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dagen van die koningen Zal de God des hemels
verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden-, en dat
aan geen ander volk overgelaten worden: liet zal al die koninkrijken
niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan'.
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en het Boek van fflormon.

(Vervolg van bladz. 214).

Indien ik door deze boelen mij de handen zoude laten opleggen,
voor den vuurdoop en den cloop des Heiligen Geestes, zou ik in die
uiterlijke handeling geen kwaad vinden. Indien ik dan de vergeving
mijner zonden, en den vuurdoop en den doop des Heiligen Geestes
niet ontving, zou ik meen en, dat het Boek niet goddelijk was, of
dat er eene fout van mijn kant was, — het één of het ander. En
indien ik dan mijzelf onderzocht, en vond dat ik mij oprecht van
mijne zonden bekeerd had, en dat er van mijn kant niets ontbrak, en werkelijk de openbaringen van den Heiligen Geest ontving, zooals het in vroegere dagen het geval was, dan zou ik eene
getuigenis voor mijzelf hebben, onafhankelijk van die twaalf getuigen, en onafhankelijk van de waarheid van de leer, welke in
dat Boek, als met den Bijbel vergeleken, vervat is; onafhankelijk
van deze uiterlijke bewijzen, zou ik van God eene getuigenis hebben, door den doop van vuur en den Heiligen Geest.
„Maar," vraagt iemand, .hoe kunnen wij weten, wanneer
wij den doop van vuur en den Heiligen Geest ontvangen?" Ik
geloof dat iedereen dit weten kan, want er zijn zekere teekenen,
die den Heiligen Geest begeleiden, en die zoodanig zijn, dat men
er zich niet in kan vergissen. Ik zal er eenige van opnoemen.
Ik bedoel niet zulke verschijningen, waarvan wij somtijds hooren,
als „geestenkloppers," „tafelkloppers," „schrijvende mediums," enz.,
maar ik spreek van echte, ware openbaringen, zooals in den Bijbel
geschreven staat. Want dezen, zegt Paulus tot de Corinthiërs,
wordt door den Geest het woord der wijsheid gegeven, aan een
ander het woord der kennis gegeven door den Geest, aan een
ander de onderscheiding van geesten door denzelfden Geest; aan
een ander wordt gegeven wonderen te werken, aan een a'nder wordt
de gave der profetie gegeven, aan 'een ander kranken te genezen,
;

vreemde

226

-

aan een ander de uitlegging der talen,
alle door denzelfden (leest, en worden aan iederniet aan één of twee, niet slechts aan de getuigen,
maar aan ieder lid in de Kerk, zooals de Geest wil.
Welnu, indien ik de gave des Heiligen Geestes ontvang, of
indien mijne "broeders ze ontvangen, zou ik verwachten, dat wij
enz.

talen te spreken,

Deze komen

een gegeven,

de werking van deze gaven zouden ondervinden, de één ontvangende, ééne gift, en de ander eene andere, naar het voorbeeld des
Bijbels. Indien wij deze gaven niet ontvingen, zouden wij mogen
betwijfelen, of wij den Heiligen Geest ontvangen hadden. Ons
wordt in de Heilige Schrift bevolen de geesten te beproeven,
want er zijn vele valsche geesten die uitgegaan zijn in de wereld.
Hen beproeven — door welk middel? Hen bij het geschrevene
woord beproeven, en zien of wij de gaven vinden, waarvan het
Nieuwe Testament spreekt. Indien wij ze hebben, dan kunnen
wij verzekerd zijn, dat de Heilige Geest ons gegeven is. Bij voorbeeld: Indien een persoon den doop van vuur en den Heiligen
Geest ontvangt, en hij ziet de hemelen geopend, zoo vergist hij
zich niet. Indien de Heer hem ingeeft, om zijne handen op een
ziek kind of op een ziek persoon te leggen, en hij bestraft de
krankheid te wijkon, zoo weet hij dat God met hem is, en dat
Hij naar de smeekingen en gebeden hoort, welke hij in den naam
van Jezus voor den kranke opzendt. Indien iemand gegeven wordt
in visioenen in de toekomst te blikken en te weten wat weldra
gebeuren zal, en hij deze dingen, van tijd tot tijd ziet in vervulling
gaan, zoo heeft hij alle reden om te gelooven, dat hij werkelijk
den Heiligen Geest ontvangen heeft. Zoo is het ook met betrekking op het spreken in vreemde talen. Indien een ongeleerd, onervaren man, die nooit eene andere taal als zijne moedertaal
kende, geïnspireerd wordt in datzelfde oogenblik op te staan en
in eene onbekende taal te getuigen van de wonderbare werken
Gods, zoo weet hij, óf zijne tong door eene bovennatuurlijke macht
gebruikt is geworden, óf dat het slechts wartaal uit zijn eigen
hart was. Hij weet bet zeer goed voor zichzelf; en zoo zouden
wij kunnen voortgaan te spreken over al de giften aangehaald in
den Bijbel. Indien hij engelen ziet en zij dalen neder tot hem in
hunne glorie, en hij hoort den klank hunner stem, aanschouwt
het licht hunner gestalten en de heerlijkheid, die van hunne personen straalt, zoo weet hij het voor zichzelf; dientengevolge is
dat eene getuigenis voor hem, zoowel als diegenen welke hem dit
Evangelie verkondigd hebben, voor hem getuigen zijn.
Ik wil de Heiligen der laatste Dagen - die hier nu in deze
groote vergadering vóór mij zitten, vragen: hoe wist gij, datJosEPH
Smith een profeet van God was, toen gij in Engeland woondet en
den man nooit gezien had ? Hoe wist gij het in Zweden, in Denemarken, in Noorwegen, in Zwitserland, in Italië, Australië en in de
verschillende deelen der aarde, van waar gij gekomen zijt? Hoe
wist gij dat Joseph Smith een profeet Gods was, vóór dat gij
over den machtigen Oceaan en naar dit land kwaamt? Gij hebt
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wetenschap,

macht des Heiligen Geestes geworden

welke u door de gave en
is

in de

landen uwer ge-

Daar zij t. gij genezen geworden, en gij hebt de werking
van de macht Gods gezien in do genezing van de kranken, van
Daar is het visioen van uw verstand geopend getijd tot tijd.
worden om hemelsche dingen te aanschouwen. Daar hebt gij de
stem des Almacht] gen gehoord, die tot u van de dingen des
hemels sprak. Velen van u hebben deze groote gaven en zegeningen, waarvan het Nieuwe Testament spreekt, genoten, vóór
gij naar dit land gekomen zijl.
Gij zijt hier gekomen, niet om
eene wetenschap over de waarheid van dit werk te bekomen,
maar omdat gij reeds eene wetenschap daarvan had, en om volmaakter met de wegen G-ods bekend te worden, en om beter in
de dingen, welke betrekking hebben op het eeuwige leven en het
geluk, onderwezen te worden, clan dit in uwe eigene landen kon
gedaan worden. Zoo zijt gij nu niet van de getuigenis van twee
of drie getuigen afhankelijk, of van de twaalf getuigen van het
Boek van Mormon; maar wij hebben eene groote menigte van
getuigen, opgewekt te midden van al de volkeren, geslachten en
talen tot wie dit werk gezonden is geworden. Zij vergaderen zich
van de einden der aarde naar deze bergen, zooals duiven naar de
boorte.

vensters,

ken

heeft,

heeft het

allen hetzelfde getuigenis afleggende — dat God gesproen dat het Boek van Mormon waar is, want de Heer
hun geopenbaard. Daarbij heeft de Heer, in de eerste

dagen van deze Kerk, tot Zijne dienstknechten gezegd „Gaat heen,
geeft getuigenis van het Boek van Mormon en de leerstellingen
vervat, en Ik zal op uwe getuigenis laten volgen teekenen,
:

daarin

gaven",
zijn?

In

zou
't

dat deze belofte niet vervuld was
in deze woestijn een tabernakel geweest
Zou deze woestijn nu bewoond zijn door

Veronderstelt

enz.

geworden,

er

heden

geheel niet.

of honderd en vijftig duizend menschen? Zeker
nu een groote weg van oceaan tot oceaan over dit
werelddeel opgeworpen zijn? Ook niet. Het is omdat God de belofte,
welke Hij ons gemaakt heeft in de eerste dagen der Kerk, bevestigd
heeft, dat deze groote gebeurtenissen hebben plaats gehad. Geen
volk zou de sterkte, den moed en den ondernemingsgeest gehad
hebben, veertienhonderd mijlen van de zoogenaamde beschavingte komen, naar deze berg woestenij en, om het land te bebouwen
en het werk te doen, dat door dit volk volbracht is geworden,
tenzij zij eene wetenschap van den hemel hadden ontvangen aangaande cïe waarheid van dat groote werk. God heeft Zijne belofte
vervuld, toen Hij tot Zijne dienstknechten zeide, „In den naam
van Jezus zult gij de zieken genezen, gij zult de oogen der blinden
openen, gij zult de dooven doen hooren." Het is vanwege de vervulling van deze belofte, dat gij vergaderd zijt geworden en het
werk hebt volbracht, dat in dit land tot stand is gekomen, en
omdat deze rustplaats bestaat tusschen de twee groote oceanen,
een nachtverblijf aan den weg als het ware, hebben anderen het
gewaagd naar deze wildernissen der bergen te komen, en het land

honderd duizend

niet.

Zou

er

.

omstreken worden nu bewoond. Door dit toedoen is ongespoorweg een vierde gedeelte eener eeuw vroeger gelegd
geworden, dan het anders zou geschied zijn.
Wanneer wij de bewijzen, welke wij van de goddelijkheid van
het Boek van Mormon hebben, tegenover de bewijzen stellen, die
dit geslacht van den Bijbel bezit, zoo ontdekken wij dat het Boek
van Mormon er een groote menigte van bevat, duizenden getuigen
van zijne goddeJijkheid tegenover één, dat de christelijke wereld
heeft van den goddelijken oorsprong van den Bijbel. „Hoe zoo",
vraagt ge misschien. Deze ouderlingen en zendelingen, die tot de
volkeren uitgegaan zijn, hebben hunne dagboeken gehouden, en
hebben de wonderen, die God door hunne handen gewerkt heeft,
aangeteekend. Deze zijn levende getuigen. Zij, die deze wonderen
gezien hebben, leven nog. Nu, hoe vele getuigen hebt gij dat
wonderen zijn gewerkt geworden in de dagen van onzen Heiland
of in de dagen van Zijne Apostelen die Hem opgevolgd zijn? Gij
hebt niemand buiten de Kerk behalve die, welke, zooals Josephus,
hun getuigenis aflegden van hetgeen men hun gezegd had. In de
Kerk hebt gij zes getuigen. Er zijn acht schrijvers in het Nieuwe
Testament, doch slechts zes van deze acht hebben getuigenis gegeven aangaande het doen van wonderen, maar gij gelooft het op
hun woord. Het Boek van Mormon, vermoed ik, heeft meer dan
zes duizend, indien niet zestig duizend getuigen van zijne goddelijkheid en van de wonderen die in deze laatste dagen zijn geschied.
Welk is het grootste? Hebt gij in deze dagen ooit iemand ontmoet
die een engel gezien heeft, welke hem de tafelen getoond heeft,
waarop de wet van Mozes geschreven was, hem bevelende getuigenis te geven van die wet? Neen; niemand in de christelijke
wereld geeft zoo iets voor. Is dan de getuigenis ten gunste van
het Boek van Mormon niet grooter dan dewelke gij van de wet
van Mozes bezit? Ja. Wij kunnen u getuigen aanwijzen, mannen
die nog in het leven zijn, aan wie een engel verschenen is, die
hun medegedeeld heeft, dat het Boek van Mormon een goddelijk
en

de

twijfeld de

werk was. De christenwereld heeft zulke bewijzen als deze niet
gunste van den Bijbel, en zij kunnen niet door één levend
de goddelijkheid van den Bijbel bevestigen. Daarbuiten
hebben wij een ander voordeel; het Boek van Mormon is uit het
oorspronkelijke vertaald. Welnu, hebt gij in het Oude of het
Nieuwe Testament een boek dat rechtstreeks van het oorspronkelijke vertaald is geworden? Niet één. Is er een dat slechts uit
de tweede hand vertaald werd? Niet één. Ik denk, dat er niet
één in den Bijbel voorkomt, dat niet reeds vele honderde malen
afgeschreven was geworden vóór het in de handen van de vertalers van Koning James viel.
Hoe weet gij of deze schrijvers
correct afgeschreven hebben? De oorspronkelijke Schriften zijn
niet in uw bereik. Het is waar, dat gij Hebreeuwsche Bijbels
ten

getuige,

hebt,

maar deze

zijn niet oorspronkelijk;

zij

zijn slechts afschriften.

Deze hadden zich vermenigvuldigd, vóór de drukkunst uitgevonden
werd, gedurende vele geslachten, en de Schriften, welke in he
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bezit van de vertalers van Koning James waren, waren misschien
door eene reeks van duizend vroegere afschriften tot hen gekomen,
en hoe kunt gij zeker zijn, dat zij correct waren? Onze aartsbisschoppen en geleerde mannen, die hun heele leven oude afschriften verzameld hebben, om er den Bijbel van te vertalen, zeggen
ons, dat zij eindelijk de hoop opgaven, een correct afschrift van
het werk te bekomen. Een zekere aartsbisschop die in de encyclopedie genoemd wordt, had een groot getal afschriften van den
Bijbel in het Hebreeuwsch verzameld, zoo oud als hij ze krijgen
kon. Maar toen Hij deze met elkander vergeleek, vond hij omtrent
dertig duizend verschillende afschriften. Bijna iedere tekst was
verschillend in de eene afschrift dan in de andere. Eindelijk gaf
hij
het plan op om eene vertaling te maken, daar niet één van
zijne geschriften oorspronkelijk was; en bijgevolg, toen de vertalers van den engelschen Bijbel dit werk vervaardigden, deden zij
het volgens het beste oordeel dat zij bezaten, en zij hebben het
ongetwijfeld wel gedaan, zoo ver als het menschelijk verstand kon,
onder de omstandigheden. Welnu, het verschil tusschen den Bijbel
van het Westen — het Boek van Mormon, — en den Bijbel van
het Oosten — het Oude en Nieuwe Testament, is dat de eene
rechtstreeks van het oorspronkelijke genomen was, en de andere
van eene menigte afschriften, welke bijna in iederen tekst van
elkander verschilden. Men zou meenen, dat, toen G-od het menschdom in zulk een grooten staat van onzekerheid en duisternis zag
aangaande goddelijke openbaring, het niet meer dan redelijk zou
zijn te veronderstellen, da.t Hij door Zijne eigene macht, openbaring zou geven, die voor de omstandigheden geschikt en toepasselijk
is,
openbaring waarop wij kunnen bouwen, die bevestigd is door
getuigen die opgewekt zijn om er van getuigenis af te leggen,
opdat in den mond van twee of drie getuigen of zooveel als Hem
zoude goeddunken, alle woord besta, zoodat de kinderen der menschen geene verontschuldiging aangaande deze dingen hebben

kunnen.
Wij zouden over dit onderwerp kunnen voortgaan en u cle
vervulling van vele der profetieën van het Boek van Mormon toonen. Het is nu sedert meer dan drie en veertig jaren gedrukt geworden. Gedurende dezen tijd zijn zeer vele van de profetieën,
welke het bevat, vervuld geworden; profetieën, ook, die geen menschelijk vernuft van te voren had kunnen begrijpen. Wie zou gedacht hebben dat in dit ons land, waar godsdienst vrijheid van
het eene einde tot het andere bestaan heeft; wie zou gedacht
hebben toen het boek van Mormon gedrukt werd, dat het bloed
der Heiligen van den bodem van dit vrije Amerikaansche land zou
roepen vanwege hunne vervolgers? En toch was het alles in het
Boek van Mormon voorspeld. Honderden van andere sekten waren
ontstaan en vermenigvuldigd op cle oppervlakte van dit land, van
welke eenige een weinig vervolging ondervonden hebben; maar
wie heeft ooit gehoord van het koelbloedig slachten van menschen,
zooals het met honderden van dit volk is geschied, sedert het
.
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Boek van Mormon gedrukt
baring

is geworden? Het is ons door opengezegd geworden, drie en veertig jaren geleden, toen deze

Kerk gesticht werd, dat hare leden zouden vervolgd worden en
van stad tot si ad en van Synagoge tot Synagoge zouden gejaagd worden, en dat het bloed der Heiligen, van de aarde om wraak op
do hoofden hunner moordenaars zoude roepen. Is dit geschied?
Ja. Er werd ons gezegd in hot Boek van Mormon, vele jaren vóór
is, dat indien dit volk deze goddelijke boodschap niet
zou ontvangen, wanneer God ze in de laatste dagen zoude zenden,
Hij de volheid van Zijn Evangelie en Zijn Priesterschap van het
volk zoude wegnemen. Wij wisten niet, hoe dat zou vervuld worden, gedurende de eerste zeventien jaren na dat hel: Boek gedrukt
was. "Wij konden de profetie lezen, maar hoe God het zou laten
gebeuren, wisten wij niet, tot de tijd van de vervulling er van
aangebroken was; toen was het geopenbaard, dat het volk vluchten
moest en de natie verlaten, tot dewelke zij hunne getuigenis gedurende vele jaren afgelegd hadden. Toen wij hier kwamen, was de
profetie letterlijk vervuld. Zoo zouden wij kunnen voortgaan de
eene profetie na de andere aan te halen, welke vervuld zijn geworden, en die de goddelijkheid van dit werk der laatste dagen
bevestigen. Dezelfde getuigenis begeleidt den Bijbel. Wij gelooven
dat het waar is omdat de profetieën daarin bevat, vervuld zijn
geworden.
Vele andere profetieën in het Boek van Mormon die nog moeten
vervuld 'worden, zijn zoo groot en zoo wonderbaar als die reeds
vervuld zijn geworden. Eén van de profetieën in het 'Boek van
Mormon vervat, en bekend gemaakt vóór er eene Kerk der Heiligen
der laatste Dagen bestond, en die op wonderbare wijze in vervulling is getreden, was, dat cle dienstknechten Gods met dit boek
zouden uitgaan tot alle naties, geslachten, talen en volkeren, en
van uit deze naties een groot volk zou vergaderen. Dit is in vervulling gegaan, en de inwoners van dit Territorie zijn getuigen
van de waarheid dezer voorspelling of profetie. Indien Jozepb Smith
een bedrieger was, hoe wist hij dan dat dit werk zich buiten
zijne eigene buurt zou uitstrekken? Hoe wist hij, dat het zou
gepredikt worden in de verschillende deelen van den Staat waar
het geboren was, of waar cle platen gevonden waren? Hoe wist
dat het aan de onderdanen van clit groote gouvernement zou
hij
verkondigd worden, en dan over de wateren tot andere natiën, geslachten, volkeren en talen komen? Zulk eene profetie, dooreenen
bedrieger uitgesproken, zou zeer waarschijnlijk niet in vervulling
zijn gegaan. Toch was zulk eene voorspelling uitgesproken; zulk
eene profetie is in werkelijkheid getreden, en de natiën der aarde,
zoowel als de Heiligen der laatste Dagen, zijn getuigen van de
vervulling er van. Wij hebben dit volk, van jaar tot jaar, zien
komen, over den Oceaan, eerst in zeilschepen, later in stoombooten,
met honderden en duizenden, totdat zij nu een klein volk in cle
toppen der bergen zijn. Amen.

het geschied
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Do zaak der Onthouding.
De Professor Fydahl van het Augsburg seminarium heeft onlangs
boek uitgegeven, bevattende gegevens omtrent de onthoudingsbeweging in de geheele wereld. Het zal van nut zijn voor
allen die in den strijd tegen den handel in sterken drank deel hebben.
De stichter der onthoudingsbeweging is Dr Benjamin Rush,
geboren te Bristol, nabij Philadelphia, in den Kerstnacht van 1745.
een klein

In 1785 publiceerde hij eene verhandeling over de gevolgen,
alcoholische dranken op het menschelijk lichaam hebben. De
Vereenigde Staten zijn de wieg der onthoudersbeweging en het
geschrift van Dr Rush is het aanvangspunt. De eerste vereeniging
tegen de drank werd door eenige landbouwers te Litchfield, Connecticut, 1789 opgericht. Het trok eenigzins de aandacht, doch
verspreidde niet zeer ver haren invloed. Eene andere onthoudersvereeniging werd gevormd in Moreau, Saratoga County, New York,
in 1808. Eenige jaren later werden in Massachusetts en New York
andere vereenigingen opgericht en in 1834 had deze beweging zich
over één en twintig staten verspreid. Er waren meer clan 5,000
vereenigingen met omtrent een milioen leden.
Op dezen tijd had de strijd zich nog niet tegen alle bedwelmende dranken uitgebreid en het werd bevonden, dat, terwijl de
invoer van sterke dranken verminderde van 5,774.774 gallons in
1824 tot 2,810,140 in 1832 het gebruik van wijn en cider meer
dan verdubbeld was. Dit bracht de noodzakelijkheid van geheelonthouding voort en in 1836 besloot de nationale conventie, dat de
belofte zich tot alle bedwelmende dranken zou uitstrekken.
Aangaande den oorsprong van het woord „teetotalers" zegt
Professor Nijdahl, dat Pastoor Jewell, secretaris der onthoudersvereeniging te Hector, N. Y. in 1827 het idee verzon om in zijne
verslagen voor de namen van hen die de belofte onderteekend
hadden een T te plaatsen en deze waren later als „T-totalers"
(geheel-onthouders) bekend.
Ierland wordt het land genoemd alwaar de onthoudingsbeweging zeer spoedig werd ingevoerd. Jeffery Sedwards stichtte eene
vereeniging in Slabberen, Weseford County, in liet jaar 1817, maar
de werkelijke apostel der onthouding in dat land was de Catholieke
priester Vader Matthew. In 1840 onderteekende. door zijne pogingen, omtrent de halve bevolking van Ierland de belofte. Hij stierf
in 1856 en sedert dien tijd zijn er in dat land geen bijzondere
die

pogingen voor de zaak gedaan.
In Schotland werd de eerste onthouders-vereeniging gesticht
in Greenock door rechter John Dunlop in October 1829. In het
jaar 1850 waren er in Schotland 250 vereenigingen met 90.000 leden.
De beweging bereikte Engeland in 1880. Mr. Henry Porbes
stichtte dat jaar eene vereeniging up den 2en Februari en op het
einde van het jaar waren er tachtig vereenigingen met 10,000
leden. Ook in Engeland is eene overlevering omtrent den oorsprong
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van het woord
chard
dezen

nam

„tee-total" (geheel- volkomen). Een zekere Mr Ristotterde, zeide eenmaal in eene vergadering; „Vanaf
wil ik mij aan t-t-t-totalism wijden, en zijn gehoor
deze term aan. Ér zijn nu in Engeland tusschen de vijf en
die

tijd,

zes milioen geheel-onthouders.

Noorwegen verkreeg deze hervorming in later jaren vele
In 1842 verbood de Storting wettelijk het maken, inen verkoopen van bedwelmende dranken, maar de wet
werd de koninklijke goedkeuring geweigerd. In 1845 werd eene
vereeniging door R. N. Andresen gevormd
In Zweden werd de eerste onthouders-vereeniging gevormd
in Vexio, 24 April 1819 door eenige studenten. IJsland heeft
In

vrienden.

voeren

4,000 leden die beloofd hebben zich van

bedwelmende dranken

te

onthouden.
In Duitschland en Zwitserland is slechts weinig voor de zaak
der onthouding gedaan, hetzelfde kan van Holland en België gezegd
worden. Eene onthouders-vereeniging in Frankrijk heeft 400,000
leden, maar dit zijn geen geheel-onthouders. Rusland en Finland
hebben maar weinige onthouders.
Van Spanje wordt gezegd, dat dit het matigste land in Europa
is.
Italië. Griekenland en Turkije zijn bijna even vrij van de ondeugd van dronkenschap als Spanje. In Oostenrijk is het juist
het tegendeel, aldaar is deze ondeugd bijna algemeen.
De drinkgewoonte was bijna onbekend in Afrika en Azië
voordat de beschaving aanbrak. Mexico, Centraal- en Zuid-Amerika
waren oorspronkelijk matige landen, maar de omgang met Europeanen heeft hun toestand veranderd en het werk der onthouding is bijna geheel onbekend.
Na dit overzicht' van den strijd tegen bedwelmende dranken
zijn de eind-verslagen van Professor Nydahl meer teleurstellend.
Volgens hem besteden de Vereenigde Staten, de wieg van cle beweging, tot het eerste land in de gelederen der zedelijkheid, behoorende ieder jaar steeds meer voor sterke dranken dan voor de benoodigdheden des levens en voor opvoeding. De cijfers zijn als volgt
De Vereenigde Staten besteden ieder jaar voor de bekeering
van heidenen 5,000,000 dollars; voor steen- en bouwdoeleinden
85,000,000 dollars; voor aardappelen 110,000,000 dollars; voor kerken
125,000,000 dollars; voor scholen 165,000,000; voor zijde 165,000,000
dollars; voor meubelen 175,000,000 dollars; voor suiker en siropen
225,000,000 dollars; voor wollen goederen 250,000,000 dollars; voor
schoenen 335 000,000 dollars voor meel 345,000,000 dollars; voor
boeken en papier 370,000,000 dollars; voor katoenen goederen
380,000.000 dollars; voor hout 495,000,000 dollars; voor tabak
515,000',000 dollars; voor ijzer en staal 560.000,000 dollars; voor
en voor bedwelmende dranken
vleesch
850.000,000 dollars;
;

1,110,000,000 dollars.

Mill. Star.

§}v$aan xntrt de ^eïliqext hcv taatete ^agett.
.FESD. PIEPER, 120 Izaak Hubertstraat, Rotterdam.
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door de Zending.

Zaterdag den 17 di:i "'dezer verlieten wij Rotterdam om ons
naar Groningen te begeven. Broeder Paul Roelofs, welke ecnigc
weken geleden van Zion hier is aangekomen en geroepen is in
België, in de conferentie Luik te arbeiden, begeleide ons. Laat in
den avond kwamen wij in bovengenoemde stad aan en waren
verheugd de Broeders Herman Van Braak, Klaas Alkema en Hyrum
Hand in goeden welstand aan het station aan te treffen.
'Zondag den 18 (kn was de dag der halfjaarlij ksche samenkomst
van de leden der Kerk in de provincie Groningen. Do broeders en
zusters waren in groot getal opgekomen en wij hadden eenen
zeer .aangenamer] en gezegenden tijd.
|A$-Maandag hadden wij het genoegen de Heiligen in Groningen
té kunnen bezoeken en allen in goeden weistand aan te treffen,
Vroeg Dinsdagmorgen begaven wij ons in gezelschap van
ifl
Br. Van Braak naar Afpingedam, alwaar wij een vergaderlokaal
bezichtigden om in de toekomst regelmatige vergaderingen te houden, daar de Broeders aldaar verschillende zoekers naar waarheid
hebben gevonden. De zaal zal afwisselend door ons en het Leger
des Heils gebruikt worden. Daarna bezochten wij de leden en
vrienden in deze omstreken en zeer laat in den avond kwamen
^ wij bij Broeder TJjldrik Boekweg in de omstreken van Siddeburen aan,
aiwa^Tnv^~totToiiitrent middernacht ons over het Evangelie bezighielden en ook overnachtten. Wij 'waren verheugd al de leden in
eenen gezegenden toestand aan te treffen.
f\\
Woensdagmorgen verlieten wij Broeder Van Braak en gingen
te voet naar Zuidbroek en vandaar per spoor naar Groningen,
alwaar wij tegen middag aankwamen en tot onze groote vreugde
de Broeders Roelofs en Alkema aan het station vonden. De achtermiddag werd besteed^ om een weinig voor „De Ster" te werken.
In den avond hadden wij eene heerlijke vergadering met de broeders en zusters te Groningen.
fil/ Na afscheid van de Heiligen in Groningen genomen te hebben,
Toegaven wij ons Donderdagmorgen naar Zwolle. Broeder Gerrit J.
Kruitbosch was aan het station om ons te ontvangen en wij waren
;

•

i

—

zeer verheugd hem te zien. Na eenig zoeken waren wij voorspoedig genoeg het huis vo.n Zr. Koldewijn te vinden, alwaar wij op
de vriendelijkste wijze werden ontvangen en waar wij gedufende
dien nacht verbleven. De avond werd op aangename en leerrijke
wijze doorgebracht. Wij waren verheugd ze allen in goeden,
geestelijken en lichamelijken toestand te vinden.

X
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Nadat wij Vrijdagmorgen de familie Kroon in Zwolle hadden
bezocht, zetten wij onze reis voort naar Deventer. Hier bezochten
wij de families Hein, Udink, Denekamp en Zr. Ten Hoeve, welke zich
allen in het Evangelie verheugden. Br. Hein, de leider der gemeente, gaf ons eenige inlichtingen over vertakkings aangelegenheden en nadat wij ons een weinig op aangename wijze hadden
onderhouden, verlieten wij hun om onze reis naar Apeldoorn voort
te zetten, alwaar wij in den avond aankwamen. Wij begaven ons
direkt naar de woning der familie Van Kampen. Het was reeds
donker geworden en toen wij in de nabijheid hunner woning
kwamen, welke bijna geheel met bosch omgeven is, hoorden wij
in de verte iemand één onzer liederen fluiten en werden daardoor
tot eene zekere mate van de tegenwoordigheid eens broeders overtuigd. Wij troffen de familie Van Kampen in eenen voorspoedigen
toestand aan en gedurende den tijd, dien wij bij hun vertoefden,
werden wij op de vriendelijkste wijze onthaald.
Zaterdagmorgen bezochten wij het eerst de oude Zuster Zwij-

*

,

nenberg. Wij waren
die de kinderen Gods
genis van het in onze
droeg, zonder welke

verheugd die liefde in haar te ontdekken,
kenmerkt, en te gevoelen, dat zij die getuidagen herstelde Evangelie in haar hart omde Heiligen der laatste dagen niet in alle
stormen en beproevingen staande kunnen blijven. Het deed ons
spijt de familie Schmink niet te huis te vinden, maar daar wij
het vooruitzicht hadden hun op den sabbath in de vergadering te
zien, zoo gingen wij verder naar de familie Van den Akker. Ook
hier werden wij op de vriendelijkste wijze onthaald en verheugden
ons ze allen in gezondheid naar lichaam en geest te ontmoeten.
'Wij hadden het genoegen bij h$n te overnachten.
Zondagmorgen werd eene heerlijke vergadering in hunne woning gehouden en allen, die tegenwoordig waren, werden gevoed
met het Brood en het Water des Levens. Door dringende omstandigheden werden wij genoodzaakt onze reis op Zondag voort te
zetten. Wij begaven ons daarom van Apeldoorn naar Dieren, bezochten aldaar broeder en zuster Havinga welke wij, zooals bijna
alle anderen, in eenen gezegenden toestand met de getuigenis van
het Evangelie in hunne harten brandende, aantroffen, en waar wij
op aangename wijze eenige oogenblikkcn vertoefden. Van daar
gingen wij naar de familie De Ruijter en nadat wij ook daar alles
wel hadden bevonden, begaven wij ons naar Arnhem, alwaar wij
in den avond eene gezegende vergadering hielden, waaraan al de
Heiligen dier plaats en eenige vrienden der waarheid deelnamen.
Onze reis was tot hiertoe eene gezegende, de toestanden der
verschillende vertakkingen in 't algemeen en der leden in het bijzonder waren van eenen aanmoedigendeii aard, zoodat wij, zoover
als de vooruitgang van het werk des Heeren in deze zending
aangaat, tot groote verwachtingen in de toekomst gerechtigd zijn.
(Wordt vervolgd).

^i
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Halfj aarlij ksche
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Samenkomst

te

Groningen.

De Halfj aarlij ksche Samenkomst van de Groninger Conferentie
der Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen
had plaats den 18 den Juli in het gewone Vergaderingslokaal in de
Poelestraat te Groningen.

Tegenwoordig waren:

Frederik Pieper, President der NederZending, Ouderling Paul Roelofs en de lokale
Ouderlingen Herman van Braak, Klaas Alkema en Hyrum Hand.
Er werden drie vergaderingen gehouden, namelijk een om 10
uur, een om 2 en een om 6 uur.
eenige pasPresident Pieper opende de Samenkomst met
sende bemerkingen, en verwelkomde de broeders en zusters en de
gelegenheid.
De volgende
vreemdelingen tegenwoordig bij deze
sprekers in de morgen-vergadering waren de Ouderlingen Klaas
Alkema, Hyrum Hand en Herman Van Braak. Br. Hand sprak
in de Engelsche taal, terwijl br. Van Braak zijne woorgen in het
^Hollandsch voor de toehoorders vertaalde.
De tijd der namiddag-vergadering werd gebruikt door OuderRoelofs en President Pieper, die eveneens woorden
ling Paul
van vermaning en aanmoediging tot de Heiligen spraken, tevens
de aandacht der vreemdelingen op het groote werk der laatste
landsen-Belgische

:

dagen vestigende.
In de avond- vergadering werd het Avondmaal bediend door
Ouderlingen H. Van Braak en K. Alkema. President Pieper stelde
de autoriteiten der Kerk en die der Europeesche en Nederlandsche
Zending tot stemming voor, welke met algemeene stemmen werden aangenomen. Hij nam den overigen tijd der vergadering in,
door de Heiligen te vermanen, en verder op onzen tijd toepasseBij deze gelegenheid nam hij van
lijke opmerkingen te maken.
de Heiligen afscheid, daar hij verwacht, niet meer de vergaderingen te Groningen te kunnen bijwonen, omdat hij waarschijnlijk
binnen kort van zijne zending zal ontslagen worden.
De vergaderingen waren wel bezocht, en eenige vreemdelingen
waren aanwezig. Een goede geest heerschtte door al de Samenkomsten en de Heiligen die gekomen waren om er door het Brood
des Levens gevoed te worden, getuigen, dat zij eenen vréugdevollen dag gehad hebben.
Klaas Alkema,
Klerk d-r Samenkomst.

Kennis en Goedheid.

X

„Talenten en waarde zijn de eenige eeuwige gronden van onAan deze heeft de Almachtige Zijn eeuwig stempel

derscheiding.

van adel gehecht. Kennis en goedheid is wat de graden des hemels
vormt, en is de opleidende trap tot ware democratie."
Epworth League Messenger.

-
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Sleutel voor Godgeleerdheid.
(Vervolg van

blz.

22S).

Hoofdstuk IX.
De herleving

of herstelling van de wetenschap der godgeleerdheid
in de tegenwoordige eeuw.

Een nieuw Profeet, een Ziener als voorheen!
Van Israëls bloed, was noodig dat verscheen;
Die in het elfde uur, in Elia's geest en macht
Tot snoeien in den wijngaard werd gebracht;
En om dien glorierijken dag te doen ontgloren,

Waar

alles tot

des lïeeren scepter zal behooren.

De negentiende eeuw ving voor

de wereld aan met gunstiger
vooruitzichten dan eenig andere sedert de verwoesting van het volk
der Heiligen en de regeering van de algemeene verborgenheid. Die
geest van vrijheid en onafhankelijkheid van denken, spreken en
handelen, welke eenige eeuwen vroeger in Europa ontsproten was
en na een belemmerden groei te midden van de doornen en distelen van verkeerde staatkunde, het onkruid van priesterbedrog en
het vooroordeel in de oude wereld, heeft zich naar de nieuwe wereld overgeplant en verkreeg aldaar een krachtiger groei en was
nu opgewassen tot den graad van rijpheid en was vast en duur-

zaam geworden, voor

alle volken toevluchtsoorden openende onder
den onschatbaren waarborg van constitutioneele vrijheid.
Tot dezen standaard waren de meest ondernemende, ontwikkelde en denkende personen van ieder volk in Europa beginnen te
vergaderen gelijk een vloeienden stroom. Hier ver gescheiden van
den practischen invloed, het valsche licht, de ledige vertooning,
of zelfs van den zinloozen naam en titels van een zelfgevormd
adeldom, breidde hun verstand zich uit, hunne
of inbeeldend
krachten badden volle vrijheid tot ontwikkeling en hunne verstandelijke vermogens, ontboeid en vrij, en omringd met onuitputtelijke
bronnen van ongebruikte stoffelijke rijkdommen, openden en ontwikkelden spoedig nieuwe kanalen van gedachten, handelingen,
ondernemingen en verbeteringen, waarvan de gevolgen eene omwenteling in de wereld hebben teweeggebracht in betrekking tot
•

aardrijkskundige kennis, handel, onderling verkeer, vervoer, reizen,
het overbrengen van tijdingen en onderlinge bekendheid en verwisseling van gedachten.
De zegepralen van den stoom op land en zee, de uitbreiding
der spoorwegen en boven alles de aan den bliksem gelijk zijnde
krachten der telegrafie zijn reeds trapsgewijze maar snel aan het
ontwikkelen, de krachten en belangen van alle volken samenvattende en vereenigende als voorbereiding tot de algemeene ontwikkeling van kennis, vriendschap en onderlinge broederschap.
Natuurkundig sprekende, er schijnt slechts de voltooiing van
twee groote ondernemingen noodig te zijn, om de volkomene voorbereidingen, noodig tot de vervullingen van Jesaja en oudere Profeten
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in betrekking tot de herstelling van Israël voor Palestina van de
vier hoeken der aarde, en de jaarlijksche hereeniging van alle
volken tot de nieuwe banieren, heilige plaatsen en tempels van
Zion eü Jeruzalem, onder de bescherming van die groote, algemeene en voortdurende theocratie, welke op de lange regeering
van Verborgenheid zal volgen.
Eén van deze is de groote Oostelijke Spoorweg van Europa
naar Indië en China, met zijne vertakkingen en daarbij behoorende

met Jeruzalem

als middelpunt.
de Groote Westelijke Spoorweg met zijne vertakkingen en telegraaflijnen van den Oceaan naar de Stille Zee.
Staatkundig sprekende, zijn er nog enkele hinderpalen te verwijderen en sommige overwinningen behaald te worden, zooals
de onderwerping van Japan en de zegepraal der constitutioneele
vrijheid onder zekere volken waar de meening, gedachten en godsdienst nog steeds door wetten zijn voorgeschreven.
Deze dingen verkregen hebbende, dan zal zelfs de ongeloovigste in betrekking tot de profetie der Schriften gedwongen zijn, te
erkennen, dat, natuurkundig en staatkundig sprekende, er niets
onmogelijk of zelfs onwaarschijnlijk is in het geloof, dat de twaalf
stammen van Israël uit alle volken in hun eigen land zullen vereenigd worden, dat Jeruzalem de hoofdstad van het staatkundige
bestuur, de zetel van kennis, en het heiligdom zal worden van
aanbidding voor de jaarlijksche samenkomst van alle volken en
landen der wereld aan de profeten van oucls bekend terwijl het
Westelijk Halfrond, afgescheiden als het is, door twee groote Oceanen
van de oude Wereld, natuurlijk zijn eigen hoofdstad, zijn Zion, of
Nieuw Jeruzalem zal hebben, waarheen alle stammen en volken
hunne jaarlijksche bezoeken kunnen afleggen, voor onderricht, toewijding en onderlinge wisseling van gedachten, van broederschap
en toegenegenheid.
Kan de beoefenaar der theologie al deze toebereidingen beschouwen, duizenden jaren geleden duidelijk voorspeld, en nu op aarde
aanvangende met schijnbare voorafberaamde verbinding en juistheid, alle dingen in één enkele eeuw omwentelende en niet getroffen worden door de gedachte, dat Gods hand in dit alles moet
zijn, en dat zedelijke kracht en geestelijk licht voort moest komen
van de hemelen in evenredigheid met de natuurlijke en staatkundige toebereidingen voor het nieuwe tijdperk.
Dezelfde Profeten, die de ontwikkeling van nationale vrijheid,
algemeene omgang, onderlinge vrede, kennis, eenheid van godsdienst, hereeniging van de stammen van Israël beschouwd en
beschreven hebben, die hoofdwegen, treinen van wagens vliegende
als het ware met een volk, zeebooten, schepen, draagstoelen en
snelle dieren als de instrumenten voor de herstelling hebben beschreven, hebben tevens voorspeld, dat in verbinding met al deze toebereidselen, eene nieuwe bedeeling zou geopenbaard worden, een
nieuw verbond ingesteld, „eene banier" voor de natiën, „ een teeken"
voor het volk. In het kort, „snelle boden", „leeraars" en Profeten

telegraafdraden

De andere

is

;

zouden

bemachtigd,
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openbaringen

geschonken

en eene nieuwe

organisatie ontwikkeld worden, geschikt voor de tijden, de beginselen eo wetten, toegepast voor de reorganisatie, orde en bestuur
eener vernieuwde wereld.
Waar en wanneer zullen wij uitzien naar het „mosterdzaadje",
den oorsprong, de kern van zoodanige organisatie? Natuurlijk, in
een land van vrije inrichtingen, alwaar zulk eene organisatie
wettelijk ontwikkeld kan worden en de bescherming der grondwet
kan eisenen, totdat zij voldoende rijpheid verkregen heeft, om
zichzelf tegen de stuiptrekkingen, den doodstrijd en de kwellende
pijnen, die aan de ontbinding van 'de regeering der verborgen
tirannie zullen voorafgaan, ten tijde wanneer moderne vrijheid
vereenigd, nationaal gemaakt en hare banier onder de volken er-

kend zal worden.
Voor zoodanige organisatie

moet tevens uitgezien worden in
hare eerste ontwikkeling, als gelijktijdig met het eerste ontstaan
of ontwikkelen van de natuurkundige en politieke middelen tot
hetzelfde doel bestemd.
Het begin dezer eeuw bracht deze uitverkoren instrumenten
voort, welke bestemd waren om de sleutelen van de herstelling
voor de vernieuwing der wereld te houden.
De Vereenigde Staten van Amerika waren de bevoorrechtte
natie die verwekt was, met instellingen geschikt voor de bescherming en vrije ontwikkeling van de noodige waarheden en hunne
praktische uitoefening. En de groote Profeet. Apostel en martelaar

JOSEPH SMITH,
was de

Elias,

de

hersteller, de hier

wonende boodschapper, hou-

dende de sleutelen van de „Bedeeling van de volheid ter tijden".
Ja, deze buitengewone man, wiens onschuldig bloed als het
ware, nog versch van de handen zijner moordenaars en hunne
medeplichtigen in de Vereenigde Staten druipt, was het verkoren
vat door God geëerd en door engelen verordineerd, om andere
Apostelen en Ouderlingen te verordineeren, de Kerk en het Koninkrijk Gods te herstellen en zoo ook de gaven des Heiligen
Geestes, en een boodschapper te zijn in den geest en macht van
Elia, om den weg des Heeren te bereiden: „Want, zie, Hij zal
spoedig tot Zijnen tempel komen."
Zooals Johannes die eene gelijksoortige zending vervulde aan
de eerste komst van Christus voorafgaande, doopte hij in water
tot bekeering, voor de vergeving der zonden: zooals deze, werd
hij gevangen gezet, zoo als deze, werd zijn leven op aarde afgesneden en ten slotte, zooals alle andere ware boodschappers, werd
zijne boodschap bewezen,
door de voortgaande vervulling, de
krachten, gaven en teekenen de uitoefening zijner boodschap volgende in de geheele wereld, en door het vervullen van de kleinste
bijzonderheid van zijne voorspellingen in de volgorde van gebeurtenissen zooals de wielen des tij ds die voortbrengen.
Maar in één belangrijk punt verschilt zijne boodschap van
alle vroegere boodschappen.
De wetenschap der godgeleerdheid
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hem hersteld zal nimmer vervallen, noch de sleutelen ervan
van de aarde worden weggenomen. Zij zijn aan de menschen
voor de laatste maal geschonken. Hunne voltrekking zullen de
stammen van Israël en Juda herstellen, alle bedorven instellingen
omverwerpen en de regeering van algemeenen vrede en kennis inleiden, aan de aarde haren wettigen en eeuwigen Koning invoeren, den gekruisten Nazarener, den opgestanen Messias; duisternis en dood, smart, droefheid en tranen van onze aarde verbannen
en ons geslacht met de laurieren van overwinning en eeuwig
leven kroonen.
Eeuwen, nog niet geboren, zullen aanbreken en hem gezegend
noemen. En duizend geslachten van tallooze tienduizenden zullen
zijnen lof zingen en zijne daden verhalen, terwijl ontelbare volken
zich in het licht zullen koesteren en de voordeelen genieten van
de inrichting door zijn tusschenkomst ingesteld.
Zijne familie, het volk waaruit hij geboren werd en dat juichte
zijnen dood, neen, zijne lage moordenaren en hunne nakomebij
lingen zullen eenmaal komen, voor hem nederbuigen, vergiffenis
van hem trachten te verkrijgen en de voordeelen van zijnen arbeid.
Maar, ach! de pijn, de duistere wanhoop, de pijnigingen van
een schuldig geweten, de zwartheid van de duisternis in de hel,
welke de schuldige rampzaligen zullen ondervinden voor het aanbreken van dien blijden dag der verlossing.
Ach! de tallooze duizenden nakomelingen van onschuldige
en brave mannen, die op aarde zullen wandelen, cle asch zullen
betreden of ploegen en oogsten over de beenderen en het stof van
die ellendige moordenaren en hunne medeplichtigen, die toestemden
in het vergieten van onschuldig bloed, eer de laatste bazuin zal
weerklinken, die hun slapend stof uit de lange sluimering in het
graf zal voortroepen en hunne geesten uit de gevangenis der ver
door

doemden.

En

als zelfs dit, voor hun bijna oneindige, tijdperk voorbij zal
en zij uit den doode zullen voortkomen, dan zal hun in plaats
van eene welkome verhooging in de tegenwoordigheid van Gods
zonen eene eeuwige verbanning wachten. Zij kunnen nimmer
komen waar God en Christus wonen, maar zullen de dienstknechten zijn in de heerschappijen der Heiligen, hunne vroegere slachtzijn

{Wordt

offers.

vervolgd).

Getrouwheid en Volharding.
den

Het vermogen om te groeien is het onbekende beginsel in
levensloop van ieder persoon, en is ook het beslissende beEen badaard, geduldig ongedwongen streven naar een

ginsel.

klaar,

bepaaid

doel

is

eene zeer groote kracht tot het orrtdekken

van hetgeen het grootste en het beste in eens menschen ziel is
en de snelheid, „met welke de beroemdheid somtijds tot mannen
en vrouwen van middelbaren leeftijd komt, is geenszins door een
gelukkige toeval of door een plotseling wonder veroorzaakt; de
;
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waarheid is dat een langdurig en vlijtig werk ten laatste zijne
vrucht heeft voortgebracht, en dat een stroom van macht, die
voortdurend in kracht toenam, doch welke onder de oppervlakte
vloeide, ten laatste aan het oog zichtbaar is geworden. De groote
prijzen komen niet tot gemakkelijkheid of tot natuurlijke aanleg,
maar zij komen tot de ijverige zelf-ontwikkeling. De beste vruchten
worden niet door eene onverschillige hand van den boom geplukt:
zij
zijn de beiooning van de hand die zich aan het hardste werk
heeft kunnen onderdanig maken. Werk kan niet de plaats van
genie innemen, maar de degelijkheid en blijvende macht van het
genie hangen grootelij ks af van de bestendigheid en zelfbeheersching die ontwikkeld worden door getrouwheid, gedurende eene
lange reeks van jaren, aan een klaar on bepaald doel. Voor degenen die deze voortreffelijke gave niet bezitten, is er iets weggelegd in den onmetelijken rijkdom der natuur, en in de kracht die
aan ieder talent gegeven wordt door het hartstochtelijk en bestendig najagen van zulk eene klas van studie en uitdrukking, die
direkt op het gewenschie doel werken."
The Outlook.

Zondagsscholen van de Heiligen der laatste Dagen.
Het verslag van de Deseret-Zondagsschool-Vereeniging voor
het jaar 1896 geeft de volgende statistieken
Getal Zondagsscholen van de -Heiligen der laatste Dagen in de
heele wereld 826; Schoolvergaderingen gehouden gedurende dat
jaar 36.059; getal ambtenaren en onderwijzers 6.813; onderwijzeressen en vrouwelijke ambtenaren 4.663;' leerlingen, mannelijke
45.914, en vrouwelijke 46.734; totaal van ambtenaars, onderwijzers
en leerlingen, 175 ringambtenaren inbegrepen, 104.299. Benevens
de Scholen van de georganiseerde ringen van Sion, 609 in getal,
zijn er 219 Scholen in de buitenlandsche zendingen der Kerk.
Deze zijn verdeeld als volgt: Californië 1; Oostelijke Staten 2;
Groot Britanje 18; Indian Territory 2; Josepa Colonie 1; Nieuw
Zeeland 46; Nederland 5; Noordelijke Staten 7; Samoa 10; Sandwich Eilanden 33; Scandinavië 19; Zuidelijke Staten 67; Zwitserland en Duitschland 6.
De ambtenaren van de Deseret-Zondagsschool-Vereenigingzijn:
George Q. Cannon, Hoofdopziener; George Goddard en Karl G.
Maeser, Hulpopzieners
John M. 'Whitaker, Secretaris George Reynolds, Schatmeester.
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