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yJGn dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij n verkon-

digen, dat God een licht is, en gansch geen duisternis in Hem is. Indien wij zeggen

dat wij gemeenschap met Hem 'hebben, en wij in de duisternis wandelen, zoo liegen

wij, en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in

het licht is, zoo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus

Christus, Zijnen Zoon, reinigt ons van alle zonden. 1 Joh. 1 : 5, 6, J.
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Het Geloof en Zending van de Heiligen
der laatste Dagen.

President. Joseph F. Smith's artikel aangaande het

Mormonisme in de Record Herald, Ameri-
kaansch Nieuwsblad uitgegeven

in Chicago.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,
de eigenlijke en zuiveje naam waarmede gewoonlijk de„Mormonsche"
Kerk betiteld wordt, acht het zich een deel harer zending, den
weg te bereiden ' voor de heerlijke komst van den Zoon Gods op
aarde, om er over te regeeren, en er met Zijn volk op te wonen.
Als een gedeelte van dit voorbereidingswerk, gelooven de Heiligen,

dat Israël nu zoo lang onder alle natiën verspreid, in hun land te

saam vergaderd, en in het beloofde land als een eeuwige erfenis

hersteld zal worden. Degenen welke onder de Heiden-natiën ver-

spreid zijn, hoofdzakelijk het zaad van Joseph door Ephraim, zal

door de proclamatie des Evangelies vergaderd worden.
Juda en de stammen, gewoonlijk „de verloren stammen

Israëls" genoemd, zullen door eene bijzondere bedeeling van Gods
macht vergaderd worden. De Joden en de verloren stammen zullen

ten laatste in hun bemind Palestina teruggebracht worden; terwijl

de nakomelingen van Jozef, den Zoon van Israël, die de zegeningen
hunner vaderen beërven, welke de zegeningen van hun voorge-

slacht overtreffen, (Gen. 49, 26) en die, volgens Mozes, inbimland
boven alle stammen Israëls zouden gezegend worden. (Deut. XXXIII :

13, 17); en welke door Goddelijke aanwijzing erfgenamen van het
geboorterecht werden, dat Ruben verloren had. (1 Chron. V : 1);

—
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Zij zullen tot Amerika, volgens de Mormonsche namenlijst, het land
van Jozef, het land van Zion genoemd, vergaderd worden. Een land
ter inwoning voor een rechtvaardig en rein volk. Want voor ons is

Zion dit — de reinen van hart wonende in een land dat door
God gezegend en geheiligd is.

VERGADERING TOT „ZION".
Deze vergadering van Israël heeft een aanvang genomen.

Waar de boodschap van het Mormonisme ook verkondigd ge-

worden is, is de waarschuwing tevens gehoord: „Gaat uit van
Babyion, mijn volk!" zegt de Heere, „opdat gij van hare plagen
niet ontvangt en aan hare zonde geen gemeenschap hebt. Want
hare zonden zijn de eene op de andere gevolgd tot den hemel
toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden. Ver-

geldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt
haar dubbel, naar hare werken; in den drinkbeker, waarin zij

geschonken heeft, schenkt haar dubbel." (Openb. XVIII : 4 — 6). Aan
deze geïnspireerde waarschuwing gehoor gevende, heoben degenen
die in de wereld het Evangelie ontvangen hebben, zich naar de
plaats vergaderd die de Kerk heeft aangewezen, als een gedeelte

van het verstrooide Israël, dat God zoo getrouwelijk beloofd heeft,

in het laatste der dagen in hun land te herstellen. Met vreugde-
zangen op hunne lippen komen zij tot Zions toppen, en een oewust-
zijn van Gods goedkeuring is in hunne harten. De boodschap,
welke zij ontvingen, heeft hunne kleingeestigheid, eigendunk en
aannemingen des levens verwijderd. Het leven is hun meer ge-

worden dan alleen te trachten om zich een plaats te verzekeren

in het midden der omliggende schoonheden, die door de wereld
zoo verkiezelijk en aangenaam zijn Zij zijn vereenzelvigd, en een
gedeelte van een van Gods groote wereldbeweging geworden. En
zullen voortaan agenten zijn om de doeleinden Gods ten uitvoer

te brengen. Zij zullen vereenigde arbeiders met Hem zijn, niet

alleen om hunne tijdelijke en eeuwige zaligheid uit te werken,
maar eveneens de zaligheid van gansch Israël, en het Heidendom,
dat het Evangelie zal aannemen. Zij zullen de vervuilers van oude
profetien zijn, Jesaja, in den glans van Gods inspiratie, zag hen
en hunne arbeiders, toen hij met luider stem riep: „En het zal

geschieden dat in het laatste der dagen de berg van het huis des
Heeren zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal

verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle

heidenen toevloeien." (Jesaja II vers 2—3).
Ook Jeremia was sprekende over hen, toen Hij Gods belofte

herhaalde, welke in het laatste der dagen hunne vervulling zouden
hebben: „Ik zal u aannemen, één uit eene stad en twee uit een
geslacht, en zal u brengen te Zion; en Ik zal ulieden herders
geven naar mijn hart; die zullen u wijden met wetenschap en
VPV^tTS-ï Tl rl

MORMOONSCHE IJVER.
In dezen geest hebben de Heiligen zich tot Zion vergaderd.

In dezen geest hebben zij zich gevestigd in het land, 't welk zij
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nu bewonen. En in dezen geest hebben zij met de onvruchtbare
wildernis geworsteld, totdat het in beschaving en vruchtbaarheid -

herschapen is. Arbeid in zichzelve edel en veredelend zijnde, doch
het wordt onmetelijk verhoogd en veredeld, wanneer het ten bate

van een groote en waardige zaak ondernomen wordt, en in het

belang van humaniteit en den dienst des Heeren. Arbeid, welke
onder zulke omstandigheden verricht wordt; alhoewel nederig in

haar karakter, of donker in de sfeer in dewelke het verricht wordt,
is een rein en heilig iets. Van daar is het, wanneer een Mormoon
zich in de wildernis of woestijn nederzet, en den strijd met de
elementen aanvaardt, hij werkt niet alleen voor het genoegen om ze

aan hem te onderwerpen, of voor het doel om voor hem en gezin

een huisplaats te verzekeren; maar vereend zich met die doeleinden
(natuurlijk als noodzakelijk erkende) de hoogere, grootere enedeler
doeleinden, om de plaats te bereiden voor de vergadering van Israël

en voor Gods Koninkrijk Met deze gedachte bezield, welke in deze
overtuiging geworteld is, wordt zijn werk een dienst voor God.
Het voorwerp, waaruit de Mormoon zijne dagelijksche pogingen
evenaard is zeer begrijpelijk; eigen dunk — de ban des menschen
leven — heeft onder deze omstandigheden geen deel in deze onder-
nemingen. Zijne gedachte, dat hij met loffelijke doeleinde vereend
is, worden gelijkender wijze groot. En terwijl zijn dagelijks werk
eenvoudig genoeg mag wezen, toch is er dit in zichzelven dat elke

poging veredeld, dat elk dagwerk heiligt — Hij heeft voor zijns

Meesters zaak gearbeid — ziin dagwerk is een heilig gebed geweest,
en in daden geschreven : „Uw Koninkrijk kome". Het is redelijk dat
dengene, welke zijne werkzaamheden onder deze hooge overtuiging

voortzet, meer kans heeft zijn werk ts voltooien, dan hij in wiens
leven nimmer de inspireerende gedachte opkwam. En wat in dit

geval van een persoon waar is, zal ook met een geheel gezelschap
waar bevonden worden. Meer nog, onder de voorgaande ideeën,

welke hem in bezit genomen hebben, zal den Mormoon zich strenger

aan eene zelf-discipline onderwerpen, dan een man in dewelke
nooit zulke ideeën tegenwoordig geweest zijn.

Hij is ver gevordert in den geest van het regeerende beginsel
dat men in het leven van Christus kon zien, dat voorgesteld wordt
in de woorden: „Vader, niet mijn wil maar de uwe geschiedde".
Hij is bereid om met zijne medegenooten in het belang van het
genootschap te handelen, zelf als kost het hem persoonlijke op-
offeringen. Er is een zekerheid dat, wanneer er een menigte van
zulke persoonlijkheden zijn, hebbende de gevoelens van onderlinge
hulp, dat zij niet kunnen falen te slagen.

ORGANISATIE EN GOUVERNEMENT.
"Wederom den Mormoon wiens hart onder zulke zekerheid met

zulke ideeën vervuld is, is in staat om van de hoogste wijs-

heid van zijne kerkelijke leiders eigen te maken, en om onder
hunne raad te handelen. En in deze kan men met zekerheid
zeggen, heeft Mormonisme meer dan aan eenig andere omstandig-
heid haar succes te danken, en dit niet alleen in het koloniseeren
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maar even zoo goed in al hare ondernemingen. In plaats dat zij

zich alleen over de dorre vlakke bewegen om den strijd te aan-
vaarden of de moeite tegen de onvruchtbaarheid voort te zetten,

gaan zij als wel afgerichte troepen en gediciplineerd leger den
strijd tegemoet. Zij die hunne bewegingen besturen, zijn over 't

algemeen mannen van groote ondervinding en practische bekwaam
heid. De autoriteiten, zooals bisschoppen en andere opzieners over
de Heiligen, mogen wel geen gepromoveerde van de een of andere
beroemde institutie zijn, of ervaren zijn in het voortbrengen van
theologie in geleerde woorden met donderend geluid, doch zij zijn,

gewoonlijk, mannen, welke van 's levens gewone ondervindings-
school gepromoveerd zijn. En zoo als wij hun gewoonlijk ontmoe-
ten, onderscheiden zij zich door hun gezond verstand en oordeel
onder hunne medenatuurgenooten, in bezit zijnde van een redelijke

kennis van de natuur van humaniteit, en een gegronde braafheid
in hun gedrag. Zij zijn mannen die de achting van hun volk wel
waardig zijn. Ook sedert de leiders in deze moderne vergadering
van Israël met hetzelfde geloof bezield zijn, evenals hun volk,

aangedreven door dezelfde verheven overtuigingen tot de meening
en laatste eind hunner arbeid — de voorbereiding voor de glorie-

rijke komst van Gods werkelijk Koninkrijk op aarde — is hun
leiderschap zonder baatzucht hun raad gepaard met, grootste over-

weging voor de algemeene welvaart. De administratie van kerkeliJK

gouvernement is mild, en beweegt zich langs den lijn van overtui-

ging, vermaning, lankmoedigheid, barmhartigheid en ongeveinsde
liefde van het broederschap. En door volmaakte overtuiging mag
ik zeggen, dat nergens in de wijde wereld, de waarheid welke dooi-

de Zone Gods werd uitgesproken, hooger geschat, dieper gevoeld,

of beter beseft is bij de menschenkinderen, als onder de Heiligen
der laatste Dagen — „Een is onzen Vader, namelijk God, en gij

zijt allen Broederen". Het moet tevens verstaan worden in het

Mormoonsche overzicht, dat hun Priesterschap een geïnspireerd

Piiesterschap is, dat Gods dienstknechten in hunne administratie
het recht hebben om de onmiddelijke goddelijke leiding te ver-

krijgen, en op zoodanige wijze verbinden zij hun geloot en godde
lijke wijsheid voor een bestuurkracht in hun werkzaamheden. En
wanneer zulks het geval is, moet het een volk onoverwinnelijk maken
in de ondernemingen waaraan zij zich in den dienst des Heeren
aanwenden.

ZENDING S ACTIVITEITEN.
Als resultaat van de kolonisatieontwerping, hiervan gemeld de

Heiligen der laatste Dagen, bewonen eene onmeetbare streek van
het land, dat zij bezig zijn met een tevreden, gelukkig en voor-

spoedig volk te planten, alwaar als een regel, zooals men nu weelde be-

schouwt, de rijkste arm is en de armste in overvloed leeft. Lang-
zamerhand overwinnen zij de woestijn, terwijl zij de bereide

landen den Heere toewijden. Zij veranderen de gehuchten in dorpen,

de dorpen in steden. Hunne kapellen worden tot kerken verbouwd,
en in vier hunner voornaamste steden worden prachtige tempels
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gevonden. Overal hebben zij schoone en duurzaame schoolgebouwen
opgericht, en in vele dorpen heeft de Kerk Academies en hooge-

scholen gesticht, waarvan er een de „Heiligen der laatste Dagen
Universiteit" onder de schaduw van de Tempeltorens te Salt Lake
City wordt gevonden. Het wordt erkend dat de Kerkorganisatie

binnen de bergstreken volkomen en krachtdadig is, terwijl het

zendingswerk zich bijna over de geheele wereld uitstrekt.

Het herstelde Evangelie is in al de Vereenigde Staten ver-

kondigd geworden en in Canada, Engeland, Frankrijk, Duitsch-

land, Nederland, België, Denemarken. Zweden, Noorwegen, Ysland,

Finland, Italië, Zwitserland, Hindostan, Malta, Zuid- Afrika. Mexico,

onder een aantal stammen van de Amerikaansche Indianen, in

de Sandwicheilanden, Samoa, Vriendelijke eilanden, Nieuw-Zee-
land, Turkije, Palestina, en gedurende het vorig jaar is er een
Zending in het Japan sche Keizerrijk geopend, en in de republiek

van Guatemala in Centraal-Amerika, In bijna al deze landen is

de zending nog open, en de vertegenwoordigers der Kerk vinden

er vruchtbare arbeidsvelden En het Boek van Mormon is in de
volgende talen overgezet: Engelsch, Duitsch, Fransen Hollandsch,
Deensch, Itdiaansch, Welsch. Zweedsch, Spaansch, Hawaiaansch,
en Maorisch. en wordt nu in het Samoansch, Tahitiaansch gepu-
bliseerd. Ook is het in het Hindoesch vertaald. Zoo, beide tehuis

en elders, beide op tijdelijk en geestelijk gebied is de Kerk over-
vloedig van activiteit voorzien.

Dh Kerk gaat met hare zending om haar verheven doel ten
uitvoer te brengen machtig voorwaarts, en het is mijn geloof

en vertrouwen dat zij onder 's Heeren zegen glorierijk zal slagen.

JÖSEPH F. SMITH.

De Groningsclie Conferentie.

De Groningsche Conferentie van de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der laatste Dagen werd gehouden op Zondag 8 Juni
1902. De vergaderingen werden gehouden in het Concerthuis, des
voormiddags 10, en 's avond 6 uur.

Aanwezig waren : Sylvester Q. Cannon, President der Neder-
landsen Belgische Zending; La Fayette T. Whitney, Secretaris van
voornoemde Zending; Ouderlingen Gerard B. Denkers en John
Tingen van Rotterdam; Ouderling Benj. H. Robison en Zuster
Ella Hunt van Arnhem, benevens de President en al de reizende
Zendelingen der Groninger Conferentie.

De morgenvergadering werd geopend onder leiding van Con-
ferentie-President Jos. C. Platt met het zingen van lied 160

:

„Maak mij Uwe wegen bekend".

Het gebed werd uitgesproken door Ouderling John. Tingen,
waarna lied 17

:

„De Geest uit de hoogte",

werd gezongen. Het avondmaal werd bediend door Ouderlingen
Bernardus A. Denkers en Hendrik Bel; bijgestaan door Ouderlingen
John Klein en Wm. A. Koldewijn.
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Pres. Jos. C. Platt sprak eenige verwelkomende woorden tot

de vergaderden, alsook betreffende de organisatie van de Kerk en
hoopte dat Gods Geest ons nabij mocht zijn, opdat deze conferentie

tot veel nut en stichting voor allen mocht strekken. Hij stelde de
Algemeene Autoriteiten der Kerk ter ondersteuning voor : alsook
Francis M. Lyman, President der Europeesche Zending, Sylvester

Q. Cannon, President, en La Fayette T. Whitney, Secretaris der

Nederlandsen— Belgische Zending; Leonard van den Akker, vertaler

voor de Ster-, alsmede Jos. G. Platt, President, en Ouderlingen
Hendrik Bell, Wm. de Leeuw, Alb. Bragonje, Bernardus A. Den
kers, John. Klein en Wm. A. Koldewijn als reizende Zendelingen
der Groninger Conferentie; en het lokale priesterschap en beambten,
welke allen eendrachtiglijk in hunne roepingen erkend werden.

Ouderling Hendrik Bel, van Leeuwarden, sprak over de liefde

Gods in het zenden van Zijn Eeniggeboren Zoon om het mensch-
dom van de banden des doods te verlossen; en door Wien alle

menschen den weg tot het eeuwige leven is bereid, indien zij de

de wetten, die Hij gegeven beeft, maar willen gehoorzamen.
Zuster Ella Hunt gaf getuigenis dat de toestand van de

Heiligen der laatste Dagen in Utah niet zoo is als de wereld ver-

klaart, maar dat het vrouwelijke geslacht aldaar geëerd en geres-

pecteerd wordt. Zij moedigde de Heiligen aan in het doen van
hunne plichten en te volharden tot het einde.

Pres. Sylvester Q. Cannon vergeleek den hedendaagschen toe-

stand der wereld bij de dagen van Noach, en toonde aan de nood-
zakelijkheid voor het menschdom om zich te bekeeren, en het

ware Evangelie aan te nemen, hetwelk door de Heiligen der laatste

Dagen op grond van den Bijbel wordt verkondigd. Hij zeide: „Het
doel van de Heiligen der laatste Dagen is niet, om andere leer-

stelsels af te breken, maar zij hebben meer waarheid en elk beginsel

door hen verkondigd is gegrond op de Schrift". Hij eindigde door

een krachtige getuigenis te geven aangaande de goddelijke roeping

van den Profeet Joseph Smith, en de echtheid van het Boek van
Mormon. Tot slot der vergadering zong de gemeente lied 49:

„O, mijn Vader",

en werd gedankt door Ouderling William de Leeuw.
Om 1.30 uur werd een Zondagsschool-herhalingsoefening ge-

houden in het gewone vergaderlokaal, Kattendiep 7; alwaar getoond
werd, dat de kinderen onderwezen worden in de beginselen van
het Evangelie en van deugd, en dat zij allen bij volharding in dezen,

nog eenmaal nuttige instrumenten kunnen worden in Hods konink-

rijk, om Zijn werk te doen verspreiden op deze aarde.

Prest. Sylvester Q. Cannon sprak ook nog eenige woorden
van aanmoediging tot de Leeraars en Leeraressen en kinderen en

over de waarde van de Zondagsschool in de opvoeding der kinderen.

De avondvergadering werd begonnen om 6 uur door te zingen

lied 108:

„Voor ken rijst mijn bede".
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Gebeden door Ouderling Benj. H. Robison, waarna lied 102:

„Nader, mijn God, tot TT",

gezongen werd.
Ouderling Bernardus A. Denkers was de eerste spreker en hij

bewees zeer duidelijk uit vele plaatsen der Heilige Schrift dat een

afval was gekomen en toonde aan de dwaling waarin zich de

wereld bevindt op het gebied van godsdienst Hij besprak in kort

het doel van de Heiligen der laatste Dagen : n.1. om het ware
evangelie „Eén Heer, één geloof, één doop", van welke de Bijbel

ons melding maakt, te prediken tot alle menschen en hen tot

bekeering te roepen, en de middelen waardoor zij behouden in

Gods tegenwoordigheid kunnen terugkeeren bekend te maken.
Ouderling La Fayette T. Whitney trad daarna als spreker op en
verklaarde dat zijn ouders en grootouders onder de eerste leden

der Kerk waren geweest en dat de laatste persoonlijk met den

profeet Joseph Smith had omgegaan en getuigde te weten dat de

Heiligen der laatste Dagen een eerbaar en oprecht volk zijn en

toonde verder op eene zeer duidelijke wijze dat wij leven in de be-

deeling van de volheid der tijden, wanneer God wederom vanden
hemel zoude spreken volgens profetiën vanouds. Hij gaf getuigenis

van de herstelling van het Evangelie en de macht van het pries-

terschap om de verordeningen ervan te bedienen. Daarna sprak

Pres. Sylvester Q. Cannon over de vergadering van Israël in het

laatste der dagen in Palestina en toonde aan hoe vele profetiën

betreffende het Joodsche volk in vervulling zijn getreden. Hij haalde

aan vele voorname en leerzame gebeurtenissen uit het leven van
Christus, en bijzijn bezoek van vele plaatsen in het Heilige Land,
waar mannen van God geleefd en gewandeld hebben; alsook den
toestand van het land en hare inwoners werd door hem besproken.

De vergadering werd geëindigd door het zingen van lied 53:
„Wij danken U, Heer;"

en met dankzegging door Ouderling Gerard B. Denkers.
Dit is zonder twijfel de grootste conferentie ooit in Groningen

gehouden en de vergaderingen waren goed bezocht; vooral de
avondvergadering, waar wij verblijd werden door de aanwezigheid
van :?50 zielen, waarvan 100 vreemden. Een zeer rustige en indruk-

wekkende geest heerschte in beide vergaderingen, en deze Confe-

rentie zal zonder twijfel van veel nut en stichting zijn, voor de
Heiligen, alsook tot bevordering der waarheid onder de vreemden.

Op Maandag 9 Juni 1902 werd een priesterschaps-vergadering
gehouden, alwaar door Pres. Jos. O Platt het volgende statistiek-

verslag en der werkzaamheden van de Zendelingen der Groninger
Conferentie voor de laatste acht maanden, eindigende 31 Mei 1902
werd voorgelezen: Aantal Zendelingen van Zion: Zeventigers 5;

Ouderlingen 1; Lokale Priesterschap: Ouderlingen 6; Priesters 5;

Leeraars 9; Diakenen 5; Leden 199; Kinderen onder 8 jaar o»d
98; totaal aantal zielen ("Zendelingen niet medegerekend) 322.

Traktaten verspreid van deur tot deur 3589; op andere wijzen 945
;

Boeken verspreid: Verkocht 37; Uitgeleend 13; Weggeven 1;



- 200 -

Huizen bezocht met het eerste traktaat 2752, door eerste uitnoo-

diging 109, door wederuitnoodiging 190; Evangelie-gesprekken
met vreemdelingen 1364; Vergaderingen gehouden : In lokalen 215

;

Wijkvergaderingen 141; Zondagsscholen 165; Theologische verga-

deringen 15; 'Priesterschapvergaderingen 17; Zuster vergaderingen
33; Gedoopt: "Nieuwe leden 34; Kinderen van leden 6; Bevestigd
40; Verordineerd tot het Priesterschap 9; Kinderen ingezegend :

van leden 16, van niet leden 1 ; Opgetrokken naar Zion : boven 8

jaar oud 15; beneden 8 jaar oud 4, Overleden: boven S jaar oud
1; beneden 8 jaar oud 2; Ontvangen_ van andere conferenties 3;

Verhuisd naar andere afdeelingen 1

;

' Nieuwe inteekenaren voor
de Ster 6.

Pres. Sylvester Q. Cannon gaf vele vermaningen en onderricht,

welke indien zij nagevolgd worden, zullen strekken tot bevorde-

ring en verspreiding dor waarheide
Den lOden Juni 's avonds werd in Leeuwarden eene buiten-

gewone vergadering gehouden, waarbij tegenwoordig waren: Pres.

Sylvester Q. Cannon, Pres Jos. O Platt der Groninger Conferentie,

Ouderlingen L. T. Whitney en Hendrik Bel. De zaal was gansch
vol, ongeveer 80 vreemdelingen waren aanwezig, benevens velen

die buiten op straat moesten blijven. Goede aandacht werd bewezen.
ALBERTÜS BRAGOiNTJE, 'Secr,

„Juvenile Instructor".

Ter voldoening aan het verzoek der redactie van dat tijdschrift,

nemen wij deze gelegenheid te baat om aan alle Zendelingen bekend

te maken, dat eene bijzondere abonnementsprijs van 1.73 dollars

per jaar voor de „Juvenile Instructor" hun wordt aangeboden.

Dit degelijk orgaan van de Zondagsscholen is van veel nut en van
groot belang voor de bevordering van dat werk.

Ontslag en Benoemingen.

Ouderling Wm. A. Koldewijn is van zijne arbeid in Arasterdam
ontslagen en geroepen om zijne werkzaamheden in de Groninger

Conferentie voort te zetten.

Ouderling Jan van Daalen is van zijne werkzaamheden in

Dordrecht ontslagen en aangewezen in de Arnhemsche Conferentie

verder werkzaam te zijn.

Ouderling Jan Klein is van Groningen naar de Rotterdamsche

Conferentie geroepen.

Ouderling Benj. H. Robinson is van zijn arbeid in deze Zending

eervol ontslagen, om met het stoomschip „New England" den

19en Juni van Liverpool naar huis te vertrekken. Zijn tijd is in

de Brusselsche en Arnhemsche Conferentiën besteed geweest. Het

is onze hoop dat Br. Robinson spoedig wederom eene goede ge-

zondheid zal genieten.
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SYLVËSTFR Q. CANNON, 120 Izaük Hubertstraat, Rotterdam.

Notitie van Conferentie.

Het welkom bericht hebben wij van Prest Francis M. Lyman
ontvangen, dat hij volgons ziine verwachting deze Zending een
bezoek zal brengen, en wel in het laatst van Juli Vanwege' zijne

vele bezigheden zal het Pres. Lyman niet mogelijk zijn de ver-

schillende afdeelingen van de Zending te bezoeken. Daarom zal

op Zondag 27 Juli a. s. de hal f-j aarlij ksche Conferentie van de
Rotterdamsche Afdeeling plaats hebben, alsmede eene algemeene
Conferentie van de Zendelingen, werkzaam in Nederland en België.

Nadere inlichtingen aangaande den tijd enz. van het houden dezer
vergaderingen zullen later gegeven worden Het wordt, verlangd

dat al de Conferentie- Presidenten en reizende Zendelingen aanwezig
zullen zijn, om verslag van hunne werkzaamheden en den toestand
hunner afdeelingen te geven, en om onderrichtingen te ontvangen
tot verdere vordering in de uitbreiding van het Evangelie. Zij

worden verzocht op Vrijdag 25 Juli alhier tegenwoordig te zijn.

Alle Heiligen en vrienden worden hartelijk uitgenoodigd deze
Conferentie bij te wonen.

Profeten en Profetie.

CONCLUSIE.
Uit de voorgaande opmerkingen blijkt het dat eenige van de

voornaamste kenmerken van een waren Profeet zijn:

1. Hij moet van God geroepen worden door openbaring, en
gezonden met een gewichtige boodschap van waarschuwing, pro-

fetie of openbaring.
2. Zijne werken of den aard van zijne boodschap, zal zoodanig

zijn dat het de goddelijkheid van zijne roeping bewijst.

3. Hij moet ootmoedig zijn.

4. Zijne leeringen zullen niet overeenkomstig zijn met de
heerschende idcën der menschen van de eeuw waarin hij leeft.

5. De eenvoudige menschen zullen het meest vatbaar voor
zijn getuigenis zfjn.

6. Hij moet onbevreesd zijn: „De Heere spreekt: ik zal ge-

hoorzamen". Het lasteren der goddeloozen zal hem niet bewegen.
7. Hij zal veracht, vervolgd, bespot, en, misschien, gedood

worden voor de getuigenis die hij gegeven heeft.

8 Hij zal veracht of verkeerd, begrepen vv orden, door de

meerderheid der menschen tot wie hij gezonden is.

9. Wat hij profeteert in den naam des Heeren zal gebeuren.

10. Hij zal den wil des Heeren aan de menschen bekend
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maken, en zij zullen bevinden door zijn vermaning in praktijk te

brengen, dat wat hij heeft gezegd, waarachtig is.

11. Diegenen, die hem 't best kenden, zullen zijne beste

vrienden zijn, en gewillig zijn met hem moeite, ai moede of ver-

volging te lijden voor het welzijn van het menschdom.
12. Zijne raadgevingen, indien nagevolgd, zullen strekken tot

verbetering van den tijdelijken en geestelijken toestand der menschen.

IL

JOSEPH SMITH VOLGENS DEZEN STANDAARD GETOETS.
1. De Vader en de Zoon verscheen aan Joseph Smith in het

voorjaar van 1820. Hij bleef gedurende zijn geheele leven bij deze

verklaring en niemand behalve God weet welke droefheid en lijden

het hem gekost heeft om zulks te doen. Indien hij slechts van
zijn bewering afgeweken was, en zijn getuigenis had afgezworen,
al deze moeite en opoffering koude vermeden geweest zijn. Er
was niets in de omstandigheden van deze openbaring te bewijzen

dat zij niet geloofwaardig is. De afval, een feit zijnde, was er

een herstelling noodig, en deze kon alleen volbracht worden door
openbaring. Het menschdom had opgehouden te gelooven in de
Bijbelsche leer van de persoonlijkheid van God.

Het Boek van Mormon is een gewichtige openbaring, een
verslag gevende van de oorspronkelijke inwoners van Amerika en

bevat de volheid van het eeuwig Evangelie. Het is betuigd door
twaalf geloofwaardige persenen, die allen de platen zagen en van
wie vier den engel zagen, die ze aan Joseph Smith overhandigde
en hoorden de «tem uit den hemel verklarende dat de vertaling

nauwkeurig was De meeste van hen zijn eenmaal van Joseph Smith
afgeweken, nochtans onder geene omstandigheden hebben zij ooit

hun getuigeuis veranderd of verloochend.
De herstelling van het Priesterschap en de organisatie dei-

Kerk met een uitlegging van de plichten en autoriteit van hare

ambtenaren waren noodig, en kennis dienaangaande konde niet

verkregen worden van den Bijbel. Hij sprak als macht hebbende,
en de leeringen die hij openbaarde, zijn voor het menschdom van
het grootste gewicht. Zij zijn allen in harmonie met alle andere
waarheid die ooit geopenbaard of bewezen werd. Hij kwam met
eene stem van waarschuwing tot alle menschen, zeggende dat de
oordeelen Gods nabij waren en dat de wederkomst van Christus

niet ver af is.

2. Hij deed wonderen, door verscheidene getuigen bevestigd.

Hij openbaarde vele nieuwe en gewichtige waarheden, leerde en
vermaande zijn volk tot deugd, nijverheid, gerechtigheid, volhar-

ding, en gehoorzaamheid aan alle wettelijke autoriteit. En hetgeen

hij leeide. bracht hij in praktijk.

3. Hij was van nederige afkomst
;

groot gebracht op een
boerderij in de wouden van Vermont. Zijn opvoeding was gering.

Zijne omstandigheden en omgeving waren de meest nederige. Hij

weigerde nimmer do kommer en droefenissen zijner broeders te
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deelen, noch om troost aan de bedroefden en medelijden aan de
verdrukten te toonen, zijne leeringen werden altijd in den geest
van nederigheid gegeven. Wanneer de Heere hem bestrafte trachtte

hij het nooit te verloochenen of zichzelf te verontschuldigen, maai
droeg het met geduld en bekeerde zich met zijn geheele hart.

4. De eeuw waarin hij leefde, geloofde niet in openbaring, pro-

fetie, bediening van engelen, of de gaven en openbaringen des Geestes.

5. Dat de eenvoudige menschen het meest bereid zijn geweest
zijn getuigenis aan ie nemen, zal niet betwijfeld worden.

6. Vele malen was zijn leven in gevaar, maar hij vreesde
niet. Ten eerste stond hij bijna alleen tegen de geheele wereld r-

een schoon voorbeeld van een voortreffelijke moed. Ten laatste

werd hij „als een lam ter slachting geleid", niettemin was hij

kalm als een zomermorgen.
7. Verachting, nijd, vervolging was zijn lot alle de dagen

zijns levens. Hij verzegelde zijn getuigenis met zijn bloed !

8 Joseph Smith's beweringen werden altijd verkeerd begre
pen of verdraaid. Hij predikte het oprichten van het Koningrijk
van God, en men dacht dat hij voornemens was zichzelf een
koning te maken, en zijn volk te doen rijzen en de regeering van
de Vereenigde Staten te overweldigen. Hij beraamde plannen om
de armen te helpen, en de tijdelijke welvaart van de maatschappij
te verbeteren, en het werd gedacht dat hij alleen verlangde zich-

zelven te verrijken. Hij leerde reinheid en h* t werd gezegd dat hij

de losbandigheid goedkeurde. Hij leerde het ondersteunen van
alle rechtvaardige en zedelijke wetten, niettemin werd hij beschul-

digd een overtreder en verrader te zijn, en zijne navolgers tot

opstand en uitdaging aan te sporen.

9. Hij voorspelde: — (1829) het ontstaan van de Kerk en de ver-

volging die komen zou; de verlossing van zichzelf en zijne broederen
toen zij in de gevangenis waren (in J 838) en werden ter dood ver-

oordeeld; dat de Heiligen naar de rotsgebergte zouden optrekken
en aldaar een machtig volk worden; de ooi log tusschen de Noor-

delijke en Zuidelijke Staten van Amerika en waar het beginnen
zou, 29 jaren vóór het gebeur ie. Dar Stephen A. Douglass zou
verlangen om President van de Vereenigde Staten te worden,
maar indien hij ooit zijne handen zou opheffen tegen de Heiligen

der laatste Dagen, zou hij nimmer slagen. Hij voorspelde ook zijn

eigen marteldood. Deze en vele andere profetiën die hij gaf zijn

vervuld geworden, ten bewijs dat hij een profeet was. (Deut.

IS : 20—22.) Hij heeft ook profetieën gegeven die nog niet zijn

vervuld geworden, dus alle menschen de gelegenheid gevende om
nog verder voor zichzdven te oordeelen als ze in vervulling komen,
of de man die ze uitgaf een Profeet van God was of niet.

Onder zijne profetiën die nog niet geheel vervuld gewoiden
zijn, zijn dezen : Dat het werk dat hij begonnen was zou ver-

meerderen hoe meer het weerstaan zou worden; niemand kan den
vooruitgang van dit werk stuiten; het zal ieder land doordringen

en menschen uit iedere natie onder den hemel tot Zion vergaderen;
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de juiste plaats waar de stad Zion of het „nieuwe Jerusalem" zal

gebouwd worden, en het stuk grond waar de groote Tempel zal

staan: dat oorlog zal uitbreken over alle natiën totdat het oordeel

besloten zal zijn dat een voleinding daarvan zal maken; cene
verwoestende ziekte zal het land overkomen; dat, meer geschriften

aangaande de oorspronkelijke inwoners van Amerika zullen voort-

komen; de Tien Geslachten zullen van de Noorderlanden weder
keeren ; een groote weg zal voor hen gebaand worden, het ijs zal

smelten, en de bergen neder vloeien voor hun aangezicht.

10 Het Boek der Leeringen en Verbonden geeft een bewijs dat

hij werkelijk een profeet, ziener en openbaarder tot het volk ge-

weest is. Duizenden van de Heiligen der Laatste Dagen hebben
voor zich zei ven bewezen dat de gehoorzaamheid aan zijne nauw-
keurige raadgevingen, een getuigenis ontvangen hebben dat hij een
profeet van God was.

11. De geheele geschiedenis van de Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der laatste Dagen bewijst de waarachtigheid van
deze verklaring in betrekking tot Joseph Smith. Elke ware
Heilige der laatste Dagen van daag (en zij zijn niet weinige) is

gewillig om al wat hij heeft, te wagen op de profetische bewerin-

gen van Joseph Smith.
12. Geen man of vrouw kan de beginselen, geopenbaard door

Joseph Smith, naleven zonder een betere man of een betere vrouw
te zijn dan hij of zij ooit andprs konden geweest zijn. De Heere
heeft door hem een plan geopenbaard waardoor iedere oprecht,

vlijtige persoon een gelijke kans kan hebben, om zijn tijdelijken

toestand te verbeteren, en .door welke geene armen onder de
menschen behoeven te zijn. I>e wereld is nog niet bereid om dit

plan aan te nemen. De Heiligen zelven zijn nog niet opgevoed tot

hetzelve. Opvoeding in de beginselen van het Evangelie is eerst

noodig.

De leering van de zaligheid voor de dooden, algeme^ne zaligheid

in verschillende graden van heerlijkheid en voortduring van
familiebanden in der eeuwighek!, zijn zoo verstrekkend, veelom-
vattend, en zielsbevredigend dat niemand die in staat is om ze te

begrijpen het niet kan nalaten te getuigen van hunne waarachtig-

heid en billijkheid, en van de goddelijke inspiratie van den man,
die ze aan de wereld bekend mankte.

Deze beginselen beweiken een levend en blijvend gel >of in

den boezem van iedere Heilige der laatste Dagen en een daarop
volgend verlangen naar eeuwigen vooruitgang en een oneindige
geestelijke ontwikkeling'. De wonderbare organisatie van deze
Kerk van daag, is een levendige getuigenis dat de wijsheid die haar
verzinde en organiseerde boven natuurlijk was. Geen ongeïn-

spireerd mensch heeft ooit zoo iets gedaan.
Diegenen die Joseph Smith en zijne navolgers hebben gehaat,

bespot en vervolgd zijn in 't algemeen niet van de menschen ge-

weest welke het menschdom waarschijnlijk zullen verheffen of de
wereld verbeteren omdat zij daarin zijn. John H. Peterson.
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Mildheid van het Evangelie.

De leer van belooning en straf welke bepaald wordt naar
onze gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid, is een leerstelsel het-

welk een belangrijke plaats inneemt in het geloof van de Heiligen
de]

- laatste Dagen. Het is een natuurlijke en rechtvaardige
wet, dat alle menschen geoordeeld zullen worden, „overeenkomstig
hunne werken". Indien wij in dit leven over weinige dingen ge-

trouw geweest zijn, zoo zullen wij als bestuurders over vele din-

gen geplaatst worden in het leven hetwelk komende is. In dit

zoowel als in andere dingen welke op de zaligheid van de kinderen
der menschen betrekking hebben, heeft de Zaligmaker een voor-

beeld gegeven. Toen Paulus aan de Hebreön schreef, verklaarde hij

eveneens zulk een leerstel. Hij zeide, „Hoewel hij (Christus) de
Zoon was nochtans gehoorzaamheid geleerd heefl uit hetgeen Hij

heeft geleden; en geheiligd zijnde, is Hij allen die Hem gehoor-

zaam zijn, eene oorzaak der eeuwige zaligheid geworden" Met
andere woorden : de Zaligmaker verkieeg de verhevene positie

welke Hij thans inneemt, doordat Hij, terwijl Hij in het vleesch

woonde beslistheid ten toon spreidde om den wil van den Vader
te doen Verder, gevende de verklaring van Paulus aan de Corinthen,
dat „Er zijn hemelsche lichamen, en er zijn aardsche lichamen,
maar eene andere is de heerlijkheid der hemelsche en eene andere
der aardsche. Eene andere is de heerlijkheid der zon, en eene
andere is de heerlijkheid der maan, en eene andere is de heerlijk-

heid der sterren ; want de eene ster verschilt in heerlijkheid van
de andere ster. Alzoo zal ook de opstanding der dooden zijn."

Zulk een leerstelsel verbrijzelt eens en voor altijd de ongerijmde
theorie welke door velen godgeleerden geteerd wordt, dat bekeering
ter elfde ure voldoende is voor eene verhooging in net Koningrijk
des Vaders. Johannes sprekende over dit zelfde onderwerp zegt

:

„Want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijne

stem zullen hooren, en zullen uitgaan, die het goede gedaan heb-

bon, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben
tot de opstanding der verdoemenis." Deze teksen maken het zeer

duidelijk voor den intelligenten lezer dat onze toestand in het
toekomende leven zijn zal, naardat wij het willen verkiezen te maken
nu wij in dit leven zijn. Zij nemen geheel de orthodoxe theorie

weg van het eeuwige vuur en den zwavel, en maakt de gerech
tigheid van God klaar en duidelijk ten opzichte van de verdeeling

van Zijne kinderen overeenkomstig hunne verdiensten terwijl zrj

in het vleesch zijn. De Zaligmaker zeide : „In het huis mijns Vaders
zijn vele woningen", en dit is in overeenstemming met de ge-

heele bedoeling van de Schriften. De Heiligen der laatste Dagen
zouden niet al diegenen tot eeuwige kwelling overleveren, welke
niet gelooven gelijk zij doen. Neen, zij zijn onderwezen en weten
beter. De openbaringen van God onderrichten hen dat de men-
schen aan de andere zijde van den sluier gerangschikt zullen
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worden „overeenkomstig hunne werken," en een tehuis in zulke
woningen zullen ontvangen als gelijksoortig zal zijn met hunne
respectievelijke toestanden. Het Boek Leeringen en Verbonden is

zeer duidelijk aangaande dit onderwerp, want in de 76ste afdeeling (zie

Ster 6de Jaarg. 2 .6, '41) daarvan lezen wij ten opzichte van de doeden:
„Zij zijn het welke de getuigenis van Jezus ontvingen en

geloofden aan zijn naam en gedoopt waren volgens de wijze van zijne

begrafenis, zijnde in zijn naam in het water begraven en dit over-

eenkomstig het gebod, hetwelk Hij hun gegeven hoeft. Dat door
het onderhouden der geboden zij gewasschen en gereinigd mogen
worden van al hunne zonden, en den Heiligen Geest ontvangen
door het opleggen der handen van hem, welke tot deze macht ver-

ordineerd en verzegeld is. En welken door geloof overwinnen en
verzegeld zijn door den Heiligen G-eest der belofte, welke de Vader
uitstort over al degenen welke rechtvaardig en waar zijn. Zij zijn

het welke van de Kerk van den Eerstgeborene zijn. Zij zijn het in

wier handen de Vader alle dingen gegeven heeft. Zij zijn het welke
Priesteren en Koningen zijn, welke van Zijne volheid en heer-

lijkheid ontvangen hebben. En zijn Priesters des Allerhoogsten
volgens de ordening van Melchizedek, welke was volgens de orde

van Enoch, welke was volgens de orde van den Eeniggeborenen Zoon.
Deze zijn het welke deel zullen hebben in de eerste opstan-

ding. Zij zijn het wier lichamen hemelsch zijn, wier heerlijkheid

die der zon is, zelfs de heerlijkheid van God, de hoogste van allen,

waarvan geschreven is dat de heerlijkheid der zon van het uitspan-

sel, de type is.

Van de terrestriale wereld, zij „wier heerlijkheid verschilt van
die van de Kerk der Eerstgeborene ; welke van dn volheid van den
Vader ontvangen hebben, zelfs als die van de maan verschilt van
de zon in het uitspansel

-

'. Dezelfde autoriteit zegt

:

„Zie, deze zijn het welke zonder wet stierven. En alzoo zij

welke de geesten der menschen zijn die gehouden zijn in de gevange-
nis, welke de Zoon bezocht en het Evangelie aan hen predikte, opdat
zij geoordeeld mochten worden naar den mensch in het vleesch.

Welke de getuigenis van Jezus niet in het vleesch ontvingen,
doch hetzelve later ontvingen. Deze zijn het welke eerbare-

mannen van de aarde zijn welke door de listigheid der men-
schen verblind waren. Deze zijn het welke van zijne heerlijkheid

ontvangen, doch niet van zijne volheid. Deze zijn het welke van
de tegenwoordigheid van den Zoon ontvangen, doch niet van de
volheid van den Vader ; daarom zijn zij terrestriale lichamen, en
geen celestiale lichamen, en verschillen in heerlijkheid gelijk de
maan verschilt van de zon. Deze zijn het welke niet moedig zijn in

de getuigenis van Jezus; daarom verkrijgen zij niet de kroon
over het koningrijk van onzen God.''

Beschrijvende de heerlijkheid van de telestiale, „welke heer-

lijkheid die van de lagere is, zelfs gelijk als de heerlijkheid der

sterren verschilt van de heerlijkheid der maan in het uitspansel"

zegt de openbaring verder

:
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„Deze zijn het welke het Evangelie van Christus niet ont-

vingen, noch de getuigenis van Jezus. Deze zijn het welke den
Heiligen Geest niet verloochenen. Deze zijn het welke niet ver-

lost zullen worden van den duivel, tot de laatste opstanding
totdat de Heer, zelfs Christus het Lam, zijn werk zal voleindigd

hebben. Deze zijn het welke niet van zijn volheid in de eeuwige
wereld ontvangen, doch van den Heiligen Geest door de bediening
van de terrestriale. En de terrestriale door bediening van de
celestiale ; en alzoo de celestiale ontvangen het van de bediening
van engelen welke aangewezen zijn om voor hen te bedienen, of

welke aangewezen zijn bedienende geesten voor hen te zijn, want zij

zullen erfgenamen van zaligheid zijn.''

Dit zijn de onderwijzingen van het , Mormonisme." Zij maken
voor ons begrip vele groote Bij belwaarheden duidelijk, waarmede
godgeleerder, reeds voor vele geslachten geworsteld hebben. Zij

toonen ons aan waarom Christus „tot de geesten in de gevangenis

ging en hen predikte" en wat door den Profeet Jesaja bedoeld

werd toen hij verklaarde „zij zullen als gevangenen te zamen ver-

gaderd worden in eenen put, en zullen in het gevangenhuis ge-

sloten worden, en na vele dagen bezocht worden". Zij stellen een

breed en mild overzicht van het plan van leven en Zaligheid voor,

en beschikt aan alle menschen over hunne rechtvaardige verdienste,

dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid en eer

en on verderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar dengenen
die twistgierig zijn. en die der waarheid gehoorzaam, doch der on-

gerechtigheid gehoorzaam zijn, verbolgenheid en toorn." De
Heiligen der laatste Dagen gelooven in, en streven er naar om
door deze leer bestuurd te worden. Het is zoo uitgebreid als het
heelal zelf, en in haar doel is voor het geheele menschelijke ge-

slacht voorzien. Het opent den weg voor vooruitgang aan de
andere zijde van den sluier en maakt het feit duidelijk dat in een
toekomenden dag „elke knie zal buigen en elke tong belijden dat
Jezus is de Christus."

In het voorstellen van hunne grondbeginselen aan de wereld
door de Heiligen der laatste Dagen alzoo opdat hunne naasten
zonder verontschuldiging mogen gelaten worden, en hun het voor-

recht mocht geschonken worden, om het Evangelie hier in het
vleesch aan te nemen. Opdat door hun „geloof en werken" zij

een plaats in het celestiale koningrijk moge verkrijgen. Dit het

geval zijnde, zoo is er niet veel rede voor de beschuldiging dat

zij enghartig zijn, want hun godsdienst verhindert zulk eene moge-
lijkheid. De waarheid is „gelijk als het in Christus is" het heeft

hem het vrijste en het meest yrijhartige volk op aarde gemaakt.
Mill. Star.

Aphorismen.

De menschen zien dikwijls pas hun geluk, als 't al voorbij is.
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Vergaderingen in den Haag.

Den 15 Juni 1.1. werden twee buitengewone vergaderingen in

het Vereenigings lokaal, Hannemanstraat gehouden. Aanwezig waren :

Pres. Sylvester Q. Cannon, Pres. Hendrik De Brij der Rotterdamsche
Conferentie, Ouderling La Payette T. Whitney, Zuster Ella R.

Hunt, benevens verscheidene Heiligen en vrienden van den Haag
en andere gemeenten, en Ouderlingen Jan Meibos Hzn. en Gerard

C. Bernards werkzaam' aldaar, Een goede geest heerschte in beide

vergaderingen welke door vreemdelingen zeer goed bezocht waren,

ongeveer 80 zijnde 's avonds tegenwoordig. De vooruitzichten voor

de vordering van het werk; aldaar zijn bemoedigend.

Mededeelingen.

Den 4, o en 6 Juli a. 8. zal eene algemeene Conferentie van
de Zendelingen der Skandinavische Zending, Denemarken, Noor-
wegen en Zweden inbegrepen, in Kopenhagen, Denemarken, ge-

houden worden. Terzelfder tijd zal plaats hebben de toewijding

van het nieuwe Zendingsgebouw, het eigendom der Kerk, hetwelk
voor het Hoofdkantoor dier Zending en voor een uitmuntend ver-

gaderlokaal geschikt zal zijn.

Ouderling Andrew Jenson, Assistent-Geschiedschrijver der Kerk
is nu op weg naar Denemarken, om aldaar eene nieuwe uitgave

van het Boek van Mormon te publiceeren. Dit zal de vierde uitgave

in de taal van die natie zijn.

Gemengd Nieuws.

Roem over de „Mormoonsche" zondagsscholen: Het volgende
kan ten voordeele zijn om degenen, die niets meer dan las. er van het

Mormonisme lezen om een betere opinie over hen Ie vormen.
Een bericht uit Washington, D. C gedateerd 11 Maart 1902, speci-

aal aan de „Deseret News" te Salt Lake City, Utah, luidt als volgt:

Marion Lawrence, hoofdopziener der Zondagsscholen van de
Congregationale kerk te Toledo, hield gisteren avond een rede-

voering voor een groote vergadering van Zondagsschoolarbeiders
waarin hij een beschrijving van de Zondagsscholen te Salt Lake
City gaf, en zeide dat het de beste Zondagsscholen der wereld
waren.

Het geloof en Zending van de
Heiligen der laatste Hagen

Groningsehe Conferentie

,Juvenille Instructor" .

Ontslag en Benoemingen
Notitie van Conferentie

INHOUD:
Profeten en Profetie

I lz. 193 Mildheid van het Kvangelie

,/ 197 Apliorisnien

u 200 Vergaderingen in den Haag
„ -200 Mededeelingen

„ 201 Gemengd Nieuws .
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208
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