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deze woorden met u, en bekeer u tot den Heere ; zeg tot Hem: Neem
ongerechtigheid, en geef het goede, zoo zullen wij belalen de varren onzer
Wie is wijs? die versta deze dingen; wie is verstandig die bekennen ze: want
des Heeren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de
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REDEVOERING
door President Fbancis M. Lyman, gehouden in de Algemeene
Conferentie te Amsterdam (avondvergadering), den
-

16 Augustus 1903, in de zaal Odéon.

(Speciaal voor de Ster.)
Ik verlang denzelfden geest te genieten als die mijne broeders
genoten hebben, die gesproken hebben en ik wenschte dat de
Heiligen der laatste Dagen en de anderen die hier zijn voornemens
waren in hunne harten om den Heere daaromtrent te vragen en
U eveneens te zegeüen met Zijnen Geest. Want indien wij ons
verheugen in den Geest des Heeren in het spreken en wanneer
wij ons verheugen in den geest des Heeren in het hooren, zullen
wij vereenigd zijn met betrekking tot de waarheid. Want de Geest
des Heeren zal ons in staat stellen om gelijk te verstaan. Ik veronderstel dat u hier gekomen zijt om iets van ons geloof te
vernemen, om iets te hooren van de beginselen waarin wij gelooven,
en om te leeren welke zegeningen wij denken te ontvangen van
den Heere door gehoorzaamheid aan het Evangelie. Want wij
hebben geleerd, wat de wereld niet ontvangt door de Schriften, is
ons gegeven geworden van den Heere. Het heeft zijn oorsprong
niet gevonden in Joseph Smith, noch eenig mensch. En het is
niet noodzakelijk geweest voor ons om de getuigenis van Joseph
Smith aan te nemen, noch is het noodig geweest om de getuigenis
van eenig ander mensch aan te nemen, niet anders dan om onze
aandacht te vestigen op de waarheid, en de Heere heeft tevredenheid in onze harten gebracht. Hij heeft dit gedaan door de
inspiratie van den Heiligen Geest En Hij wil hetzelfde doen aan
alle menschen die willen luisteren en gelooven. Alle menschen,
die willen en verlangen kunnen geloof ontvaiigifti' van den Heere,
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is noodig voor alle menschen om zich te bevrijden van
vooroordeel tegen de waarheid en om hunne vrijheid aan te nemen
en beslist te zijn om de waarheid te hooren. De Heere heeft ons
geopenbaard dat het noodzakelijk is geloof in Hem te hebben.
Om geloof in Hem te hebben als de levende God en Zijn Zoon
Jezus als de Zaligmaker der wereld, en in den Heiligen Geest te
gelooven, deze drie als een Presideerende Autoriteit, die wij dienen.
Wij dienen geen ander. Wij vereeren geene Apostelen, noch van
dezen tijd noch van de oude dagen. Wij achten hen als mannen
Gods en van groote waarde onder de menschen, maar alle vereering geschiedt aan Vader, Zoon en Heiligen Geest. Dit geloof
aan den Eeuwigen God, dat Hij aan den mensch heeft geboden,
wil. Hij vrijelijk geven aan allen die het willen ontvangen en die
zich willen bekeeren van hunne zonden. Want de Heere heeft niet
alleen geloof gewenscht, maar ook bekeering, want alle menschen
zijn zondaars. Zij zijn geboren en getogen in zonde, en zij zijn
zeer sterk doordrongen met den geest van ongehoorzaamheid in
deze wereld. En van dezen toestand is de Heere van plan alle

maar het

-

.

menschen te verlossen.
De vrucht van geloof

is bekeering, en bekeering brengt vervan zonden door den doop, den doop door water en door
Zonder deze beginselen is het onmogelijk in nauwe verbinding te komen mej; den Heere. Indien de mensch niet gelooft,
kan hij den Vader niet aannemen. Indien de menschen zonder
geloof zijn, zullen zij zich niet bekeeren en zonder bekeering en
doop is het onmogelijk voor den mensch het Koninkrijk der Hemelen
in te gaan. Onze Heiland heeft deze beginselen daargesteld: „Zoo
iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het
'Koninkrijk Gods niet ingaan". Hij heeft Zijne autoriteit geopenbaard
en heeft Zijne Kerk opgericht en Hij heeft Zijne dienstknechten
bemachtigd evenals in de vroegere dagen. Alle menschen die deze
boodschap willen ontvangen in oprechtheid des harten, zonder
twijfel, kunnen eene vergeving van zonden ontvangen; zij ontvangen

geving
geest.

-

des Heiligen Geestes en eene positieve overtuiging
dat de Vader leeft en de Zoon eveneens. Zij kunnen weten welke
de leerstellingen van het Evangelie zijn, zij zijn dan in verbinding
met den Heere gebracht, hunne zonden vergeven en de Geest des
Heeren wonende in hunne harten.
Dit is de boodschap die wij komen brengen tot de wereld.
En wij brengen haar om reden wij met dat doel gezonden zijn.
de. inspiratie

>

hebben ons niet uit eigen' beweging opgeworpen, maar wy
geroepen geworden, en zooals Paulus verklaarde: wee mij,
indien ik het niet predik! Het zou met ons hetzelfde zijn indien
wij niet het Evangelie van Christus verkondigden. Want ons
^eeuwig leven hangt van ons dienstdoen af. Op deze wijze: wij
hebben ons verbonden dat wij dit Werk zouden voortbrengen onder
'de natiën. Gij zijt onze getuigen in Holland. Wij maken pogingen
Wij

zijn

in elk deel der aarde: in Duitschland, Scandinavië, Zwitserland,
Turkije, Zuid- Afrika, Japan, Ysland en op vele eilanden der zee.
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Wij verwachten tot

alle natiën te gaan. Wij hebben nu juist den
opgenomen van Rusland, een der grootste en voornaamste rijken der aarde Wij hebben het voorgesteld aan den
Heere voor de ontvangst van het Evangelie. Wij hebben alreeds
plannen en een begin gemaakt in Japan en zuilen meer doen.
Waar de Heere ook nakomelingen heeft op aarde, is het onze
plicht het Evangelie te verkondigen. Wij doen dit zonder prijs en

toestand eens

d. i. wij prediken het vrij tot de wereld en maken
hen welkom. Wij zijn hier welkom geheeten vandaag. Wij verwachten dat degenen die het Evangelie aannemen, zullen arbeiden
voor hunne zaligheid in dit Koninkrijk. Het is het Koninkrijk
van onzen God, want hij heeft het geopenbaard en daaigesteld en
zal verder behulpzaam zijn. Wij inviteeren U die nog niet het
Evangelie hebt aangenomen, U die nog geen leden zijt geworden
van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen,
wij inviteeren U
als uwe oprechte vrienden het Evangelie te
onderzoeken. Wij hebben de parel van groote waarde gevonden.
Wij hebben al onze andere parelen besteed voor die «ene parel.
Wij inviteeren U om dezelfde opoffering te maken wij noodigen
U uit om U te onthouden van uwe zonden. Wij wenschen dat U
al de waarheid behoudt die U hebt, al de deugden die U bezit.
Wij wenschen dat U alle vooruitgang zult maken als mogelijk is.
Want de Heere eischt, dat wij in Zijne voetstappen zullen wandelen,
dat wij zullen gelooven in den Vader zooals Jezus deed en den
wil van den Vader in de plaats van den onze te stellen. Wij
wenschen dat gij plannen zult maken om gerechtigheid te doen.
Wij wenschen dat gij elkander zult liefhebben, dat gij geloof zult
hebben in God en liefde voor alle raenschen Wij wenschen dat
gij
u zult onthouden van alle dingen die verboden en nadeelig
zijn. Wij wenschen dat gij zult behouden en verkrijgen alle waarheid, nadat uwe zonden zijn vergeven en gij den Heiligen Geest
ontvangt. Het is de dienst van den Geest tot uwe gedachten te
brengen al de waarheid die hij ooit gehoord heeft. Het is Zijn
dienst om U al de waarheid bekend te maken die vandaag op de
aarde is; het is zijn plicht U te leiden in al de waarheid en om
U vele dingen die Ü te komen staan te openbaren. Zoudt gij niet
denken dat die toestand een groot iets voor u zoude zijn? Zoudt
gij
dan niet zijn in dat rechte en nauwe pad, dat ten eeuwigen
leven leidt? Zouden mannen en vrouwen onder deze omstandigheden niet beter worden ? Wij zouden waardige buren en vrienden
zijn, goede burgers en altijd onderdanig aan het gouvernement,
„den. broederen liefhebbende als onszelven
goeddoende aan alle
menschen, ons onthoudende van alle zonde. Dit is het wat de
Heere verlangt. De Heore vereischt dat wij ons vergaderen in het
'land van Zion, want hij heeft een land bereid waar de rechtvaardigen kunnen tezamen komen in veiligheid. Want laat het
bekend zijn dat de goddeloozen straf zullen ontvangen Gij herinnert
U uit de geschiedenis de straf die het volk ontvangen heeft ten
dage van den zondvloed, toen de verwoesting over hen kwam

zonder geld,

;

;
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Uit de Schriften vernemen wij, uit het Woord des Heeren, dat de
verwoesting van de goddeloozen in de laatste dagen door vuur
geschieden. Dat Babyion, dat is de wereld van verwarring,
de verwarring van goddeloosheid en onmatigheid, onzedelijkheid
ongeloof,
de groote zonden waarmede de wereld heden besmet
en
verwoest zal worden. De goddeloozen zullen gestraft worden.
is,
En de Heere heeft het Evangelie geopenbaard om de rechtvaardigen
uit te zoeken uit de goddeloozen. Hij heeft zichzelf geopenbaard,
en ook de Zoon, zoodat de mensen ie staat zou zijn om te weten
wie de Vader was. Want de eeuwen van donkerheid, waarin de
aarde verkeerd heeft, hebben de gedachten der menschen verduisterd, zoodat de Heere aan hen onbekend was. Maar wij hebben
vernomen dat de Vader leeft. Wij weten met zekerheid dat de
Zoon van God, onze Verlosser, leeft. Wij zijn bekend geworden
met den Geest des Heeren. Hij heeft onze harten verlicht en
versterkt. Hij heeft getuigenis gegeven aan onze harten aangaande
den Vader en den Zoon. Hij heeft ons in staat gesteld om de beginselen des eeuwigen levens te kunnen verstaan. Hij heeft ons
in staat gesteld om de beproevingen en alle moeilijkheden
te
overwinnen die dit werk vergezeld hebben. Hét licht en de inspiratie van dienzelfden Geest zal U in staat stellen dat ook te
doen. Onder de inspiratie van dezen Geest zijn nu honderden en
duizenden menschen vergaderd van vele landen. Holland, ofschoon
wat laat in het seizoen, heeft ons veel van haar goed volk gegeven,
waarvoor wij den Heere dankbaar zijn. Geen Hollander is nog
ooit bedrogen geworden door deze Kerk. Niet één hunner is ooit
op een dwaalspoor gebracht. Niet één is ooit onzedelijk gemaakt.
Van geen hunner is een ongeloovige gemaakt. Wij inviteeren U
ons te komen helpen in dit groote werk. Wij vragen U om geloof
te verkrijgen en vergeving van zonden, om tot den Heere te komen,
te luisteren naar Zijnen raad, zoodat gij zult gevrijwaard worden
voor de groote oordeelen, die komen zullen. Want de komst van
den Zoon des menschen is zeer nabij. Wij prediken het Evangelie
heden in de geheele wereld als een getuigenis, dat Jezus komt
om te wonen op de aarde. De rechtvaardigen zullen verlost worden
en de goddeloozen gestraft. Daarom inviteeren wij de menschen
in de wereld zich te bekeeren van hunne zonden, opdat zij niet
behoeven te lijden. Wij vragen U deze dingen te bestudeeren; de
Schriften die wij hebben ontvangen te bestudeeren. Bestudeert
onze lectuur, want de Heere heeft de schrijvers geïnspireerd. Daar
zijn duizenden en tienduizenden welke getuigen zijn van deze
boodschap. Daar zijn duizenden van uwe eigene Hollanders, die
weten dat deze dingen waar zijn. Velen zijn naar het land van
Zion gegaan, die met blijdschap arbeiden aan de opbouwing van
het Koninkrijk, ook in de wereld om het Evangelie te verkondigen, en deze zijn getuigen, zoowel als wij, dat dit Evangelie
is het Evangelie van het Koninkrijk Gods.
En laat mij trachten
U te bewegen, omdat het waarachtig is, want het zal u voordeel
schenken naar mijne getuigenis te luisteren. Want ik ben vele
zal
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jaren aan dit werk verbonden geweest, ik heb onder vele volken
vertoefd en nog nooit is er een man of vrouw tot mij gekomen,
die mij gezegd heeft dat ik hen bedrogen heb, of dat onze beginselen leugenachtig zijn. Maar vele duizenden kunnen u getuigenis geven dat de onderrichtingen, die ik hen gaf, goed en
volgens de waarheid waren, want zij hebben ze ontvangen en
aangenomen en daardoor beproefd of het de waarheid was. Wij
zijn vergaderd uit vele natiën. En welk een uitnemend volk is
het! Wij komen niet naar Holland om het slechtste te verkrijgen.
Wij krijgen een goede klasse volks onder de natiën. De menschen
moeten onafhankelijk en sterk zijn, want deze leerstellingen zijn
niet populair. Weet gij niet dat de leerstellingen van Christus
nooit populair zijn geweest onder de menschen? Weet gij niet dat
Jezus omgebracht is geworden om Zijne leer? Weet gij wel, dat
van Hem gezegd werd dat Hij een godslasteraar was? Dat zijne
Apostelen vermoord zrjn geworden? Zijn zij niet gestorven als
rechtvaardige mannen? Zeker. Jezus had nooit gezondigd. Hij was
het Hoofd en de eerste wiens leven werd genomen. Waar Ü het
Evangelie van den Zoon van God vindt, daar zijn geïnspireerde
dienstknechten. In deze dagen kunnen wij niet anders verwachten
als dat de wereld hen zal verdoemen en verfoeien. Ik pleit met U,
mijne geachte vrienden, die nog niet in deze Kerk zijt, opdat gij
zoudt onderzoeken, want ik zeg U de waarheid. Ik vertel de waarheid die ik ontvangen heb en die aan mij bewezen is. En ik vraag
U het te ontvangen en gezegend te worden voor dezen tijd en
voor alle eeuwigheid. Want de groote waarde van het Evangelie
is,
dat de mensch het niet daar gesteld heeft. De Profeet Joseph
Smith en de oorspronkelijke Apostelen dezer dagen zijn allen heen
gegaan en hunne opvolgers zijn de een na den ander heengegaan
en zoo zal het gaan totdat zij allen zijn heengegaan. Maar het
werk zal voor eeuwig staande blijven. De God des hemels heeft
het daar gesteld. Daar is leven en zaligheid, vrijheid en geluk
in eeuwigheid. Wij inviteeren U en vragen U om vrijelijk te
drinken van het water des levens, en God zal
zegenen. De
Vader zal deze kleine natie, want het is geen groote natie, zegenen.
Er is niet veel volk, het getal is niet groot, maar op godsdienstig
gebied is het een der schoonste. Want het bloed van Israël vloeit
door Uwe aderen. Het vloeit in Holland in zoo'n groot percentage
als in eenig land der aarde. De Heere zoekt U te behouden, want
Hij heeft U te lief om U te vloeken. Ik bid U, mijne broeders
en zusters, vrienden en vriendinnen, te luisteren en deze boodschap
te ontvangen. Buigt Uwe knieën vanavond, wanneer U tehuis
zijt gekomen, en vraagt Hem of de personen die gesproken hebben
de waarheid hebhen. Vraagt Hem of de leerstellingen waar zijn.
Als gij dit doet, zal de Geest in uwen boezem branden en gij
zult voor U zelven weten.
Moge de Heer U zegenen. Moge Zijn Geest een woonplaats
bij
vinden De Heere zegene ü voor eeuwig, in den naam van
Jezus Christus. Amen.

U

U
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Hoogmoed.
rijkdommen zoekt welke de Vader u geven wil,
zult gij de rijksten van alle menschen zijn, want gij zult dan de
rijkdommen der eeuwigheid hebben; en het moet noodwendig zijn dat
de rijkdommen der wereld de mijne zijn om te geven; maar hoedt
u voor hoogmoed, opdat gij niet wordt als de Nephieten van ouds".—

„En

als

gij de

Leer en Verb., afd. 38.
„Hoedt u voor hoogmoed, opdat gij niet wordt als de Nephieten
van ouds". Wat werd er van hen? Zij werden verdelgd van de
oppervlakte der aarde omreden hunne hoogmoed en goddeloosheid.
Hoogmoed! O, wat een bron van kwaad, en wat een voorbeelden
van ondergang liggen er in dat woord Maar laat ons een oogenblik
nadenken en onszelven de vraag dóen: Wat hebben wij eigenlijk
om trotsch op te wezen ? Weet gij dat dat fiere en ruime woonhuis
hetwelk in uw hart een minachting voor de nederige hut van den
arme gekweekt heeft, tot stof terug gebracht kan worden door
de eenvoudige aanraking van den vinger des Scheppers? Zijt gij
u niet bewust dat dat elegante gewaad en dat kostelijke gouden
sieraad en die diamanten welke vlammen en fonkelen, slechts
geleende artikelen zijn van het magazijn Gods — de elementen?
Wat hebben wij om trotsch op te zijn? Kunnen wij naar waarheid
de kleinste dezer aardsche rijkdommen de onze noemen? Kunnen
wij een grasscheut, een zandkorrel of een waterdroppel maken?
Toch laten wij toe dat een beetje blinkend goud en een beetje
geleerdheid „ons hoofd in hoogmoed achterover werpt en onzen
nederigen broeder aan onze zijde met diepe verachting bejegent"'.
Daar was eens een persoon op deze aarde die, boven alle wezens,
redenen had om hoogmoedig te zijn. Hij leed de pijnen des doods
op het wreede, kruis; Hij onderwierp zijne vijanden; Hij overwon
den verwoester en" behaalde de overwinning op h<:t graf; Hij verrees
van den dood Hem was alle macht gegeven beide in hemel en op
aarde; toch zien wij Hem werkelijk nederzitten aan het strand der
zee bij een vuurtje, een nederig maal bereidende en het deelende
met eenige arme visschers! O, nederigheid! zoo onbegrijpelijk
grootsch
De Koning dezer aarde, toch at hij visch en brood met
de armen en nederigen aan de behaaglijke zee van Galiléa. Wanneer
ooit een beetje ijdelheid uw hart binnenbruipt, denkt dan aan het.
voorbeeld dat uw Heiland u gegeven heeft.
*
Ik wil wederom de vraag doen: waarop kunnen wij hoogmoedig
zijn? Ik wil u vertellen waarvoor wij God dankbaar en, erkentelijk
mogen zijn. Jongeling, dank God voor uwe mannelijkheid; jonge ...:,
dochter dank Hem voor uwe vrouwelijke staat; weest Hem beiden.,
dankbaar voor uwe deugd. Weest dankbaar en prijst Hem voor
uwen goeden naam, voor uwe goede ouders en rechtvaardige leiders.: ..'}
Prijst Hem voor de herstelling van het Evangelie van Jezus Christus,
en weest dankbaar dat gij een „Mormoon" zijt.
!
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Het Gebruik van Heilige Namen.
Door Ouderling Joseph

J.

Cannon, in.de

Mill. Star.

Het zou interessant wezen een lijst te zien. van de woorden
die als zondig beschouwd worden door verschillende menschen. Er
bestaat onder de menschen eene algemeene gewoonte prri aan hun
toorn lucht te geven door het gebruik van stopwoorden; en omdat
zij
samengaan met booze hartstochten, worden deze woorden beschouwd als vloeken, die niet geuit mogen worden. Heilige dingen
eveneens, en de tegenovergestelde, worden gebezigd en komen in
gemeen gebruik onder de zondige. Het is echter vreemd dat onder
sommige Christelijke menschen de naam der Godheid vele malen
gebruikt wordt, louter om iets met meer klem te zeggen in het
gewone gesprek, en die gewoonte wordt niet als zondig beschouwd.
Onder vele menschen wordt de naam van den Zaligmaker en den
Vader zoodanig gebruikt door godsdienstigen en ongodsdienstigen
maar als iemand een beroep doet op donder of bliksem dan wordt
hij bijna aangezien voor een misdadiger.
Des Heiland's gebod, „Zweert ganschelijk niet" kan in dit
verband voordeelig toegepast worden. Woorden die op zich zelf
onschuldig zijn, worden slecht gemaakt door slechte, gewoonten.
Het beste wat wij kunnen doen wanneer, wij boos zijn, is matig
te wezen in woorden en handelingen. Het vuur van den hartstocht
kan sneller gedoofd worden wanneer de tochtdeur der. uitdrukking
niet geopend wordt. Dan weten wij alleen hoe wij ons gevoelden;
anderen zijn niet beleedigd, of gekwetst in hunne gevoelens, dopr,
onzen toorn. Hij die heerscht over zijnen geest, zegt Salomo, is
beter dan die eene stad inneemt. Zelf beheersching is-eerrder edelste
en voordeeligste bekwaamheden van het menschelijk karakter;
naar welk doeleinde alle Heiligen streven. Het is derhalve beter,
wanneer de toorn opkomt, zondige woorden te onderdrukken. En
wanneer men kalm is, kan er voorzeker geene verontschuldiging
wezen voor vloeken. Iemand die de zucht tot ontheiliging zich tot
een gewoonte gemaakt heeft is een voorwerp van smart, bijna van
walging, voor ontwikkelde personen. Dit is in het bizonder het
geval wanneer de kwetsende woorden de namen der Godheid zijn.
„Gij zult den naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken,"
was hét goddelijk bevel door Mozes aan de menschheid gegeven.
Wij. weten niet, met zekerheid of alleen zij die profaan of zondig
zijn veroordeeld zulien worden onder het derde gebod. Daar is een
andere kïasseV menschen. die zonder het te beseffen, den naam des
Heeren ij delijk. gebruikt. Het gebruik dat de heilige namen van den
Vader én den .Zoon genieten in vele godsdienstige -bijeenkomsten
is eenvoudig schokkend voor degenen die in de ware vreeze des.
Heeren leven. Wanneer iemand die het volk tot betrachting van
den godsdienst poogt op te wekken, den heiligen naam van onzen
Verlosser een twintigmaal uitroept, en" nèm telkens en telkens
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weer herhaalt in zijne toespraak zonder eenig ander oogmerk dan
om zijne opmerkingen aan te vullen, dan gebruikt hij voorzeker
den naam des Heeren ijdelijk.
De Heiligen zouden in dit opzicht uiterst zorgvuldig zijn.
Hebt hooge achting voor de heilige namen van onzen Vader, onzen
Trooster.
Wanneer wij ze herhalen zou het in
en nooit gedachteloos gebeuren. De Heiland zeide:
„Onze Vader, die in de hemelen zijt", en deze woorden zijn voldoende voor een iegelijk onzer in de gebeden voor dewelke geen
vorm voorgeschreven is. Al onze smeekingen moeten gedaan
worden in den naam van Jezus Christus, maar deze heilige woorden
behoeven niet meer dan eemaal gebruikt te worden in het gebed.
Het is niet het doel om regels voor te schrijven over het beginnen
en eindigen onzer gebeden. Iedere persoon zal zijne eigene individualiteit gebruiken en laat de Geest hem in zijne smeekingen
leiden, maar wij kunnen onszelven wachten tegen het ijdelijk
gebruiken van heilige namen in het bidden, in het spreken of in
het schrijven.

Heiland

en

den

alle oprechtheid

Hedendaagsche Spreuken.
Iemand met

gelijke

munt

te betalen

vermeerdert den

strijd

slechts.

i

De verbetering van onze dwalingen is de beste bekeering.
Het is gemakkelijker te bidden, leid ons niet in verzoeking",
,.

dan ze te ontvlieden.
De verdienste der genade hangt af van de macht om te straffen.
Zelfbeheersching is het geheim van alle beheersching.
De zaligheid van het lichaam hangt af van zijne onderdanigheid aan den geest.
..

De tijd is zoo noodzakelijk voor de eeuwigheid als het zaaien
voor het oogsten.
Hij die er niet om geeft voor een ander te bidden kan niet
voor zichzelven bidden.
Sommige menschen zullen niet weten wanneer Christus komt,
zoo verdiept zijn ze in chronologische berekeningen aangaande
Zijne komst.
Juv. Instructor.

Op Zending

geroepen.

Petrus Wilhelmus de Hart, van Rotterdam, is door President
Cannon geroepen geworden om eene zending in de Nederlanden
te vervullen en werd verordineerd tot ouderling en apart gezet
den 3den November j.1. Ouderling de Hart is aangewezen in de
Arnhemsche Conferentie te werken.

|Ubn"knüsr!j

(Shrgaart

to

b* heiligen ïrer laatste

gagti

Een merkwaardig Contrast.
Twee honderd jaren geleden werd in de Vereenigde Staten
iemand geboren met name Jonathan Edwards, die later een der
beroemdste theologen van zijn land werd. Zijn invloed werd in
dien tijd niet ten volle gewaardeerd, maar in latere jaren bleek
het in welk een groote mate zijne inzichten den stroom van de
godsdienstige denkwijze hadden veranderd Hij was een merkwaardig karakter in zijn leven, maar wat nog merkwaardiger is,
is het stempel der deugd, dat hij op zijne nakomelingen drukte.
De geschiedenis van deze wonderbare familie toont aan dat
er onder zijne 1500 afstammelingen 13 Universiteits-presidenten
zijn geweest. 285 gegradueerden, 65 Universiteits professoren, vele
geestelijken, gouverneurs van Staten, officieren van het leger en
mannen die zich boven het middelmatige verhieven in alle standen
des levens. Onder anderen kan men op omstreeks tachtig nakomelingen wijzen die hooge openbare betrekkingen bekleedden in het

gouvernement.
In het begin van de negentiende eeuw stierf in Amerika
iemand anders, van wie het verslag van hare nakomelingen eveneens opgespoord is, maar om een heel andere reden dan die van
het bovenstaand geval.
Het was eene vrouw, een liederlijk,
onzedelijk karakter, de metgezellin van misdadigers van de laagste
soort. Ongelukkig voor de menschheid had zij kinderen en hün
leven en dat van hunne nakomelingen is nagespoord door iemand
die belang stelde in de studie der leer dat de afstammelingen
ouderlijke hoedanigheden overerven. Hare nakomelingen zijn bevonden geworden allen sporen te hebben getoond van het verdorven
karakter van hunne voorzate. De mannen dezer familie waren
dronkaards, dieven en verslaafd aan allerlei soorten van misdaad,
terwijl de vrouwen van hetzelfde lage gehalte waren; velen dezer
laatsten waren prostituée's. Velen van de nakomelingschap kwamen
in de gevangenis of het krankzinnigengesticht terecht, en waren
de oorzaak van de uitgave van groote sommen gelds door den Staat.
Welk een contrast vinden wij in deze twee gevallen. Het
eene een voorbeeld van zelfopoffering voor het welzijn der menschheid,, een leven gewijd aan gerechtigheid, aan zijne nakomelingschap
nalatende iets wat meer waard is dan al de rijkdommen dezer
wereld, namelijk, een oprecht zedelijk karakter. Wat vinden wij
in
het geval met de andere? Een leven erger dan verwoest,
kinderen voortgebracht in nietswaardigheid en opgevoed in zonde
om later vijanden te worden van wet en orde.
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De beschouwing van deze twee uiterste gevallen doet ons
denken, welk een kracht er in een iegelijk onzer aanwezig is ten
goede of ten kwade, niet alleen in wat wij zelf doen, maar de
nalatenschap die wij achterlaten voor onze kinderen. Welk een
heerlijke belofte was het die de Heere aan Abraham maakte
„En
in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde: naardien gij mijne stem gehoorzaam geweest zijt" (Gen, 22
18). Het
dienstknechten des Heeren in
is geopenbaard geworden aan de
deze dagen dat de familiebetrekking voortduren zal in het toe:

:

komende leven. Welk een heerlijk voorrecht zal het wezen de
leden van onze eigen familie te ontmoeten, die getrouw zijn geweest
dezer aarde mogen vervliegen, maar deze erfenis
duurt voort. Waar geluk wordt verkregen door onzen plicht te
doen, door getrouw te zijn aan iedere verplichting, ons opgelegd
door de wetten Gods.
W. T. C.
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KINDERGARTEN-DEPARTEMENT.
Gedachte voor den Onderwijzer: Waarheidlievendheid en Ver"
ge ven sgezindheid
Les 28. Koning Salomo's Oordeel (1 Kon. 3).
Les 29. Ananias en Saffira (Hand 5).
Les 80. .De Verloren Zoon (Luk. 15).
"

LAGERE AFDEELING.

;

'

—

;

Les
1

De

28.

jongeling

Kon, 3 en 4.;
Doel der. Les,
:

;

wijsheid

die

Salomo

verkoos.

,

:

Algemeen e Waarheid: De

hem

Heere heeft

lief die wijsheid begeert.
Feiten Salomo vraagt om Wisheid
de Heere geeft rijkdommen en macht ook
het bezoek
wordt bekend om zijne wijsheid
schreef vele spreuken en liederen
van de Koningin van Scheba
geeft andere geschiedenisles van zijne wijsheid.
van buiten te leeren: Een spreuk die de leeraar moet uitkiezen.

—

1

:

—

—

—

—

i

Öm

Les 29. Een schoone Tempel. Salomo — 1 Kon. 6.
Doel der. Les, Algemeene Waarheid: Wij kunnen den

Heere eere door Tempelen
Beschrijving

Feiten:

van

te

bouwen.

Salomo's

tempel

—

•

van

onze

eigene

tempelen

—

''''•.
Le.s:30. Jongens te koop. Jongens die Elisa van slavernij redde.
•Doel der; Les, Algemeene Waarheid. De Heere gedenkt
aeiew
-::
den getropwen in den tijd, van nood.
waarom gebo,awdJ

:

.'--

j

•

:

;

;

Feiten:

hoe

zij

.

Wie

Elisfl: was, -Trrigeloovigh eidieenet

gezegend werd door den profeet.

,

r

;^

weduwe—'

;

,

—

—
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^
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EERSTE MIDDELBARE AFDEELING.
Les 28. Nephi's wonderbare Bediening. 3 Nephi
Alge me ene Waarheid: Geloof is almachtig.
Feiten:
Nephieten worden goddeloos— verdeelen zich
predikt
werkt wonderen
wordt door engelen -bezocht.

.;

haar groöte nood'
,

6 en 7.

stammen

—Nephi

•

_

.

Les

Samuëls

29.

-
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aangaande de kruisiging. Helaman 14.
waarschuwt het volk voor

Profetie

Algemeene waarheid: God
komende
Feiteu

:

oordeelen.
Teekenen

—

drie

van

dagen

duisternis

—

donderslagen

—

bliksemen

en aardbevingen.

Les

De teekenen der Kruisiging verschijnen. 3 Nephi 8 en 9.
Algemeene Waarheid: De Natuur bedrijft rouw over
30.

den dood van den Schepper.
Feiten:
Het vier-en -dertigste jaar
de met schrik vervullende verwoesting

—

—
-

—

de dikke duisternis
d; groote storm
de machtige veranderingen.

—

TWEEDE MIDDELBARE AFDEELING.
Het ongeloof van de Nephitische Jeugd — de wonderAlma (II). Mosiah 26 en 27.
Het einde van de monarchie, het oprichten van de
Nephitische Republiek. Mosiah 28 en 29.
Les 30. Het eerste jaar van de Richteren — Nehor's ketterijen — hij doodt Gideon — wordt veroordeeld — Alma Hoofd-

Les

28.

bare bekeering van

Les

29.

Alma

rechter.

1.

THEOLOGISCHE AFDEELING.
Les

28.

Bélsazar's

—

Regeeringen van Bélsazar en Darius (570 — 538

feesten

—

Darius
de leeuwenkuil
de kleine hoorn.

zijne

—

verslagenheid

Daniels

en

droom van de

dood

—

Daniels

vier beesten

5-7.
De Visioenen van Daniël (553—534

—

de

v. Ohr.)
onder
n hoornen

verheffing
ti<

—

Daniël, hoofdstuk

Les
Het

29.

visioen

van

den

ram

visioen nabij de rivier Hiddekel

den

en

—

bok

profetie

—

profetie

aangaande de

van

v. Ohr.)
de zeventig weken

—

laatste dagen.

8-12.
Het. herbouwen van den Tempel (536 — 524

Daniël, hoofdstuk

Les

v. Chr.)
30.
profetiën aangaande Cyrus
de proclamatie van
Aanmoediging aan God's volk
opdracht om den Heere een huis te bouwen
herstelling vau dt heilige
Cyrus
hernieuwing der offeranden -- fundatie van
terugkeer van de gevangenen
vaten
'.'.
den tempel gelegd
het bouwen van den tempel verhinderd,

—

—

—

—

Jesaia 44
23-28; 45
Ezra 1-4; Neh. 7.
;

—

—

—

..

:

1-13; 48

:

20; 2 Kron. 26

:22-23;

Nederlandsche Zendeling-Vereeniging

.
!

Wij vernemen dat op den 5den October j. 1. te Salt Lake City,
Utah*; een hereenigingsfeest heeft plaats gevonden van de Nèderlandsehe,S ZendelingrFerëenigmg. Het feest slaagde volkomen er
waren velen aanwezig van Ogden en andere plaatsen en men had
een zeer aangenamen avond; Er werd een programma uitgevoerd,
waaraan de volgende personen deelnamen: Broeders Stam, S. Q,
Cannon, Geo. Hickenlooper, John Meibos, Jongsma, Sieger Springer,
Geo L. Weiier. L. T. Whitney, B. H. Schettler, H Denkers, A. A.
Hinckley en A. van Dam; en zusters Johanna Gerritse, Ethel en
Irene Tucket, Kor ver, Wisson en de Bi ij.
:

^

%

*f

-
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De Vervulling eener

Profetie.

DB GETUIGENIS VAN VLOEDEN.
Door B. H. Roberts.
{Vervolg van

blz.

325.)

Een beknopte opgave van de vernieling aan bezittingen in
deze landstreek ter oorzaak van de vloeden werd in de persberichten
van 7 Juni weergegeven als volgt:
„De omvang van de schade aan do spoorwegen, die in en
buiten Kansas City loopen, door de vloeden veroorzaakt, kan
bezwaarlijk geschat worden. Behalve de zeer belangrijke schadepost
van vrachtgoed in wagons en gebouwen, leden brjna alle lijnen
buiten Kansas City hevige verliezen aan uitgespoelde spoorbaan
en verwoeste bruggen. Het verlies aan vrachtgoed, overstroomd
en verbrand, links en rechts van de rivier, bedraagt mogelijk
De Burlington schat hare verliezen in
f 5.000.000 of f 7.50O.OOO.
haar goederen magazijn alleen op f 1.250.000. Alle andere spoorwegen verloren ieder zooveel.
Kansas heeft tengevolge van de jongste vloeden meer dan
eenige andere staat geleden. Juiste cijfers van het geleden verlies
kunnen natuurlijk niet gegeven worden, maar de schade in de
voornaamste steden aangericht, als toevoegsel aan die in twee
honderd kleinere stadjes wordt geschat als volgt:
North Topeka
1.250.000
625.000
Lawrence
,
,
„
Salina
500.000
.
„
Manhattan
375.000
250.000
Junction City
„
125.000
Solomon
„
Abilene
375.000
„
Landsborg
250.000
„

.....ƒ"

.

.

,

.

.

............'...'..„
,

•

Hutchinson

„

Minneapolis

„

Emporia

„

Florence
Lincoln Center
Atchison
Argentine

„
'..

„
,.'

„

.

Kansas

City,

Kan

.'.'..,

,

en voorsteden

„

f 29.912.000
kan worden van het verlies

Totaal'

De laagste schatting

die gemaakt
aan den oogst is f 12,500.000."

250 000
250.000
162.000
125.000
125.000
250.000
5.000.000
20.000.000

.

.

.

Het aantal menschenlevens dat te betreuren valt is onbekend.
De indruk door de dagelij ksche pers gegeven aangaande het aantal
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menschenlevens is ongetwijfeld overdreven. De tijdschriften van
Juli die het geval van den Missouri en de Ka w-rivier mededeelen
beschuldigen de daghladen van groote overdrijving met betrekking
tot de geleden verliezen, in het bizonder door de landbouwers;
en toch schat ditzelfde tijdschrift, The American Review of Reviews,
Juli 1903, het verlies in Kansas City alleen op 17.500.000; en
sprekende over het verlies aan vee en eigendom in de Kaw-vallei,
merkt het op: >,het is geen kleinigheid voor een voorspoedig landsdistrict vijf-en-twintig millioen gulden te zien wegvegen".
Zoodat
dit behoudende tijdschrift, na van de gelegenheid gebruik te hebben
gemaakt om wat het de overdrijvingen van de dagbladen noemt
te verbeteren en toe te lichten, de geleden verliezen in de overstroomde districten zelf nog hooger stelt dan in de in dit schrijven
aangehaalde mededeelingen van de dagelijksche pers gedaan is,
terwijl in hetzelfde tijdschrift beschrijvingen van den vloed als
deze gevonden worden:

„Het middelpunt van den storm was de vallei van de Kansaswelke tot tweehonderd mijlen ten westen van Kansas
City reikt. * * * In de dorpen had een deerlijke verwoesting plaats
- gebouwen werden bewogen van de fundeeringen, winkels stortten
ineen, woonhuizen werden overstroomd, terwijl hier en daar een
menschenleven verloren ging. Toen de wateren van deze zijtakken
in de Kaw zelf waren gevloeid, en die doorgaans luie, doellooze

of

Ka w-rivier,

.

een razende verwoesting en [vernieling werd, begon
wezenlijk gevaar. Topeka en Kansas City moesten de slacht*** Toen de vloeden Kansas City
offers wezen van den stroom.
bereikten en den Missouri ontmoetten, gezwollen door de in zijn
eigen territorie gevallen regen, ontstond daar de beklagenswaardigste ondervinding uit de stadsgeschiedenis. Zes prachtige spoorwegbruggen werden weggeslagen; in den stroom staande gebouwen
werden door de rivier weggevoerd; steenen gebouwen stortten
ineen; spoorwagens dreven langs de gaarden als doozen; het vee
werd in de bewaarplaatsen aangegrepen; vijf-duizend varkens
werden vier dagen lang gevoed op de tweede verdieping van een
der pakhuizen. Twee dagen lang was de stad zonder gas, electrisch
licht, drinkwater en tramdienst. Het gevaar vao het onder geloopen
lands-district, de worsteling om het volk te bevrijden, de ronddraaiende verwoesting der wateren, alles werkte zamen om de
stad in een soort van paniek te werpen. Toen het achter den
rug was, bleek het dat slechts één spoorwegbrug overgebleven
was, en dat vijfhonderd woonhuizen en kleine winkels verwoest
waren maar, dank zij de waarschuwingen en het reddingswerk
*
gingen er minder dan twintig levens verloren. * *
In het noordwestelijk gedeelte van de regen vlakte, deelden de
Platte- en Des Moines-ri vieren in de hooge wateren; in Omaha,
Lincoln, Des Moines en Keokuk werden de straten in kanalen
herschapen en de grasperken in vijvers. Al deze opgehoopte gevallen
regen kwam in den Missouri en in den Mississippi stroomen. Jefferson
prairierivier

het

;

-
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City en Hannibal kwamen ook aan de beurt. Twintig mijlen buiten
de eerste plaats doorkruisten booten het land."

Een ander

tijdschrift,

The

Glever, gepubliceerd te

Kansas

City,

Missouri, Juli 1903, die van de Kansas en Missouri vloeden zijn
hoofdartikel heeft gemaakt, schrijft o. a. het volgende:
„Naar een lands-district van Amourdale, „Seldom Seen" genoemd, kijkende, waar het water het diepst was en de stroom
het krachtigst, kon de toeschouwer groote huizen van hunne
fondamenten zien rijzen en den stroom afdrijven, om in stukken
gebeukt te worden tegen de sterkere gebouwen, en daar stroomafwaarts te drijven of zich in een ongeregelde massa ophoopende
tegen de een of andere versperring. Naar het noorden zond de
Missouri-rivier haar vollen vloed en verwoesting.
De noorderdijk
stond onder water. De spoorbanen, nooit van te voren overstroomd,
waren aan het gezicht onttrokken. De „East Bottoms" vormden
een gedeelte van den grooten oceaan. De gezinnen waren om hun
leven te redden gevlucht in dien vorigen somberen, regenachtigen
''*''*
*
Zondag wemelden den geheelen dag de hooge oevernacht.

van duizenden menschen, die verlangend waren de uitgeder schade te vernemen. De menschen uit het overdistrict sloegen kalm hunne woonhuizen, die de rivier
afdreven, gade. De kreten van de arme ongelukkigen wier vertrek
'uit hunne woonsteden verijdeld was geworden, vermengden zich
•met het gedruisch van het water, en de redders worstelden edel
tegen vele hinderpalen bij het verleenen van hulp aan de bezochten.
Zondagnacht brak op een twaaftal plaatsen in het overstroomde
district brand uit, en de brandweer was machteloos. Op Maandag
was het water overal waar het Zondag bij zonsondergang was
en op vele plaatsen toen nog niet aangetast. De „East Bottoms"
stonden onder wa'er. Het water drong ook de gasfabriek binnen,
die op den dag afgesloten werd, wat nieuwe moeite gaf aan de
overgeblevenen, want hiermede hield het eenige middel op dat
duizenden gezinnen hebben om hun maal te koken. De drinkwaterschaarschte was een nog grootere moeilijkheid. Overal leed
men wegens gebrek aan werkelijk drinkwater. Het brandgevaar
nam bij het uur toe. Gebouwen werden door de waterstroomen
aangetast en begonnen af te brokkelen. De treinendienst stond
stil,
en de tramwagens waren opgehouden. Er waren geen electiïsche lichten, en in de straten patrouilleerden gewapende soldaten.
Over alles heen hingen de donkere wolken en de regen viel droef
geestig en onophoudelijk neder. * * * Aan beide zijden, van de
rivier op en af, waren plaatsen die eenmaal krielden van inenwoningen weggespoeld of begraven onder een massa
schelijke
,J
brokstukken
Op den 8sten Juni stelde de pers het feit te boek dat:
„De geheele groep steden aan de oostzijde ten noorden van
kanten

strektheid

stroomde

.

.

East St. Louis, waarbij Venice, Madison, West Madison,; Ne wpoi't,
Brooklyn en Granite City inbegrepen zijn, liggende, is onder van

~
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tien tot achttien (Eng.) voet water, hetwelk nog steeds rijst, en
de dooden door verdrinking worden op van vijf tot twintig geschat.
Acht duizend personen werden van hunne woonsteden verdreven. * * *
In East St. Louis staan, op proclamatie van Majoor Cook, alle
zaken stil, de herbergen zijn gesloten, èn iedereen is aan het
werk aan de rivierdijken, een wanhopige poging om de stad te
redden, die van een tot vier voet beneden het peil van het water
ligt dat tegen de afdammingen op perst. Een haastig samengestelde
dam van zakken met zand en modder is alles wat tusschen de
stad en de volkomene overstrooming staat. Als de dam bezwijkt
zal het grootste gedeelte van de stad weldra overstroomd wezen
en geen straat in het handelsdistrict zal vrij van water blijven".
De rivier te East St. Louis rees hooger dan ze ooit was,
behalve in 1844, een aantal menschen kwameh in dezen watersnood om, en het was alleen door buitengewone inspanning in
het bouwen van dammen dat East St. Louis voor verwoesting
gespaard bleef. De schade aan spoorwegeigendömmen alleen bedroeg
naar schatting meer dan vijf millioen gulden. \
Terzelfder tijd rapporteerden persberichten groote' vloeden in
South Carolina. Het verlies aan eigendommen werd gerapporteerd
meer dan zeven-millioen een-honderd- vijf-en zeventig- duizend gulden
te bedragen.
Het verlies aan menschenlevens werd verschillend
geschat. „Te Clifton alleen", zoo luidt een bericht, „worden honderd
fabriek werkers gemist, die men geloott dat allen omgekomen zijn,
en honderden zijn behoeftig geworden door de verwoestingen van
den storm".
7
T
Nauwelijks had de dagelijksche pers opgehouden, déze rampen
door water vloeden mede te deelen, toen in .de kronieken/"geboekt
moest worden de droevige ramp te Heppner,Oregon, welke plaats
verwoest werd door een grooten watervloéd, die wat de Wïllow
Creek genoemd wordt naar beneden stuwde. Heppner was een
stadje van 1250 inwoners, de county-zetel van Morrow county.
Een machtige watermuur joeg door de stad, dood en verwoesting
verspreidende. De berichten schatten dat het aantal dooden van
drie honderd en vijftig tot vijf honderd beloopt, en het verlies aan
eigendommen werd op twee en een half millioen gulden berekend.
De Heppner- vloed wordt verondersteld ontstaan te zijn door één
of meer wolkbreuken, maar in ieder geval valt hij onder de voorspelde rampen die teweeg gebracht zijn door den vloek Gods op
de wateren.
'H^y^^^q^^i mij wel de moeite waard te zijn deze gebeurtetiiSsen, welke getuigenis geven van de goddelijke inspiratie welke
"op den profeet Joseph Smith rustte, te noteeren. Geen grooter bewijs
kan gegeven worden dat een man een profeet is dan de vervulling
'zijner voorspellingen. Lang geleden duidde God deze waarheid uit
aan het aloude Israël „Zoo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen",
zegt de Heere tot zijn volk, „Hoe zullen wij het woord kennen, dat
de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in den naam
^des Heeren zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en
,

J

:

;

-
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komt niet; dat is het woord, dat de Heere niet gesproken heeft:
door trotschheid heeft die profeet dat gesproken ; gij zult voor hem
niet vreezen" (Deut. 18
21,22). Omgekeerd volgt hier uit dat als
:

het woord dat de profeet in den naam des Heeren spreekt, geschiedt,
dan heeft de profeet ongetwijfeld het woord gesproken, hem dooiden. Heere bevolen, Hij heeft niet aanmatigend gesproken, en het
volk is onder de verplichting zijne boodschap te respecteeren, sedert
hij hen het hoogst mogelijk bewijs zijner goddelijke inspiratie geleverd heeft De beweringen van den profeet Joseph Smith, aan deze
proef onderworpen, ontvangen dagelijks bevestiging; en in het

bizonder dit jaar, door de gebeurtenissen die ik uitgeduid heb.

Improvement Era.

Bede.
Liefdevolle Hemelvader,
'k

Kniel eerbiedig ?oor

Goede Vader,

U

wij

Mormonen

Worden veel beschimpt bespot,
Maar dat doet ons nader komen

neer:

Breng ons eiken dag wat nader
Tot Uw troon, o goede Heer.

Tot TJ, goede Heer en God.
Zegen toch de zendelingen
In hun werkkring overal,
Dat zij vele vreemdelingen
Mogen brengen tot Uw stal.

Geef dat on» de zendelingen
Onderwijzen in Uw Woord,
Dat wij niet als vreemdelingen
Kloppen eens aau de eeuw'g* poort.

J.

VAN HiTTUM.

Overleden.

—

Te Siddeburen, Groningen, den 1 November 1903, Dirk Kruitmoes,
Slochteren, Groningen, den 16 Februari 1854, gedoopt en bevestigd 25 Januari
Siddeburen door Ouderling J. H. Lambert, verordineerd tot leeraar den 17 Februari
1895, door Ouderling A. W. Judd.
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