overleden.

Zij was den Uden November 1856 te Perwerd geboren.

Meijer, Adrianus, zoon van br. Stephanus en zt. Arendje Meijer, is den 3den

Februari 1897 te llotterdam overleden. Hij was den 8sten Augustus 1895 te Dordrecht

geboren.
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