
cKat$-$\Laavidc>iii$i5cfv &iidoc%iz>ifyc van

3c Jiei/fiaew d&v iaatoto ^aacn.
-—«$••"$=-•—-

„£». wij hebben het Profetische woord dat zeer vast is: en gij doel wel, dat

gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in eene duistere plaats, totdat de

daq aanlichte, en de morgenster opga in uwe harten'".

2 Pbtrus 1 : 19.

No. 3.

Februari.

Abonnementsprijs per jaar:

j

Nederland f 1,80, België fr. 4.50,

Amerika $ 1,00.

6e Jaargang

1901.

De Drie Getuigen van het Boek van Mormon
Het getuigenis der drie Getuigen.

Zij het bekend aan alle natiën, geslachten, talen en volken,

tot wie dit werk zal komen, dat wij door de genade van God
den Vader en onzen Heer Jezus Christus de platen hebben gezien,

welke dit boek bevatten, hetwelk een verslag is van het volk van
Nephi, van de Lamanieten, hunne broederen en van het volk van
Jared, dat van den toorn kwam, van welke is gesproker; geworden.
En wij weten ook dat zij vertaald zijn door de gave en kracht
Gods, want zijne stem heeft het ons bekend gemaakt. Daardoor
weten wij zeker, dat het werk waarheid is. Wij getuigen mede,
dat wij het graveerwerk, hetwelk op de platen was, gezien hebben;
dat het ons getoond is geworden door de kracht Gods en niet door
die van den mensen. Wij maken met nederige woorden bekend
dat een Engel Gods uit den Hemel nederdaalde en de platen voor
onze oogen bracht, zoodat wij ze konden betasten evenals het gra-

veerwerk daarop. Wij weten dat het door de genade van God den
Vader en onzen Heer Jezus Christus is, dat' wij ze aanschouwden
en geven getuigenis, dat deze dingen waarachtig zijn; en het
is wonderlijk in onze oogen. Niettemin, de stem des Heeren
gebood ons, dat wij hiervan getuigenis zouden geven, i >m gehoor-
zaam te zijn aan de geboden van God, geven wij getuigenis van
deze dingen, wetende dat, indien wij getrouw blijven in Christus
wij onze kleederen zullen reinigen van het bloed aller menschen,
vlekkeloos zullen bevonden worden voor den rechterstoel van
Christus en eeuwig met Hem zullen wonen in den Hemel. En
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èere zij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest/welke zij

één God. Amen.
Olivier Cowdery.
Havid Whitmer.

- Martintjs Harris.

,, .
Het voorgaande is een van de meest plechtige verklaringen

1

,

welke ooit döpr sterfelijke wezens aan de wereld gegeven is. Het
is/ een rechtstreeksehe bevestiging tot ondersteuning van de be-

wering dat het Boek van Mormon een goddelijk geïnspireerd ver-

slag is, een boek dat meer aandacht onder de christen natiën ge-

trokken heeft dan eenig ander werk, uitgenomen zijn medegetuigen '^

het verslag van de waarheid van dm christelijke godsdienst --

.de Bijbel.
' Dé drie genoemde mannen verklaren, dat een engel van God
uit den hemel daalde en de gouden platen , welke het verslag van
het Boek van Mormon bevatten, bracht eh hen aan de getuigen
.toonde, zoodat zij de platen en de graveeringen daarop zagen en
'dé stem van God hoorden, verklarende aan hen, dat de vertaling
door den profeet Joseph Smith dooi* de machl van Jehova gedaan
was,' en werden bevolen getuigenis van deze dingen te gev< vn.

Daarom' gaven zij dit getuigenis- waarvan zij nimmer afweken.

, ; . De getuige . welke het eerst zijn handteekening onder het

.„getuigenis van de drie" plaatste, aangaande de goddelijkheid van
Bet Boek van Mormon, was Olivier Cowdery. Hij had een bijzonder
merkwaardigen levensloop. Hij was in Wells, Rutland Graafschap
.Vermont, Vereen. Staten van Noord-Amerika, in October 1805 ge-

boren, zijnde omstreeks twee maanden ouder dan Joseph Smith.
"Hij ontving een goede Opvoeding, goed voor den tijd en de plaats
waarin hij leefde. Als jongeling volgde hij met succes het beroep
van klerk en onderwijzer.

Het was" in den tijd. dat hij laatst genoemd beroep in Man-
chester, New-York uitoefende, dat hij met de familie van Joseph
'Smith bekend werd. Aldaar hoorde hij van de platen van het
.Boek van Mormon, waardoor zijn belangstelling werd opgewekt,
om' met de bijzonderheden van hun ontdekking bekend te worden.
'Hij maakte de reis naar Pennsylvanië om den jongen man, welke
beweerde, hemelsche bezoeken te hebben gehad, te leeren kennen.
Hij werd overtuigd van de waarheid van deze beweringen en werd
geroepen om in het werk van den vertaling, als schrijver behulp-
zaam te zijn. Later ontving hij eveneens hemelsche bekendma-
kingen, en werd door Johannes de dooper tot liet Priesterschap
van Aaron verordineerd en door de Apostelen Petrus. Jakobus en
Johannes tot het hoogere of Melchizedeksche Priesterschap.

Het tentoonstellen der platen aan de drie getuigen vond plaats
in de maand Juni 1829. Naderhand was Olivier Cowdery een van
,de zes oorspronkelijke leden van de Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der laatste dagen, ten tijde van hare oprichting op
.6 ; April 1830. Vervolgens werd hij geroepen om behulpzaam te

zijn in het kiezen van de namen van de eerste twaalf Apostelen
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van
,
de Kerk en vervulde tevens belangrijke werkzaamheden, in

betrekking tot de organisatie derzelven. Omstreeks 18f.8 dwaalde
hij van de Kerk af; hij kreeg verschil met. verscheidenen van de
leidende autoriteiten. Hiervoor werd hij voor een raad der Kerk
gebracht en van de Kerk afgesneden, waarna hij de rechtsgeleerd-

heid begon te beoefenen.
Ofschoon buiten de Kerk, was hij zoo positief, als iemand zijn

kan in het bevestigen van de waarheid van zijn verklaring, als

een der drie getuigen. Ten laatste in 1848 keerde hij met onbe-

wogen getuigenis tot de Kerk weder, en was wederom ontvangen
door den doop. Hij trok "Westwaarts om zich met zijne familie

bij het lichaam der Kerk in Utah aan te sluiten, en terwijl hij te

Council Bluff wachtte, om zijn reis van de Missouri-ri vier naar het
Westen te beginnen, bracht hij een bezoek aan de Whitmers, in

Richmond, Raij -Graafschap, Missouri. Toen hij daar was werd hij

ziek en stierf den 3den Maart 1850. Juist vóórdat zijn gees/t zijn

vlucht nam, erkennende dat zijn dood nabij was, vroeg hij om op
te zitten in zijn bed en gaf daar aan zijn verwanten en de eenigen
welke daarbij tegenwoordig waren, een getrouw en ernstig getui-

genis van de goddelijkheid van het Boek van Mormon en van de
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen en
aangaande de waarheid van zijn vorige verklaring betreffende de
hemelsche manifestatiën, welke in deze korte schets zijn aange-

haald en ook tot die welke in de gebeurtenis der Kerk opgettekend zijn.

De tweede ondergeteekende van de hier aangehaalde getuigenis,

was David Whitmer, zoon van een soldaat uit den omwentelings-
oorlog. Hij was geboren nabij Harrisburg, Pennsylvanië op 7 Ja-

nuari 1805, de eerste maand van het jaar, waarin de profeet Joseph
Smith geboren werd. David Whitmer groeide tot man op, op :de
boerenhofstede van zijn vader in het Westen van New-York' 1 '^-

waarheen deze familie zich begeven had — ontving een degelijke

opvoeding en werd als een strenge Presbyteriaan opgeleid. In 1828
hoorde hij van het vinden van de gouden platen, doch wijdde -in

het eerst weinig aandacht aan hetzelve. Er was nochtans zulk een

groot publiek rumoer, dat toen hij verschillende mali-n met Olivier

Cowdery gesproken had en naar zijn verklaring geluisterd had,
geloofde hij dat er iets waar in was.

Hierna ontving hij brieven van Olivier Cowdery 7 In een van
deze werd hem gevraagd, Joseph Smith over te brengen naar- de
woonplaats van de Whitmers-familie, hetwelk; een gebod van 'God
was. Hij deed zulks en vond dat hetgeen Cowdery aangaande1 het
verslag geschreven had, de waarheid was;en de rest der vertaling

waaraan destijds gearbeid werd, werd aldaar gemaakt, eh omstreeks
Juni 1829 voleindigd. Het was gedurende deze maand, dat David
Whitmer overtuigd werd van de goddelijke roeping van Joseph
als een profeet en werd door hem gedoopt ; hij werd alzoo een
der drie van de wonderbaarlijke manifestatie in deze getuigenis
beschreven.

David Whitmer was eveneens een van de zes oorspronkelijke
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leden van de Kerk en predikte veel hare leer. In verband met
het overige der Kerk had hij veel vervolging te verduren; en toen
hij door een bende van zijn woonplaats in 1833 verdreven werd.
vestigde hij zich in Clay-Graafschap Missouri, alwaar hij een van
de leidende Ouderlingen der Kerk werd. Hij was ook een van hen
welke onderricht werden om de namen van den eersten raad dei-
twaalf Apostelen in de Kerk in dit tijdperk te kiezen. Hij werd
echter ontevreden, overtredende de regelen der Kerk door zijne
plichten natelaten en op 13 April 1838, werd hij afgesneden. Hij
verhuisde naar Richmond, Clay-Graafschap Missouri, alwaar hij

verbluf hield tot zijn dood Januari 25, 1888.
Ofschoon hij afgescheiden werd van de Kerk en nimmer zich

bij dezelve weder aansloot, zoo wankelde zijne verklaring van het
getuigenis van het Boek van Mormon nimmer. In 1881 verspreidde
iemand het gerucht, dat hij hetzelve herroepen had, doch Whitmer
haastte zich een openlijke verklaring in druk te doen opnemen,
dat hij standvastig was in zijne getuigenis, dat het waar was en
dat hij het niet wilde herroepen. In een verklaring in de „Rich-
mond Conservator* van 25 Maart 1881 was hij uitermate positief

in de bevestiging van de waarheid van het getuigenis betreffende
het Boek van Mormon; en van- zijn oprechtheid en geloofwaardig-
heid gaven velen van de voorname ingezetenen van Richmond,
en welke niet met hem godsdienstig verbonden waren. Drie dagen
voor zijn dood riep hij zijne familie en vrienden aan zijn leger-

stede en verklaarde plechtig de waarheid van het getuigenis, het-

welk hij van het Boek van Mormon in 1829 gegeven had.
De eenigste van de drie getuigen, welke naar Utah kwam,

was Martin Harris. Hij was de oudste van de drie en de laatste
van hen, welke het goddelijk getuigenis ontving en zijn handtee-
kening aan de verklaring bevestigde, welke met het Boek van Mor-
mon gepubliceerd werd.

Martin Harris was op den 18den Mei 1798 te Easttown, Sara-
toga, Graafschap, New-York geboren. Later verhuisde die familie

naar Palmyra, alwaar hij met Joseph Smith bekend werd, welke
hevig vervolgd werd, omdat hij. zeide. dat hij door een engel be-

zocht was en de platen ontvangen had. welke een verslag bevatten
van de vroegere inwoners van Amerika. Martin Harris kreeg in

den jongen man belangstelling en verleende hem hulp, door hem
eene kleine som gelds te schenken, daar Harris een landbouwer
met middelmatige middelen was.

Terwijl de vertaling van het Boek van Mormon voortgezet
werd, had Joseph Smith eenige van de karakters van de platen
gecopiëerd. Deze copien en hunne vertaling gaf hij aan Martin
Harris, welke een bezoek aan New -York bracht en dezelve aan
Professor Anthon, welke zeer in de oude talen geoefend was, toonde.
De Professor maakte zijn compliment over de vertaling, welke
Joseph Smith gemaakt had en bood zijne hulp aan, doch toen hij

vernam dat de platen van een engel ontvangen waren en dat een
gedeelte van hen verzegeld was, maakte hij de ironische opmerking,
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dat hij een verzegeld boek niet kon lezen. Hij vroeg het certifi-

caat, door hem gemaakt, dat de vertaling van Joseph Smith juist

was terug en verscheurde toen hetzelve. Martin Harris toonde
toen de karakters en hun vertaling aan Dr. Mitchell, welke de
verklaring van Professor Anthon, aangaande de juistheid der ver-

taling bevestigde.

Martin Harris gaf verslag van zijn handelwijze aan den Profeet
Joseph en arbeidde daarna als schrijver voor den vertaler. Hij

verkreeg eveneens, na volhardend aanzoek, vergunning van Joseph
om honderd en zestien bladzijden van het handschrift van het
Boek van Mormon, beschreven op klein folio papier, om hen aan
zijn ouders, zijn broeder, zijne vrouw en de zuster van zijne vrouw
te toonen Hij verbrak een heilige belofte, welke hij gemaakt had,
om dezelve niet aan anderen te toonen en eenige van deze welke
hen zagen, verkregen bezit van het handschrift, hetwelk hij niet
weder terug kon bekomen. Voor deze handelwijze werd Harris
streng berispt en Joseph werd geboden en vertaalde van de platen
een ander verslag, welke hetzelfde tijdperk behandelde.

Martin Harris bekeerde zich ernstig van zijne goddeloosheid
in het breken van zijn beloften en werd toegestaan een der drie
getuigen te zijn. Hij verschafte tevens geld om de onkosten van
het publiceeren van het Boek van Mormon te bestrijden. Hij ver-

eenigde zich met de Kerk en toen de profeet in 1831 naar Missouri
ging, vergezelde hij hem derwaarts.

Ofschoon van het lichaam der Kerk verwijderd, hield hij zijne
getuigenis van het Boek van Mormon standvastig staande. En in
1870 verhuisde hij van Kirtland, Ohio naar Utah. Op Zondag Sept.

4, 1870 sprak hij tot de verzameling in den tabernakel te Zout-
meerstad en verhaalde voorvallen, welke gedurende de vertaling
van het Boek van Mormon plaats hadden, herhalende zijne vorige
getuigenis van de goddelijkheid daarvan. Dit herhaalde hij in
andere. plaatsen in Utah. Hij was weder gedoopt geworden, terwijl
hij op weg naar de Zoutmeerstad was. Hij stierf in Clarkston
Cache county, Utah, Juli 10, 1875.

_________ Deseret News.

De herleving van het Boeddhisme.

Rhys Davids, professor van de Boeddhistische letterkunde
aan het Universiteit-College te Londen, gaf zijn gedachten te ken-
nen in een artikel in de „North American Review", aangaande de
voornaamste godsdiensten der wereld, dat het zijn geloof is dat
het menschdom getuigen zal zijn van een groote herleving van
het Boeddhisme. Zijn geloof is gegrond op eenige feiten welke
van veel belang zijn, voor hen, welke op de godsdienstige bewe-
gingen der wereld acht geven.

Een dezer feiten is de wederontwakende geestdrift voor opvoe-
ding. De Boeddhisten zijn begonnen hunne boeken te doen druk-
ken en te doen verspreiden. Zij richten scholen op voor beide
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geslachten. Zij vormen commissiën voor opvoeding, hoogescholen
én collegiën. Zij zenden studenten naar de instituten van geleerd-

heid van het westelijk vasteland, met het doel om Pali en Sanscrit

te bestuderen en zij publiceeren tijdschriften van groote letter-

kundige waarde.
Het blijkt hieruit, dat de pogingen der „christen* -zen delingen,

in plaats van dit oude godsdienststelsel te overwinnen, het. tot

nieuw leven en werkzaamheid hebben doen ontwaken. En indien

hunne gedachten en ideeën in modernen vorm aangeboden worden,
is het zeker dat het een grooten invloed zal hebben, niet alleen

op de millioenen van Azië, welke thans hun grondstellingen belij-

den, doch eveneens op de beschouwing van het leve;;, van philo-

sophie en zedeleer van het westelijke vasteland
Boeddhisme is noodzakelijkerwijze een godsdienst van christe-

lijke liefde en philantropie. Haar wijsbegeerte is in sterk 'accoord

met moderne wetenschap of rede - In overeenstemming met som-
mige der Gnostische stelsels, welke waarschijnlijk onder Ooster-

schen invloed werden samengesteld : het vindt in het leven slechts

kwaad. Elk aardsch ding is ijdelheid. En de grootste zaligheid

welke te verkrijgen is, is de eeuwige rust van Nirvana, alwaar al

de moeite van het leven en het bestaan geëindisrd. zijn — een
zaligheid welke ' alben bereikt kan worden door het overwinnen
van onwetendheid, hartstochten en zonden. Boeddhisme kan,

wanneer het gezuiverd is van het stof dat de eeuwen op haar
gestapeld hebben, en tot den oorspronkelijken vorm is terugge-

bracht, waarin Gautama het gelaten heeft, de voorbereiding worden
voor het Evangelie voor het volk van Azië. Overwinning over
zich zelve en zelfverloochening zijn eigenschappen zonder welke
niemand den Nazarener kan volaren. En in geen „niet-christelijke"

godsdienst treden deze deugden meer op den voorgrond dan in

bet Boeddhisme.
Deze herleving van een godsdienst welke gedacht werd dood

te zijn, kan een nieuw tijdperk in d ;

j wereldgeschiedenis worden.
Geen macht is grooter voor de voortbrenging van nationaal leven
en werkzaamheid dan godsdienstige invloed. Het was onder dm
invloed van Odin's onderwijzingen van belooningen voor dapper-

heid, in Walhalla, dat de natiën van noordelijk Europa overwin-
naars te land en ter zee werden. Constantijn vestigde zijn rijk

onder het teeken des kruises. Onder de inspiratie van de leeringen
-van Mahomed werden Saracenen en Turken onoverwinlijk, ofschoon
zij van nature zulks niet waren. Het Protestantisme heeft Groot
Brittanje en Duitschland gemaakt wat zij heden ten dage zijn, en

de bouwlieden van de grootste Republiek op aarde volbrachten
hun werk in het licht van dien godsdienstijver welke de oorzaak
was dat zij een wildernis met hun God verkozen boven een paleis

zonder Hem. De grootheid van het Russische rijk hangt voor het

'grootste gedeelte af van het onvoorwaardelijk geloof der onderda-

nen van den Czaar, welke in hem de vertegenwoordiger van God
zien. Indien het Boeddhisme herleeft door Japan, Indië, China,
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Siam en Ceylon, wie kan zeggen wat het gevolg zal zijn? Het
moge een verbond van vefeeniging tusschen deze geslachten doen,

ontstaan. Het moge aan Japan de leiding geven, waarnaar het
klaarblijkelijk uitziet. Het moge het begin zijn van een samen-
stelling zooals gesproken is onder den naam van Gog en Magog,
Wie kan zeggen dat de Duitsche keizer niet onder den invloed van
inspiratie was toen hij de beroemde schets ontwierp, voorstellende

een donkere wolk komende van het Oosten en welke Europa met
verwoesting dreigde te overvallen?

Doch waarom getracht achter den sluier te zien welke de
toekomst voor het oog verbergt? De tegenwoordige persoonlijke

en nationale plichten zijn de voornaamste. Indien zij op eene
aannemelijke wijze vervuld worden zoo zal de toekomst goed zijn.

Voor alles is voorzien en alles zal ten laatste eindigen in de zalig-

heid en verhooging van Gods kinderen door het Evangelie van
Jezus, Deseret News.

Was Matthias van God geroepen?

Wij lezen in het eerste hoofdstuk der Handelingen der Apostelen
dat Matthias gekozen werd doordat zij, de Apostelen, „hunne loten
wierpen", zoo moge wellicht de vraag gesteld worden, of hu' alzoo
wel van God geroepen was. Bij een nauwkeurig onderzoek zal
echter blijken dat er niets geen vrees te dien opzichte behoeft te
bestaan. Men leest in genoemd hoofdstuk dat Joseph genaamd
Barsabas en Matthias benoemd waren voor de plaats in het Quorum
der Twaalf aan te vullen, dat de Apostelen baden, zeggende: „Gij
Heere! Gij kenner der harten van allen, wijs van deze tweeeenen
aan, dien Gij uitverkoren hebt." Nu men zal zich herinneren dat
Jezus voordat hij ten hemel gevaren was gezegd had: „Indien gij

in mij blijft, en mijn woord in u blijft al wat gij vraagt, zal u
gegeven worden." „Gil hebt mij niet uit verkoren doch ik heb u
uitverkoren, en heb u verordineerd dat wat gij den Vader
zult vragen in mijnen naam, Hij u zal geven," Daarom toen de
Apostelen vroegen welke van deze twee benoemde mannen God
verkozen had, en zij hunnen stem gaven, en Matthias de gekozene
was, God op deze wijze hun gebed verhoorde, en Matthias alzoo
van. God gekozen was.

, B. H. Robberts.

Conferentie-Notitie.

De vergaderingen van de Amsterdamsche Conferentie zullen
op Zondag 10 Februari a. s.

;
's morgens 10 uur en 's avonds 6 uur

in het gewone lokaal, 111 de Wittenstraat, gehouden worden.

Mededeeling.

Het kantoor der Brusselsche Conferentie is. verplaatst van Rue
du Tivöli 47, Schaerbeek, Brussel, naar Rue de; la Princesse £0,
Molenbeek, Brussel. De vergaderingen zullen aan hetzelfde adres
gehouden worden. .
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QxQaan van be ^seïtiqen der Zaat&te ^agen.

S. Q. CANNON, 120 Izadk Hubertstraat, Rotterdam.

De 'Zending in 1900.

Op de voorgaande bladzijde wordt een statistiek verslag van
de Nederlandsen-Belgische Zending varj het verledene jaar voorge-

steld Wij wenschen de aandacht van onze lezers voor hetzelve

in te roepen. Op eene duidelijke en volledige wijze wordt de toe-

stand van de Zending en de werkzaamheden van de zendelingen
in de verspreiding der waarheid medegedeeld. Het verslag ver-

klaart zichzelve.

Eene vergelijking van de vorderingen in het verledene en die

in het voorafgaande jaar verricht, toont aan dat in dit laatste jaar

niet zooveel vooruitgang gemaakt is geworden. Maar door het

vertrek van eene helft van het aantal der zendelingen en de ver-

plaatsing door anderen die pas aangekomen waren, werd een aan-
merkelijk verlies geleden. De uitzichten voor eene voorspoedige
vordering van het werk in dit jaar zijn echter bemoedigend.

Door de zegeningen des Almachtige en met de ijverige pogin-

gen Zijner dienstknechten is het onze verwachting dat groote uit-

breiding van de blijde boodschap zal gemaakt worden. Aan het
begin van deze nieuwe eeuw zijn machtige invloeden te zamen
werkende om de wereld uit de duisternis der dwaling te trekken
en tot meer eenheid te brengen. Zoo hopen wij dat gedurende dit

jaar en in de toekomst in deze landen het zuurdeesem van het
Evangelie krachtig in de harten der menschen zal werken, dat
velen tot eene overtuiging der waarheid zullen komen.

Groet aan de Wereld,

door President Loeenzo Snow.

Op Meuwsjaarsdag werd in den Tabernakel te Salt Lake City

een buitengewone vergadering gehouden, waaraan 4000 a 5000
personen deelnamen. President Angus M. Cannon, van de Salt

Lake Conferentie leidde de vergadering, welke geopend werd door
het tabernakelkoor, hetwelk zong „Come let us anew, Our journey
pursue", waarna Ouderling David Mc. Kenzie' het gebed deed;
daarna zong het koor weder „Prais the Lord, All ye nations".

Hierna volgde de groet van Président Snow aan de wereld, dewelke
door zijn zoon Le Roi C. Snow voorgelezen werd, vanwege de he-

vige verkoudheid van President Snow. Hierna speelde de bekwame
organist Mc. Clellan. „The Pelgrims' Chorus". De heer Goddard
met zijn schoone baritonstem, zong „The Song of Thanksgiving".
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Bisschop O. F. Whitney las het vermaarde Nieuwjaarsgedicht „Ring
out, wild Bells". Teen volgde een kwartet „The Flag without a
Stain", gezongen door de Heeren Pyper, Whitney, Patrick en Spencer
waarna het koor het „Hallelujah Chorus" zong: Daarna gaf de
organist Mr. Clellan de Andantino „Aan mijne vrouw". Hierna zong
de vergadering „Amerika" en volgde dankzegging door Apostel
Brigham Young.

De groet van President Snow luidde als volgt: Een nieuwe
eeuw breekt op dezen dag voor de wereld aan. De honderd jaren
welke juist voleindigd zijn, waren de meesr. gewichtigste in de
geschiedenis van den mensch op deze planeet. Het zou onmogelijk
zijn, zelfs in honderd dagen, om een kort overzicht te geven van
de voornaamste gebeurtenissen, de wonderbaarlijke ontwikkeling,

de groote resultaten, de nuttige uitvindingen en ontdekkingen,
welke den voortgang kenmerken van dit honderdtal, hetwelk wij

thans in de niet eindigende marsch der menschheid achter ons
hebben. Alleen de negentiende eeuw te noemen, is voldoende om
aan vooruitgang, verbetering, vr ;; heid en licht te denken. Gelukkig
zijn wij, te midden van haar wonderen geleefd te hebben en deel-

gehad te hebben in de rijkdommen van hare schatkamers van
intelligentie.

De lessen van de voorbijgegane eeuw zouden ons bebben voor-

bereid voor de plichten en heerlijkheden van het nieuwe tijdperk.

Het zqu de eeuw van vrede moeten zijn, van grooteren vooruit-

gang, van de algemeene aanneming van den gouden regel. Het
barbarisme van het verleden zou' begraven worden. De oorlog en

zijn verschrikkelijkheden zou slechts in herinnering bestaan Het
doel der natiën zou slechts broederschap en onderlinge grootheid

zijn, De welvaart van de raenschheid zou bestudeerd worden in

plaats van de verrijking van een geslacht of de uitbreiding van

een rijk. Ontwaakt gij monarchen der aarde en regeerders onder
de natiën en schouwt op het tafereel waarop de eerste stralen

van den rijzenden duizendjarigen dag, den morgen van de twintigste

eeuw, schijnt! De macht is in uwe handen om den weg te be-

reiden voor de komst van den koning der koningen, wiens macht
over de geheele aarde zal zijn, Ontbindt uwe armeen; verandert

uwe strijdwapenen in gereedschappen vo r industrie; neemt het

juk van den nek van het volk; beslist uw geschillen door een
scheidsgericht ; komt te zamen in koninklijke vergaderingen en
maakt plannen voor eenheid, inplaats van voor strijd, voor de
verbanning van armoede, voor de verheffing der menigtens voor

de gezondheid, voorspoed, ontwikkeling en geluk van alle geslachten

en volken en natiën. Dan zal de twintigste eeuw tot de heerlijk-

heid van uw leven zijn en de luister van uwe kroon en het na-

geslacht zal u in hunne zangen prijzen, terwijl de Eeuwige u onder

de machtigen omhoog zal plaatsen.

Gij zwoegende: millioenen, welke in het zweet uws aanschijns
uw dagelij ksch brood verdient, ziet opwaarts en begroet de macht
van boven, welke u uit slavernij zal brengen. De dag uwer ver-
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lossing nadert. Eindigt met uw loon te verkwisten in datgene
wat slechts dient om u in een staat van hulpbehoevendheid te

houden. Beschouwt rijkdom niet als uw vijand, noch uw werk-
gevers als verdrukkers. Zoekt naar de vereeniging van kapitaal

en arbeid. Weest spaarzaam wanneer gij in voorspoed zijt. Wordt
geen prooi van bedriegelijke mannen, welke strijd zoeken op te

wekken voor een zelfzuchtig doel. Streeft voor uwe rechten met
gerechtelijke middelenden onthoudt u van geweld en verwoesting.

Anarchie en wetteloosheid zijn uw doodsvijanden, Verkwisting en
ondeugd zijn ketenen, welke u in slavernij binden. Vrijheid is

komende voor u, haar licht nadert naarmate de eeuw voorbijsnelt,

Mannen en vrouwen van rijkdom, gebruikt uwe rijkdommen,
om arbeid aan den werkman te verschaffen ! Neemt de ledigganger

van de opgehoopte middelpunten van de bevolking en plaats hen
in de onbebouwde landstreken, welke wachtende zijn op de hand
der industrie. Ontsluit uwe schatkamers, opent uwe beurzen en
steekt u in ondernemingen in welke werk aan de werkeloozen zullen

verschaffen en verlicht de armzaligheid, welke iot ondeugd -en mis-

daad leidt, dewelke uwe groote steden onder den vloek brengt, en

welke de moreele atmosfeer rondom u vergiftigt. Maakt anderen
gelukkig en gij zult zelf gelukkig zijn.

Als een dienstknecht van God geef ik getuigenis van de open-

baring van zijn wil in de negentiende eeuw. Het kwam door Zijn

eigen stem van den hemel, door de persoonlijke manifestatie van
Zijn Zoon en door de bediening van heilige engelen Hij gebiedt
allen volken in alle phiatsen zich te bekeeren, zich van hun boöze
wegen en onrechtvaardige verlangens af te keeren gedoopt te

worden voor de vergiffenis der zonden, opdat zij den Heiligen Geest
mochten ontvangen en met Hem in gemeenschap komen. Hij is

het werk van verlossing begonnen, waarvan gesproken is geworden
door al de heiligen, profeten, wijzen en zieners van al de eeuwen
en van alle geslachten der menschenkinderen. Hij zal zekerlijk

zijn werk volbrengen en de twintigste eeuw zal haar vooruitgang
naar deze groote voltooiing kenmerken. Elke ontplooiing der negen-
tiende eeuw in wetenschap, in kunst, in mechanisme, in muziek,
in letterkunde, in poëtischen smaak, in philosophisohe gedachten
werd ingegeven door Zijnen Geest, welke spoedig uitgestort zal

worden over al degenen, welke Hem ontvangen willen. Hij is de

Vader van ons allen en hij wenscht ons allen te redden en te

verhoogen.
In het zeven en tachtigste jaar van mijn leven op aarde gevoel

ik mij vervuld van een ernstig verlangen, voor het welzijn der

menschheid. Ik wensch allen een gelukkig nieuwjaar Ik hoop en zie

voorwaarts, dat groote gebeurtenissen plaats zullen hebben inden
twintigste eeuw. Bij haar gunstig aanbreken hef ik mijn handen
op en roep de zegeningen in van den hemel, op de bewoners der

aarde. Moge de zonneschijn van boven glimlachend op u nederzien.

Moge de schatten van den bodem en de vruchten des velds vrijelijk

voortgebracht worden voor uw goed. Moge het licht der waarheid
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de duisternis van uwe zielen verdrijven. Moge rechtvaardigheid
vermeerderen, ongerechtigheid afnemen naarmate de jaren van
deze eeuw voorbijsnellen. Moge rechtvaardigheid zegevieren en
bedorvenheid uitgewischt worden. En moge deugd, kuischheid en
eer de overhand nemen, totdat het booze overwonnen zal zijn en
de aarde van goddeloosheid gezuiverd wordt. Laat deze gevoelens
als de stem der „Mormonen" in de bergen van Utah voortgaan,
tot de geheele wereld en laat alle volken weten, dat onze wenschen
en onze zending voor den zegen en zaligheid van het geheele
menschelijke geslacht zijn. Moge de twintigste eeuw bewijzen de
gelukkigste van alle eeuwen te. zijn, gelijk als het de grootste zal

zijn van alle eeuwen van den tijd, en moge Gk>d worde verheerlijkt

in de overwinning, welke komende is, over zonden, kommer,
ellende en dood. Vrede zij u allen

!

Eerste Visioenen en Openbaringen, welke door
Joseph Smith werden ontvangen.

{Vervolg van bladzij 24).

In toevoeging hiervan haalde hij ook het elfde hoofdstuk van
Jesaja aan, zeggende dat het spoedig zou vervuld worden. Even-
eens het twee en twintigste en drie en twintigste vers van het

derde hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, hetwelk hij

juist zoo gaf als het in ons Nieuw Testament staat. Hij zeide

deze Profeet was Christus, doch dat de dag nog niet gekomen was,
wanneer zij welke niet naar zijne stem wilden luisteren van het

volk zouden worden afgesneden, doch dat hij spoedig zou komen.
Hij haalde eveneens het tweede hoofdstuk van Joel, van het

acht en twintigste tot het laatste vers aan. Hij zeide ook dat dit

nog niet vervuld was, doch eveneens spoedig vervuld zou worden. Ook'

verklaarde hij verder dat de volheid der heidenen spoedig zou
ingaan. Hij haalde vele andere schriftuurteksten aan, en gaf vele

verklaringen welke hier niet besproken kunnen worden. Wederom
vertelde hij mij,- dat wanneer ik deze platen, waarvan bij gespro-

ken had, verkreeg (want de tijd dat zij verkregen zouden worden
was nog niet gekomen) zoude ik dezelve aan niemand toonen.

evenmin als de Urim en Thummim, uitgenomen aan diegenen

welke mij zou worden geboden om te toonen. Indien ik zulks

deed zoo zoude ik verwoest worden. Terwijl hij met mij over de
platen sprak, werd het visioen aan mijn verstand geopend, zoodat

ik de plaats kon zien alwaar de platen verborgen waren, en dat
wel zoo klaar en duidelijk, dat ik de plaats herkende toen ik

dezelve bezocht

Na deze m^dedeeling, zag ik het licht in de kamer onmiddel-

lijk te zamen vergaderen rond den persoon, welke tot mij gespro-

ken had, en het ging voort te doen zoo, totdat de kamer weder
donker was, behalve juist rondom hem, toen ik plotseling, als het

ware een kanaal open opwaarts naar den hemel zag, en hij steeg
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op totdat hij geheel verdwenen was, terwijl de kamer juist zoo
was gelijk te voren, voordat dit hemelsch licht verschenen was.

Ik lag mijmerende over de zonderlingheid van dit voorval, en
grootendeels verbaasd zijnde over hetgeen mij door dezen buiten-

gewonen boodschapper verteld was geworden, toen plotseling, te

midden van mijne beschouwingen, ik bemerkte dat mijn kamer
wederom begon verlicht te worden, en als het ware in een oogen-
blik, was dezelfde hemelsche boodschapper weder aan mijn leger-

stede. Hij begon mij wederom dezelfde dingen te verhalen, welke
hij mij bij zijn eerste bezoek verhaald had, en dit zonder de minste
verandering. Nadat hij zulks gedaan had deelde hij mij van de
groote oordeelen welke op de aarde zouden komen mede, eveneens
de groote verwoesting door hongersnood, het zwaard en de pesti-

lentie en dat deze vreeselij ke oordeelen in dit geslacht op aarde
zouden komen. Nadat hij deze dingen gezegd had, steeg hij

wederom op gelijk hij te voren opgestegen was.
De indrukken op mijn geest gemaakt, waren thans zoo diep,

dat de slaap van mijne oogen gevloden was, en ik lag overweldigd
in verwondering van hetgeen ik beiden gehoord en gezien had;
doch hoe groot was mijn verbazing toen ik dezelfde boodschapper
wederom aan mijn legerstede zag, en ik hum wederom tot mij

dezelfde dingen hoorde zeggen of herhalen, gelijk als hij te voren
deed, en voegde er een waarschuwing tot mij bij, vertellende dat

Satan mij zou trachten te verzoeken (tengevolge van de behoeftige

omstandigheden van mijn vaders familie) om de platen te erlangen

met het doel om rijkdom te verkrijgen. Dit verbood hij mij,

zeggende : dat ik geen ander doel voor oogen moest hebben
om de platen 1e verkrijgen, dan om God te verheerlijken

en dat ik niet door eenige andere bedoeling geleid moest
worden, dan alleen het opbouwen van Zijn koninkrijk, anders
konde ik hen niet verkrijgen. Na dit derde bezoek voer hij ten

hemel gelijk te voren, en ik was wederom overgelaten om na te

denken over de zonderlingheid van hetgeen ik zooeven ondervon-
den had, toen bijna onmiddellijk nadat deze hemelsche boodschap-

per voor de derde maal van mij ten hemel gestegen was. de haan
kraaide, en ik bemerkte dat de dag aanbrak, zoodat onze conver-

satiën den geheelen nacht geduurd moesten hebhen. Spoedig
daarna stond ik van mijn bed op, en, als gewoonlijk, ging ik aan
mijn dagelijkschen arbeid, doch terwijl ik trachtte te werken
gelijk op andere tijden, bevond ik dat mijn krachten zoo uitgeput

waren, dat ik geheel onbekwaam was. Mijn vader welke met mij

te zamen werkte, bemerkte dat ik niet zeer wel was, en zeide mij

dat ik huiswaarts zou keeren. Ik ging heen met het voornemen
naar huis te gaan, doch toen ik trachtte de schutting van het
veld waarin wij waren over te klimmen, begaven mijne krachten
mij geheel, en ik viel hulpeloos op den grond, en was een tijd

geheel bewusteloos. Het eerste wat ik mij kan herinneren, was
een stem welke tot mij sprak, noemende mij bij mijn naam; ik

zag op en bemerkte der; zelfden boodschapper, staande over mijn
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hoofd, omgeven van licht, als voorheen. Hij verhaalde mij toen

al het hetgeen hij den vorigen nacht tot mij gezegd had, en beval
mij tot mijne vader te gaan en hem het visioen en net gebod
welke ik ontvangen had mede te deelen.

Ik gehoorzaamde: ik ging terug naar mijn vader in het veld

en verhaalde hem de geheele geschiedenis. Hij antwoordde mij

dat bet van God was en dat ik gaan zou en doen gelijk door den
boodschapper bevolen was. Ik verliet het veld en ging naar de
plaats waar de boodschapper mij gezegd had dat de platen ver-

borgen waren, en vanwege de duidelijkheid van het visioen hetwelk
ik dienaangaande gehad had, zoo kende ik de plaats .op het oogen-
blik dat ik daar aankwam.

Nabij het dorp Manchester, Ontario-Graafschap, bevindt zich

een heuvel van aanzienlijke grootte en de hoogste van allen uit

den omtrek. Aan den westzijde van deze heuvel, niet ver van
den top, onder een steen van aanmerkelijke grootte lagen de pla-

ten, in een steenen kist vei borgen. deze steen was dik en rond in

het midden aan de bovenzijde, en dunner naar de zijden, zoodat
het middenste gedeelte van dezelve boven den grond zichtbaar
was, doch de zijden rondom wnren met aarde bedekt. Nadat ik

de. aarde verwijderd had en een hefbooni verkregen had, welke ik

onder de zijde van den steen plaatste, lichtte ik hem met een
weinig inspanning op. en zag; en inderdaad ik aanschouwde de

platen, de urim en thummim en de borstplaat gelijk als de bood-

schapper gezegd had. De kist waarin zij lagen was gemaakt van
steenen welke in een zekere soort van cement gelegd was. Op
den bodem van den kist waren twee steenen kruislings van den
kist gelegd, en op deze steenen lagen de platen en de andere
dingen met hen, Ik deed een poging om ze er uit te nemen,
doch de boodschapper verbood mij zulks, en mij werd wederom
gezegd dat de tijd om hen voort te brengen noch niet gekomen
was, noch zou komen tot na vier jaren van dien tijd; doch hij

vertelde mij dat ik op die plaats zou komen preciss na één jaar

van af die tijd, en dat hij aldaar met mij zou te zamen komen;
en dat ik zou voortgaan om zulks te doen, totdat de tijd zou komen
om de platen te verkrijgen.

Overeenkomstig met dit gebod dat ik ontvangen had, ging ik

aan het einde van elk jaar, en vond telkenmale dezelfde bood-
schapper aldaar, en ontving bij elke samenkomst onderrichting en
verstand van hem. in betrekking tot hetgeen de Heer zou gaan
doen, en hoe en op welke wijze zijn konkinkrijk in de laatste

dagen zou bestuurd worden.
Daar de wereldlijke middelen van mijn vad-'i zeer beperkt

waren, zoo waren wij in de noodzakelijkheid om met onze handen
te arbeiden, werkende bij dagwerk of op andere wijze nadat wij

gelegenheid konden vinden; somtijds waren wij te huis en somtijds

daarvan verwijderd, doch door voortdurenden arbeid waren wij in

staat in ons dagelijks onderhoud te voorzien,

In het jaar 1824 trof mijn vaders 1 familie een groote droefheid,
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vanwege den dood van mijn oudsten broeder. Alvih. In de maand
October 1825 verhuurde ik mij bij een oud heer, met den naam
van Josiah Stoal, welke in Chenango- Graafschap, Staat New-York,
leefde. Hij had iets van een zilvermijn gehoord, welke door de
Spanjaarden geopend was geworden, in Harmony, Susquehanna-

Graafschap, in den Staat Pennsylvanië. Hij had reeds gegraven

voordat hij mij huurde, om zoo mogelijk de mijn te- ontdekken.

Nadat ik bij hem was komen werken nam hij mij met de overige

van zijn arbeiders om naar de zilvermijn te graven, aan welk werk
ik voortging voor bijna een maand te werken zonder succes in

onze onderneming, en ten laatste slaagde ik er in om dezen ouden
heer te doen besluiten om met het graven op te houden. En
hierdoor ontstond het algemeen verhaal dat ik een goudzoeker was

Gedurende den tijd dat ik alzoo werkzaam wasy was ik in

den kost geplaatst bij den heer Isaac Hale, welke in dié plaats

woonde; het was aldaar dat ik voor het eerst mijn vrouw (zijn

dochter) Emma Hale zag. Op den 18den Januari 1827 werden wij

gehuwd, nog steeds werkende in den dienst van den heer Stoal.

'Daar ik steeds voortging om te bevestigen dat ik een visioen

gehad had, was vervolging nog steeds mijn deel, en de familie

van mijn schoonvader was zeer tegen mijn hvwelijk. Ik was
daarom verplicht om haar naar een andere plaats te hemen, dien-

tengevolge werden wij gehuwd ten huize van Squire Tarbill, in

Zuid-Bainbridge, Chenango, Graafschap New-York. Onmiddellijk

na mijn huwelijk verliet ik den heer Stoal en ging lot mijn vader

en bearbeidde met hem het land gedurende dien zomer,

De Zending in Andere Landen

,
Yan Kenosha. Wisconsin, Vereen. Staten van N. -Amerika,

schrijft Ouderling Osmond Buchanan in de „Deseret News" het

volgende aangaande zijne ondervindingen:
Onder de vele godsdienstige genootschappen hier is er een,

welks leden „ waarheid-kenners u genoemd zijn. Het is niet lang

in dit land bekend geweest en heeft toch in deze stad een aantal

van 300 leden. Aan het hoofd van deze vereeniging in Amerika
staat Dr. Kheralla. Er is een zeker verschil tusschen deze en de

oorspronkelijke sekte in Persië, bekend als „Babisten", die beweren
Christus in hun midden te hebben in de persoonlijkheid van Abbiel

Effendi. Dr. Kheralla en zijn navolgehngen maken deze aanspraak
niet, maar zeggen dat zij niet weten of Christus nu op aarde is

of niet. Wij hebben verscheidene bezoeken aan deze vereeniging
gebracht, en diensvolgens hebben wij onder hen eenige vrienden.

Volgens mijne gedachten is er geene andere sekte met zoo groot

eene navolging, van welke de Heiligen der laatste dagen in hunne
leeringen zoo veel verschillen als van deze, en toch waren zij

gewillig dat wij eene vergadering in hunne zaal zouden hebben,
dewelke gevuld was. Eene warme, en wij hopen voortdurende,
vriendschap was het gevolg van onze vergadering met hen.
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Gemengd Nieuws.

Als een voorsmaak van een tijd van goeden wil en vrede
voor de menschen werd met Kerstmis 1.1. door de verschillende

bisschoppen van Salt Lake City (Utah), welke geslaagd waren
voedsel en kleeding te verkrijgen, van hen welke in eenen toestand
waren om te helpen, aan hen welke in behoeftige omstandigheden
verkeerden daarvan medegedeeld. Het waren niet alleen de leden
van de Kerk welke daarvan ontvingen, doch al degenen welke
hulpbehoevend waren, opdat allen gelegenheid mochten hebben
zich met dankbare harten, ter gelegenheid van het Kerstfeest, te

verheugen.

Eene nieuwe maatschappij tot het vervaardigen van electrici-

teït is in Utah opgericht, waardoor het getal dier maatschappijen-
weder met een vermeerderd is. Men denkt voor de geleiding van
de electriciteit draad van aluminium-metaal te gebruiken. De lei-

ding zal een afstand beslaan van 200 mijl, welke de langste ver-

binding in de wereld is, naar andere steden en plaatsen, voor de
geleiding van electriciteit.

De „Springfield Republican" deelt mede dat de scheering der
schapen in de Vereen. Staten van N.-Amerika gedurende het afge-

loopen jaar 288,636.621 Eng. pond bedroeg. Het aantal schapen
in genoemd land bedroeg op 1 April 1900, volgens het verslag van
het -departement van landbouw der Vereen. Staten, 40,267.818. In

1897 bedroeg het aantal 34,784,287. De vermeerdering in de laatste

drie jaren was hoofdzakelijk in de Westelijke Staten van Noord-
Amerika.

. Op Maandag 7 Januari 1.1. legde Heber M. Wells, te Salt Lake
City, den eed als gouverneur voor den Staat van Utah af.. Gouverneur
Wells heeft dit hooge ambt voor de laatste vijf jaren, tot het

welzijn en tevredenheid van het volk van Utah vervuld en werd.

bij de onlangs gehouden verkiezing van Staatsambtenaren, in

Utah herkozen.

Het zal zeker voor de Heiligen der laatste Dagen, welke zulk

een groot belang bij den welvaart van Utah hebben, een rede van
dankbaarheid zijn, te weten dat een wijs en goed man, als het

hoofd van den Staat gekozen is.
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