
-* DE STER *:
Half-Maandelijksch. Tijdschrift van de jHeiligen

der laatste Dagen.

(Opgericht in 1896.) ;

Maar ik bid u, broeders, door den naam van onzen Heere Jezus Christus, dat

gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geene scheuringen zijn, maar dat gij samen-

yeooegd zijt in eenen zelfden zin en in een zelfde gevoelen. (1 Cor. 1 : 10.)

Dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleeschelijk, en

wandelt gij niet naar den mensch? Want de een zegt: Ik ben van Patdus en een

ander: Ik ben van Apollos ; zijt gij niet vleeschelijk? 1 Cor. 3 ; 3, 4.

No. 19. 1 October 1906. 11de Jaargang.

GETUIGENIS.
Predicatie door President JOSEPH F. SMITH gehouden aan het

slot eener getuigenisvergadering in de „Assembly Hall" te

Salt Lake City, 10 Juni 1906.

Ik wenschte eenige woorden te spreken. Het wil het volgende

drukken op de gemoederen van de jongelingen en jonge-dochters, en op

de gemoederen onzer vrienden, en ook op de ouders van deze jonge

mannen en vrouwen, die hier tegenwoordig zijn. Wij hebben onze ge-

tuigenis afgelegd van de goddelijke zending van den Profeet Joseph

Smith, en van de rechtvaardigheid zyner roeping en zijns levens. Wij

hebben getuigenis gegeven van de wettige opvolging der Presidenten

Brigham Toung, John Taylor, Wilford Woodruff en Lorenzo Snow tot

de goddelijke roeping en zending van den Profeet Joseph Smith. Wy
hebben getuigd van de oprechtheid, eerbaarheid en deugd, het geloof en

de vertrouwbaarheid dezer mannen. En waarom hebben wij er bizonderen

nadruk op gelegd? — Omdat die mannen, van den beginne, het doelwit

van al de vyanden der Kerk zijn geweest. Christus was het doelwit der

Sadduceën, Farizeën en schynheiligen van Zijnen tyd, en niets was in

hunne gedachten te laag en te verfoeilijk om van Hem te zeggen, of

Hem er van te beschuldigen. Zij waren met hetgeen zy in al de boos-

aardigheid van hun hart tegen Hem konden spreken, niet tevreden, tot

zy Hem gekruisigd hadden; en opdat Hij mocht gekruisigd worden en

zy hunnen grondeloozen haat tegen Hem, die volmaakt en zonder zonde

was, die van God gezonden was om de wereld te verlossen en de wereld

zoo liefhad dat Hy Zijn leven voor haar wilde geven, mochten bevredigen,
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riepen zy uit: „Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen," laat

Barabbas, den moordenaar, los, maar kruisig Jezus, die zonder zonde

was (uitgenomen in de verbeelding zijner moordenaars). En Jezus, die

vlekkeloos en zonder zonde was in de wereld, was, hoewel in doodstrijd

aan bet kruis, zoo zeer met smart over de goddeloosheid van het volk,

dat Hem ter dood bracht, vervuld, dat hij uitriep : „Vader, vergeef het

hun, want zij weten niet wat zij doen." Dit is de booze geest geweest,

die Joseph Smith en diens opvolgers tot heden vervolgd en zonder oor-

zaak veroordeeld heeft. Hij is nooit stil geweest, en zal zoolang Satan

heerscht, en goddeloosheid in de harten der menschen den boventoon

voert, nooit ophouden. Dies geven wij getuigenis van de goddelyke

zending dezer mannen. Wy verklaren, dat zy goede mannen waren. Wy
hebben hen gekend. Wij hebben vertrouwelyk met hen omgegaan. Wy
hebben hen gezien en gehoord, zy hebben onder ons gewoond, en wy'

weten waarvan wij spreken, wanneer wy zeggen dat zij — zoo ver wy
kennis en macht hebben om te oordeelen — zoo vlekkeloos en rein

waren als de reinste mannen die de voetbank van Gods voeten ooit be-

wandeld hebben. En toch zegt de wereld, dat zy goddeloos waren, „weg
met hen, kruisigt hen, verdelgt ze, en verdelgt het volk dat hen navolgt."

Zy zegt dat dit volk eene schande is voor de natie, terwijl het feit is,

dat er op aarde — zoekt waar gy wilt — geen volk bestaat, dat de

leer van Jezus Christus zoo nauwkeurig naleeft als de Heiligen der

laatste Dagen; en zy doen dit, omdat zy het Evangelie van Christus

ontvangen hebben, en de geest van Christus en het getuigenis van

Jezus, hetwelk is de geest der profetie, in hunne harten woont. Zy

doen het, omdat zy de voetstappen hunner voorgangers volgen. Zy

doen het, omdat zy de getuigenis in hunne harten hebben ontvangen,

dat God door hen Zyne waarheid aan de wereld geopenbaard heeft.

Zy doen het, omdat zy de waarheid, deugd, en eer liefhebben, en

getrouwheid aan alles wat goed is. Zy hebben liefde voor elkander.

De kinderen hebben hunne ouders lief, en de ouder3 hunne kinderen,

en de ouders zyn voor het welzijn hunner kinderen bezorgd, bidden

voor hen, en smeeken God, dat hunne kinderen in de paden der

gerechtigheid mogen wandelen, en dat zy rein, zonder zonde en vlek-

keloos mogen gehouden worden van de wereld. De vaders en moeders

bidden God des morgens, des middags en des avonds, met harten vol

verlangen en gehechtheid voor hunne kinderen; bijna ieder oogenblik

van hun leven is de geest des gebeds in hunne harten en klimt op

tot God, zeggende: „O God, zegen onze kinderen, help ons om ze in

het rechte pad te houden, om hen tegen zonde en het overtreden der

wetten te bewaren; om hen rein en heilig voor U te bewaren, en hen

voor de euvels en het kwaad der wereld te vrij waren, en voor iederen

bezoedelenden invloed, en voor iedere macht die hen zou kunnen keeren

van hunne plichten als de kinderen van Uwe dienstknechten en dienst-
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maagden, die voor hen opoffering tegenover U gemaakt hebben in het

verbond van Uwen Zoon."

Kan het mij verwonderen, dat deze goede jongelieden opstaan en

tot ons getuigen dat de geest des Evangelies in hun hart is? — O,

het vervult mijn hart met blijdschap en voldoening, het brengt tranen

in mijn oogen en vult mijne ziel met liefde, deze jonge mannen en

vrouwen, edele zonen en dochteren Zions, te zien oprijzen en te hooren

getuigen: „Wij zullen u in het belang der waarheid ondersteunen, wij zullen

u niet verlaten, wij zijn één met u, wij stellen geloof in uwe betrouw-

baarheid, wij zullen u eeren en ons niet van u afscheiden, maar wij

willen uwe voetstappen drukken en de raadgevingen en voorbeelden

die gij ons gegeven hebt, volgen." Gode zij dank voor deze jongens en

meisjes. O God, zegen hen. (Hier wachtte President Smith eenige

oogenblikken, en weende, terwrjl vele oogen om hem heen met tranen

gevuld waren).

Ik geloof niet, dat er in de wereld iets is dat mij zoo zeer zou

terneerdrukken of mijne ziel zoo diep zou grieven, of mijnen geest zoo

ongeneeslijk zou wonden als te zien dat mijne kinderen zich van het

Evangelie van Jezus Christus zouden afkeeren; want ik weet voorwaar,

dat het de kracht Gods is tot zaligheid, voor allen die het willen ge-

hoorzamen en deszelfs voorschriften volgen. Verontschuldigt mijne

zwakheid. Het is ook niet geheel zwakheid, die de tranen in mijne

oogen brengt. Ik gevoel, dat het ten deele is vanwege den ernst van

mijn pleiten, de sterkte van mijn geloof, en de vurigheid mijner liefde

voor deze kinderen van oprechte, goede vaders en moeders, en goede

Heiligen der laatste Dagen — mijne liefde voor deze edele kinderen, van

wier vaders en moeders sommigen niet altijd zoo volkomen getrouw

of dankbaar zijn als zij behoorden te zijn, of de waarheid verdedigen en

hunne roeping vervullen. Ik dank er God voor, want ik weet dat het

Koninkrijk Gods veilig is onder hunne inspiratie, hunnen bijstand,

hunne getrouwheid aan hetzelve, hunne liefde voor hetzelve, hunne

eer, en de pogingen die zij zullen in het werk stellen om het in rein-

heid op aarde te handhaven. "Wij spreken van den Zaligmaker, van

Jezus, den Zoon van God, en wij gevoelen ons veilig en sterk in Hem
en dat onze voeten op het fundament zelf der eeuwige waarheid zijn

geplaatst, wanneer de geest van Christus in onze harten is.

Ik wensch tot mijne broederen en zusters te zeggen, dat indien er

in de gansche wereld een man is, die in zijne ziel dieper en inniger de

liefde van Christus heeft ontvangen dan ik, het mij zou verblijden hem
te ontmoeten, en mèt zulk een persoon in verbinding te zijn. Christus

is inderdaad de Verlosser mijner ziel, de Verlosser van het menschdom.

Hij heeft Zijn leven voor ons geofferd, opdat wij mochten zalig worden;

Hij heeft de banden des doods verbroken, het graf gebraveerd en roept

ons toe, Hem te volgen. Hij is uit den dood tot het leven wedergekeerd.
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Hij heeft verklaard dat Hij de weg tot zaligheid, en het licht, het

leven der wereld is, en ik geloof het met mijn gansche hart. Niet slechts

geloof ik het, maar zoo goed als ik weet dat de zon schijnt, weet ik dat

het geloof in Hem aanspoort tot het goede en niet tot het kwade; en

zooals ik weet, dat Zijn geest aanspoort tot reinheid van leven, tot eer,

oprechtheid, eerlykheid en gerechtigheid, en niet tot kwaad, zoo weet

ik door al de bewijzen die het my' mogelijk is te vatten, dat Jezus is

de Christus, de Zoon des levenden "Gods, de Verlosser der menscben.

En toch, indien ik, met deze verzekering in myn hart, met deze kennis

die ik ontvangen heb, hier stilsta, welk goed zal het mij doen? Waartoe
zal die kennis my ten goede zy'n? Wat zal die kennis alléén mij baten?

Het zal dit baten: dat, indien ik, na die getuigenis in mijn hart te

hebben ontvangen, na in mijne ziel te hebben ontvangen het getuigenis

van den geest des levenden Gods dat Jezus is de Christus, daar blyf

staan en niet verder ga, deze getuigenis in myne zie! tot mijn eeuwige

verdoemenis zal toedoen. Waarom? Omdat het niet slechts onze plicht

is, te weten dat Jezus de Christus is, maar ook den invloed van Zijnen

Geest in onze zielen te bewaren. Het is niet alleen noodig om Zy'n

getuigenis in onze harten te hebben, maar het is noodig dat wy' de

dingen doen, welke Hy geboden heeft, en de werken der gerechtigheid

welke Hy' deed, opdat wy' de verhooging, die bereid is voor Zyne kinderen

die doen zoowel als gelooven, mogen bereiken; en zy' die dat niet

volbrengen, zullen zeer zekerlyk teleurgesteld worden, „Met een iegelijk,

die tot My zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen,

maar die daar doet den wil Mijns Vaders, die in de hemelen is." . . .

De Heiland zeide: „Velen zullen te dien dage tot My zeggen : Heere,

Heere! hebben wy niet in Uwen naam geprofeteerd, en in Uwen naam
duivelen uitgeworpen, en in Uwen naam vele krachten gedaan? En
dan zal Ik hun openlyk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg
van My, gy die de ongerechtigheid werkt!" En waarom? Omdat gij

met uwe lippen beweerdet My lief te hebben, en met uwen mond of

met uwe woorden beweerdet Mij te ontvangen, maar niet hebt gedaan

de dingen, die Ik u geboden heb te doen; gy hebt u niet van uwe
zonden bekeerd, gy hebt God niet met geheel uw hart, met geheel uw
verstand en met al uwe kracht liefgehad, gy hebt nagelaten uwen
naaste lief te hebben als uzelven, gij hebt u niet laten doopen door

iemand die volmacht had om voor de vergeving der zonden te doopen;

gy hebt niet ontvangen de gave des Heiligen Geestes door de oplegging

der handen, gy hebt u bij Mijn volk niet aangesloten; gij zy't in Mijne

kudde niet gekomen; gij zy't onder Myne uitverkorenen niet gerekend,

en Ik ken u niet, „gaat weg van Mij, gy die de ongerechtigheid werkt."

aWie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde." (Jak. 4 : 17).

Dat zal het geval zy'n met hen die alleen gelooven

Dit is wat ik wensch, dat de jeugd van Zion in gedachte zal houden.



- 293 -

Het zal u niet baten om u den naam Heiligen der laatste Dagen toe

te eigenen, terwijl gij in uwe gewoonten, in uwen levenswandel, in

uwe daden en handelingen, den ongeloovige en den Godloochenaar

naaapt en hem die niet in God en in de goddelyke zending van Jezus

Christus gelooft, nabootst. Het zal u niet baten. De duivel zal gebruik

maken van u^ven toestand, hij zal u verleiden en u vernietigen, indien gy
u niet bekeert van handelingen en daden die niet in overeenkomst, maar
in tegenstrijd zijn met het Evangelie dat gy' ontvangen hebt. Deugd
wordt van uwe v handen geëischt. Liefde tot alle menschen en liefde

tot God wordt u door het Evangelie van Christus voorgeschreven, —
de liefde voor uwe medemenschen, de geest van vergevensgezindheid

en van barmhartigheid

Ik wil u zeggen, dat geen mensch de Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der laatste Dagen zal leiden, noch in dezen tyd, noch in

de toekomst. Geen man zal Gods volk noch zy'n werk leiden. God
moge menschen verkiezen en hen tot instrumenten in Zijne handen
maken voor bet vervullen Zyner doeleinden, maar de heerlijkheid en

eer en macht zal den Vader toekomen, bij Wien de wijsheid en de

macht berust om Zijn Volk te leiden en voor Zijn Zion zorg te dragen.

Ik leid de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen
niet, en ik wensch uitdrukkelijk, dat men dit zal verstaan. Geen mensch
heeft haar geleid, — Joseph, BriRham, noch John Taylor. Ook niet

Wilford Woo".ruff, noch Lorenzo Snow, en het allerminst Joseph P.

Smith; hjj leidt de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste

Dagen niet, en zal haar niet leiden. Zn' waren instrumenten in Gods
handen om te volbrengen hetgeen zij hebben gedaan

Dit is niet 's menschen werk. Indien het ware geweest het werk
van Joseph Smith, of Brigham Young, of John Taylor, of Wilford

Woodruff, of Lorenzo Snow, zou het de proeven waaraan het onder-

worpen is geweest, niet hebben kunnen doorstaan; het zou reeds lang

geleden te niet zy'n gegaan. Maar indien het slechts het werk des

menschen ware geweest, zou het zulke proeven niet te verduren gehad

hebben, want de gansche wereld heeft er zich tegen in het harnas

gesteld. Iedere zoogenaamde Evangelieprediker, die er van gehoord

heeft, heeft zich tegen dit werk en tegen Joseph Smith en tegen elk

zijn opvolgers verzet, en de heele wereld heeft zich, vanaf het begin

van hun tegenstand, met hen vereenigd

God zegene u. De Heere zegene deze jonge mannen en vrouwen.

Ik zie in hen de elementen van sterkte, geloof, nederigheid, en gehoor-

zaamheid aan de wetten Gods. Hiermede bedoel ik de wetten der heilig-

heid en der gewilligheid om de voetstappen van Hem die in het geheel

niet gezondigd heeft, te drukken. Dat Hij ons voorbeeld zy'; laat ons

Christus volgen, zooals Hij den Vader volgde, en laat ons de dingen

doen die Hy' geboden heeft, en alles zal goed met ons zy'n.
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EEN RAADSEL.

Een zeker predikant, E. Clemenson, van Logan, Utah, een aarts-

vijand van het „Mormonisme", zou deze Kerk gaarne uitgeroeid zien.

Hij erkent in de volgende woorden in de maand Augustus te SaltLake

City gesproken, hoe beslist onmogelijk dit in het verleden geweest is:

„Het Mormonisme is sedert zy'n ontstaan door het Amerikaansche volk

als een vraagstuk beschouwd geworden, waarvan het heeft hooren

spreken als een geheimzinnig, ondoorgrondelijk, moeilijk vraagstuk; en

tot heden wordt het als een raadsel beschouwd, waarvan de oplossing

ieder bedachtzaam burger in verlegenheid gebracht, teleurgesteld en

gegriefd heeft. Schry'vers, staatslieden en vrome onderzoekers van den

christelijken godsdienst hebben het bestudeerd, en zijn allen door deze

taak tot de overtuiging gekomen, dat er geen moeilijker vraagstuk

tegenover de christelijke kerk staat, dan het Mormoonsche vraagstuk."

Hoe weinig werkelijke reden deze tegenstander heeft om die uit-

roeiing te verlangen, toont hij door het volgende oordeel bij dezelfde

gelegenheid over dit volk uitgesproken: „Zij (de Mormonen) zijn van

nature vreedzaam, handelbaar, godsdienstig, en met een ernstigheid

bezield, die de bewondering hunner medenatuurgenooten verwekt. Hun
karakter zelf is een voornaam element van het vraagstuk." Hy zegt

verder: „Het Mormonisme is een stelsel van godgeleerdheid, dat eene

beschrijving der Godheid en andere begrippen, daarmede in verband,

bevat, die geheel dwars tegenover de beste begrippen van den mensen

staan."

Dit is een groote waarheid, en is wellicht een der voorname oorza-

ken van den tegenstand, dien het „Mormonisme" ondervindt. Maar, daar

dit stelsel door openbaring opgericht is, zullen zijne goddelijke leerin-

gen nimmer met „de beste begrippen van den mensen" strook en, „want

wie van de menschen weet hetgeen des menschen is, dan de geest des

menschen, die in hem is? alzoo weet ook niemand hetgeen Gods is,

dan de Geest Gods. De geestelijke mensch onderscheidt wel alle dingen,

maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden." (1 Cor. 2 : 11, 15).

De leer en de vruchten van het „Mormonisme" toonen dat de Geest Gods

aldaar is, maar de Cbristenwereld getuigt tegen zichzelve door hare

verdeeldheid, dat zy' de „begrippen van menschen," menschen met ver-

verschillende meeningen, aanhangt. Bovengenoemde vriend bekent de

waarheid, als hy' de bestaande tegenstrijdige leeringen van het christen-

dom „begrippen van den mensch" noemt. Het werk door God opgericht,

om volgens Zy'ne belofte niet weder van de aarde weggenomen te wor-

den, zal voor hen die er buiten staan, een onoplosbaar raadsel blijven,

en zal, naarmate het zich uitbreidt en zy'n licht verspreidt, een steeds

gewichtiger onderwerp voor de betrachting van de wereld en het heden-

daagsche christendom worden.
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PATRIARCH JOHN SMITH.

Het eenige ambt, dat in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der laatste Dagen uit recht van afstamming overgaat van vader op

zoon, is het ambt van den Patriarch van de Kerk, dat nu rust op

Broeder John Smith, wiens portret hierboven verschijnt. Patriarch

Smith is de zoon van Hyrum Smith, die als martelaar gestorven is,

en wiens vader, Joseph Smith Senior, de eerste Patriarch van de Kerk
is geweest in deze bedeeling.

John Smith werd den 22sten September 1832 te Kirtland, Ohio,

geboren. Als kind vertrok hij met zyns vaders gezin naar Missouri,

en had deel aan de vreeselyke vervolgingen, die de Heiligen daar leden.

Zyn vader en zijn oom, de Profeet Joseph Smith, ondergingen den
27sten Juni 1814 in de gevangenis te Carthage den martelaarsdood.

Omtrent drie jaren later ging John met een der gezelschappen, die de

wilde, spoorlooze prairiën van Amerika doorkruisten, op reis naar het

Westen. Hoewel hij slechts een jongen was, deed hy het werk van
een man, en voerde wagens, hoedde het vee, en nam deel aan de
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moeilijke plichten van het leven der pioniers. Na eenige jaren van
ondervinding in de tijdelijke nederzettingen der Heiligen op de fron-

tieren en op de vlakten van het Westen, voerde hij den 23sten Sept.

1848 zijn vijf wagens' in de Salt Lake Vallei binnen.

In die dagen trokken de Indianen gaarne op rooftocht naar de

nederzettingen der blanken, en John werd ingelijfd in een compagnie
ruiters, genoemd het „Battalion of Life G-uards", wier plicht was, op

wacht te staan en ten allen tijde gereed te zijn om de nederzettingen

tegen de stroopende Indianen te beschermen. Bovendien had John de

taak om in de behoeften van zijns vaders gezin van acht personen

te voorzien.

Den 18den Februari 1855 werd Broeder John Smith tot het ambt
van Patriarch verordineerd onder de handen van President Brigham
Toung en andere der Apostelen. In April 1862 werd hij op zending

beroepen naar Scandinavia. Hij ging op reis zonder buidel of male, en

kwam, na vele moeilijkheden te hebben doorgemaakt, in September in

Denemarken aan. Hij leerde de taal, vervulde een goede zending, en

keerde in den herfst van het jaar 1864 met een groot gezelschap

Heiligen uit Europa naar Salt Lake City terug.

Patriarch John Smith is de hoofdpatriarch van de Kerk, en is

sedert vele jaren werkzaam in de plichten van zijne bizondere roeping,

n.1. het geven van patriarchale zegeningen aan de Heiligen der laatste

Dagen. Zijn tehuis is in Salt Lake City. Mill. Star.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.

De Rotterdamsche Conferentie zal Zondag 30 September gehouden

worden in de „Zaal Excelsior", St. Janstraat, 15, Rotterdam, en zal

bestaan uit twee vergaderingen, n.1. ten 10 uur en ten 6 uur. Pres.

Heber J. Grant, de president der Europeesche Zending, wordt in

ons midden verwacht en dit zal waarschijnlijk zijn laatste bezoek zijn

gedurende zijn verblijf in Europa.

Eene priesterschapsvergadering voor de zendelingen zal Maandag
1 October ten 9 uur in dezelfde zaal plaats hebben.

Dit „STER"-nummer komt omtrent drie dagen vóór den datum van

de pers, zoodat deze aankondiging der Conferentie nog bijtijds vele

onzer lezers in Nederland moge bereiken.

VERPLAATSING.

Ouderling Henry Belnap is verplaatst van de Groninger naar de

Rotterdamsche Conferentie, waar hij in Den Haag zal arbeiden met
Ouderling D. Marsh, die de leiding der Vertakking heeft.
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EEN ALLERGEWICHTIGST AMBT IN DE KERK.

Wij wenschen eenige woorden te zeggen over het ambt van den

leeraar, die den plicht heeft om de leden in de verschillende wijken der

Kerk te bezoeken. En hetgeen op dit ambt betrekking heeft, is van dezelfde

kracht en verplichting voor allen die hoogere ambten in de Kerk be-

kleeden en te eeniger tijd handelen in de roeping en plichten van het

leeraarsambt, waartoe zy krachtens hun hooger ambt ook recbt hebben.

Wij kennen geen gewichtiger ambt, geen ambt dat in de Kerk meer

macht en invloed kan uitoefenen dan dat van den leeraar. De getrouwe

leeraar bezoekt niet alleen de goede, yverige leden, maar hij vindt ook

degenen die de vergaderingen ontwyken, de lauwen, de afvalligen, de

overtreders. Zij die de voorschriften van het Evangelie verwaarloozen,

en opbouwing, vermaning of leering schuwen, kunnen den waakzamen
leeraar van de Kerk tot hen komende, niet ontgaan. Hy' is het, die

menige afdwalende ziel terug tot de kudde brengt. Hij bezoekt de zieken.

de armen, de ouden, de gebrekkigen, en anderen, die verhinderd zijn

om onder het gehoor van het Evangelie te komen. In de meeste plaatsen

kan geen ander ambt van de Kerk allen zoo volkomen bereiken. Indien

de broederen, die geroepen zijn om als leeraars uit te gaan en volgens

de orde van de Kerk hun wijk eenmaal per maand volledig te bezoeken,

hunnen plicht geheel vervullen, wordt de gansche Kerk iedere maand
persoonlijk onderwezen en gesterkt. Daarom is de macht en invloed

der gezamenlijke leeraars onberekenbaar groot.

Het is een gewichtig ambt. Het is ook een moeilyk ambt, en ver-

langt een groote mate van degelijkheid, bekwaamheid en goddelyken

bijstand. Woorden van menschelyke wysheid hebben weinig invloed in

de Kerk van Jezus Christus en brengen weinig goede vruchten voort,

en het is een vereischte dat de leeraars in hunne werkzaamheden de

leiding en inspiratie van den Geest Gods genieten. Het zal misschien

overbodig zijn, te zeggen dat zij dien Geest niet kunnen bezitten, zonder

zelf oprecht en ernstig strevende te zijn om het Evangelie na te leven,

en zich Gode voor het werk te bevelen en Zijne gunsten en hulp in

gebeden te zoeken.

Het werk der leeraars behoort een praktisch werk te zyn. Zy zijn

niet gezonden om een oppervlakkig, gezelschappely'k onderhoud te

voeren, noch om te philosopheeren of diepzinnige beschouwingen ten
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toon te spreiden, maar om hun medebroederen en zusters, in nederig-

heid en met eenvoudige woorden, eerbied en liefde voor hun G-od, hun
Zaligmaker en Zyn Evangelie in te boezemen, om hen te overtuigen

van de noodzakelijkheid om te bidden, de Schriften te onderzoeken,

alle vergaderingen en de Zondagscbool 'e bezoeken, zich door vasten

in den geest te versterken, Gods tienden te offeren, het woord der

wijsheid te onderhouden, het priesterschap te eeren en lief te hebben

als de volmacht van Christus, zedelijk rein te leven, vergevensgezind,

verdraagzaam en eerlijk te zyn, ijverig, matig en zindelijk te zyn, liefde

voor hunne medemenschen te oefenen, armen en zieken hulp te ver-

leenen en te troosten, getuigenis van de waarheid tegenover hunne
mede-natuurgenooten af te leggen, enz.; en om de zegeningen te toonen,

die genoten worden door het nakomen dezer dingen, en aan kinderen,

jonge menschen en ouders raad, vermaning en leering te verstrekken,

en hunne diensten in voorzichtigheid aan te bieden tot het vereffenen

van geschillen en moeilijkheden, en om deel te nemen in ieders toestand.

In kerkvergaderingen, waar vele menschen samenkomen, moet de

prediking noodwendigerwijs min of meer algemeen zyn; by' het huis-

bezoek daarentegen kan aan ieder afzonderlyk persoon, volgens zyn

eigen toestand en bijzondere geestelijke behoefte of gebrek, leering

verschaft worden.

De leeraar is de man die wijsheid en beleid noodig heeft, gepaard

met een goede mate menschenkennis. Elk der genoemde punten, waar-

aan hy' by' het huisbezoek zy'ne aandacht behoort te wijden, zijn een

ernstige studie waard, die hem te meer bekwaam zal maken om in

werkelijkheid de Heiligen op te bouwen. Geen beter voorbeeld van een-

voudige, praktische leerwijze kan gevonden worden, dan datgene dat

vervat is in de woorden van onzen grooten Meester en Leeraar Jezus

Christus. Zijne leeringen en die van andere geïnspireerde mannen be-

hooren met aandacht bestudeerd te worden, en zullen den leeraar een

dieper en klaarder besef geven van de gewichtigste punten van den

praktischen en waren godsdienst, en van de meest praktische leerwy'ze.

Het is de plicht van al de leden van de Kerk, om den leeraar als

een dienstknecht van Jezus Christus, door de instelling van den Ver-

losser gezonden en met Zyn gezag bekleed, met eerbied te ontvangen,

met vertrouwen en geloof naar hem te luisteren en hem bereidwillig

te woord te staan; en dat de hoofden van gezinnen al de leden van
het gezin tezamen roepen, alle werk staken, waar het eenigszins moge-

lijk is, en zich met het gansche gezin voor den korten tijd van het leeraars-

bezoek in zijne leiding overgeven. Ieder lid, tot zelfs de hoogst-geplaat-

ste in de Kerk, behoort deze orde waar te nemen, uit eerbied voor de

instelling van Christus in Zijne Kerk, en om de reden dat de leeraar, —
die niet gezonden is om oen onderzoek in te stellen naar de wijze

waarop de plichten van hoogere ambten worden vervuld, — de roeping
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heeft om te waken over den handel en wandel van allen als leden,

en leering, raad en aanmoediging te geven betreffende de plichten die

op allen, van den hoogste tot den laagste, gelyk rusten als leden van

de Kerk van Christus. De leeraar kan in nederigheid en liefde, zonder

ook zelfs den schijn van eenige aanmatiging, onderzoek doen naar den

toestand van het gezin, en hen leeren, naar hij vindt dat het wensche-

lrjk is, en hij kan met hen bidden, en hun de orde leeren welke door

de gezinnen in het Evangelie behoort gevolgd te worden. Is een broeder,

die een hooger ambt in het priesterschap bekleed, afwijkende, zoodat

hy ook de plichten van dat priesterschap verzaakt, kan hij ongetwijfeld

daarin door den leeraar tot verbetering aangespoord worden.

Geen graad van het priesterschap mag anders gehandhaafd worden

dan door middel van lankmoedige liefde en overtuigingskracht; dwang
is geen beginsel van het Evangelie, en mag in de handelingen van het

priesterschap niet gebruikt worden. Indien beiden de leeraar en die-

genen die hy in zgne roeping bezoekt, verder voor oogen willen houden

het beeld van den nederigen Nazarener, zullen zy meer ten volle be-

seffen hoe zy moeten handelen, en met welke gevoelens zij moeten

trachten bezield te zyn. En de Heere zal door dit middel dat Hij voor

Zyne Kerk heeft aangewezen, n,l. het huisbezoek der leeraars, alsook door

de andere deelen van Zy'n Priesterschap, werken om rijke zegeningen

op Zijne kinderen te doen stroomen, hen tot geluk en zaligheid te

leiden, en hunne harten met blijdschap en tevredenheid te vervullen.

R.

ARNHEMSCHE CONFERENTIE.

De Arnhemsche Conferentie werd gehouden Zondag 16 September.

De vergaderingen hadden plaats om 10 uur en 6 uur in de Zaal Wal-

straat 6, te Arnhem, onder leiding van Conferentie-President Laurence

Y. Thatcher.

De morgenvergadering werd geopend met gebed door Ouderling

Walter F. Hogan, en de openingszangen. Pres. L. Y. Thatcher sprak

eenige inleidingswoorden, en stelde daarna aan de leden tot hunne
ondersteuning voor, de hoofd-ambtenaren der Kerk, Pres. H. J. Grant

der Europeesche Zending, Pres. Alex Nibley der Ned.-Belg. Zending en

medearbeiders in het Zendingskantoor, en den President, de Zendelin-

gen en de lokale werkkracht der ArnhemBche Conferentie. Allen werden
eenstemming in hunne respectieve roepingen erkend. Ouderling A. van

Limburg kwam daarna aan het woord. Hij besprak de gewichtige

boodschap der waarheid, en toonde eenige punten van tegenstelling aan,

tusschen het herstelde Evangelie en andere leerstelsels. Hij wees verder

op de teekenen, die het ware Evangelie moeten volgen. Ouderling J. E.

Openshaw Jr. getuigde van de herstelling; hij besprak het onderwerp
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der bekeering, wrjdde uit over eenige andere beginselen van het Evan-

gelie, en wees op den vooruitgang van dit werk. Ouderling R. Schouten

besprak eenige der groote dingen, die volgens de profetiën, in de laatste

dagen moeten plaatsvinden, en hetgeen aan „het einde" moet vooraf-

gaan; en hy vermaande de broederen en zusters. Ouderling S. D. Mark-

ham besprak de leer van „geloof alléén," en getuigde van den afval.

Ouderling H. Bell verkreeg nu het woord, en sprak over de geloof-

waardigheid van den Bybel. Hij toonde door voorbeelden uit de Schrift,

hoe de bevelen Gods in de eerste plaats direkte toepassing hadden
op de tijdgenooten der Profeten die ze schreven, en dat de menschen
in deze dagen voor hunne leiding desgelijks tot de profeten moeten

opzien om het woord Gods te ontvangen. Dankzegging werd door Ouder-

ling Geo P. Trayner gesproken.

In de avondvergadering werd het openingsgebed door Ouderling

L. G. Hardy Jr. gesproken, en het H. Avondmaal bediend door de Zen-

delingen H. Noorda en D. Marscb. Ouderling P. Roelofs was de eerste

spreker; hg wees op de volmaaktheid van de leeringen van Christus,

die het voorbeeld bij uitnemendheid is. Pres. W. L. Brimhali bracht

in herinnering de eenheid onzer predikers, als in tegenstelling met de

onderlinge verdeeldheid van de menigte der predikers van de overige

Christenwereld; hij toonde, dat zegeningen komen door opoffering. Pres.

H. van Braak behandelde het onderwerp van openbaring, en toonde

aan dat openbaring nog na de hemelvaart van Christus werd gegeven,

en tevens beloofd was voor de toekomst. Hij verhaalde verder eenige

zijner ondervindingen met vrijdenkers in Groningen. Pres. Alex Nibley

besprak het ontstaan van het „Mormonisme", en toonde aan waarin

de wyze van deszelfs ontstaan verschilde met dat van al de andere

Kerken. Hij vermaande de broederen en zusters tot getrouwheid, en

dat zij hunne liefde tot God zouden toonen door hunne liefde tot hunne

naasten. De vergadering werd met dankzegging gesloten door Ouderling

Jas. D. Hoggan. Een veertigtal vreemdelingen was aanwezig in de avond

byeenkomst.

Behalve Pres. Nibley en de reeds genoemde zendelingen, waren

ook aanwezig Ouderlingen J. W. Johnson, J. N. Lybbert, R. S. Folland,

J. A. Butterworth,*<G. C. Mathews, J. A. Kingdon, Wm. T. Hicken en

C. H. Spencer Jr.

Des anderen daags werd de priesterschapsvergadering der zendelingen

gehouden, en zaken van belang voor hunnen arbeid aldaar besproken. Een

der lastgevingen van Pres. Nibley was, dat geen broederen der lokale

priesterschap, die het „Woord der Wijsheid" niet onderhielden, moes-

ten geroepen worden om in de openbare vergaderingen te spreken.

Paul Roelofs, Secr.
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UIT DE ZENDING.

De volgende statistieken toonen een belangrijken vooruitgang in

deze Zending. — Gedurende de eerste 8 maanden van het loopende

jaar zijn in de Ned.-Belg. Zending verspreid 125,029 traktaten meer en

4892 boeken meer dan gedurende de eerste 8 maanden van het jaar

1905. In 1906 xyn door de zendelingen tot 31 Augustus 10.067 Evangelie

gesprekken met vreemdelingen meee gehouden dan gedurende hetzelfde

tijdperk van 1905; en het aantal personen gedurende die 8 maanden
gedoopt is met 12 toegenomen. Het is door de zegeningen des Heeren,

dat de broederen in staat zyn geweeBt te volbrengen hetgeen zy hebhen

gedaan. Hij heeft hunne pogingen gezegend, en wij zijn Hem dankbaar

voor den verleenden voorspoed.

Pres. Heber J. G-rant schrijft ons, na de werkzaamheden der Ned.-

Belg. Zending voor de maand Augustus vergeleken te hebben met die

der maand Aug. 1905: „Ik beschouw de toename als zeer aanmoedigend,

en zelfs merkwaardig. Wees zoo goed om al den Conferentie-Presidenten

mynen dank te zeggen, en hun te verzoeken de Ouderlingen te danken
voor het heerlijke werk dat in uw Zendingsveld wordt verricht."

Van 1 Jan. tot 31 Aug. zyn dit jaar door de Ned.-Belg. Zending

380.000 traktaten gedrukt. Dit getal is zeer bemoedigend en toont

den vooruitgang van het werk. Maar het is slechts een begin van de

groote zending, welke het Evangelie in Nederland en België heeft te

vervullen. Het zou door allen als een voorrecht en zegen beschouwd

moeten worden, om mede werkzaam te zijn in het uitbreiden van de

kennis van het verlossingsplan van Christus. De traktaten, getiteld

„Stralen van Levend Licht" zyn tot de beschikking van een ieder tegen

12Va cent per 100, of 25 voor 3 cent; en het tractaat „Enkele Getuigenissen."

is verkrygbaar tegen de helft van dien prijs, of 6Va cent per 100. Welk
groot en goed werk kunnen de meeste broeders en zusters in de Zending

volbrengen, indien zy' van maand tot maand een zeker aantal traktaten

onder hunne kennissen, aan den voorbijganger of aan de huizen zouden

verspreiden. Hoevelen zouden op die wijze betreffende zekere gewich-

tige beginselen van het Evangelie verlicht worden ! Broeders en Zusters

!

verkrijgt den geest van het werk, en voegt uwe gebeden by uwe pogingen.

Zuster E. van Einden meldt ons dat zy uit is gegaan om Vr. Discussies

te verspreiden, en er 34 verkocht heeft; Zuster J. Meurer een 30-tal.

Beide zusters zijn van de Botterdamsche Gemeente.

Wij ontvingen bericht, dat Pres. Joseph F. Smith en gezelschap,

die per S.S. Vaderland, der Bed Star Line, uit Antwerpen waren ver-

trokken, Dinsdag 18 Sept. te New-York zyn geland.
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De „Stralen van Levend Licht" zijn nu verkrijgbaar gesteld in

brochure-vorm. Iedere brochure bevat een volle serie der 12 „Stralen",

een exemplaar van het traktaat „Enkele Getuigenissen" en de Artikelen

des G-eloofs. Dit boekje, groot 50 pagina's, zal maar 3 cent kosten, en
zal door de zendelingen, en aan dit kantoor, verkrijgbaar zijn.

Een ander boekje, in deze Zending voorhanden, is getiteld: „Merk-

waardige verschijningen aan den Profeet Joseph Smith; en het Nieuwe
Jeruzalem," en is 100 blz. groot. De prijs was oorspronkelijk 25 cent,

maar is sedert eenigen tijd voor 20 cent verkocht, en is nu verminderd

tot 15 cent. Het is een hoogst leerzaam en interessant boek.

De prijs van het kleine liederboek zonder muziek, is van 30 cent

gebracht op 20 cent.

Ouderling J. Kooyman zond ons wederom opgaaf van een nieuw
inteekenaar uit Salt Lake City; en wy ontvingen er ook wederom 2

door elk der volgende zendelingen: H. van Braak, L. G. Hardy en

J. Roghaar.

DE ZENDING ELDERS.

De Mexikaansche Zending van de Heiligen der laatste Dagen geeft

goede berichten van hare werkzaamheden. Een voorspoedige Conferentie

werd den 29sten Juli in de stad Toluca gehouden, en den volgenden

dag werden 8 personen gedoopt, terwy'1 nog 25 of 30 andere personen

in de Zending aangevraagd hebben om door den doop in de Kerk op-

genomen te worden. De Zondagscholen worden goed bezocht. De Mexi-

kaansche Zending is eerst 5 jaren geleden geopend.

In de maand Juni werden in de Noord-Illinois Conferentie 12

personen gedoopt. Te Nauvoo zijn nog verscheidene personen gereed voor

den doop. „Het geeft voldoening, de verandering van gevoelen en houding

tegenover het „Mormonisme" waar te. nemen. Waar de zendelingen den

vorigen zomer, als zjj met hunne traktaten werkten, ruw werden be-

handeld, houden zij nu vergaderingen en worden zy goed behandeld.

In de Hancock Provincie, waar de gevoelens voor een langen tijd zoo

bitter zyn geweest, is het nu slechts noodig dat de zendelingen ruchtbaar

maken dat zij daar zyn en dat zij eene vergadering zullen houden, om
van een groot gehoor verzekerd te zyn. Het is geen ongewone ge-

beurtenis, dat zy een publiek van 50 tot 100 menschen verkrijgen in

dorpen van 300 inwoners; en wat nog meer bemoedigend is, — de

tweede vergadering trekt meer menschen dan de eerste."

De Zending van de Zuidelijke Staten (Ver. St.) heeft gedurende de

twee weken eindigende 25 Aug. gedoopt 73 personen.
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Het „Elders Journal", uitgegeven door de Zending der Zuidelijke

Staten, verwierf in hetzelfde ty'dperk 75 nieuwe inteekenaren. Als een tijd-

schrift in de Engelsche taal en als het eenige tijdschrift onzer Zendingen

in Noord-Amerika, waar honderden onzer zendelingen arbeiden, heeft

de Elders Journal een ontzaglijk groot veld; en het wordt ook door velen

in Zion zelve gelezen. Driejaren geleden voor het eerst in het licht gegeven,

om de plaats van de Southern States Star in te nemen, heeft het nu
reeds 5000 inteekenaren, waarvan de laatste 1077 werden aangeworven
sedert 1 Mei j.1. De nummers van het Elders Journal, die ieder 16

paginas bevatten, zullen nu vergroot worden, en belangrijke verbeteringen

zullen in de keuze van het materiaal aangebracht worden.

Het is in hooge mate verblijdend, waar te nemen dat de zending

in de Ver. Staten zoo voorspoedig is, en dat het herstelde Evangelie

van Christus door velen wordt erkend en aangenomen. De Zending

der Zuidelb'ke Staten is wel een der voorspoedigste onzer zendings-

velden, en dit feit weerlegt de bewering die wel eens in de couranten

van Europa gevonden wordt, als zou het Mormonisme alleen in den

vreemde — waar het niet van naby kan gadegeslagen worden — kans
tot gedijen hebben. Het „Mormonisme" is wat het voorgeeft te zijn.

UTAH-NIEUWS.
Ouderling Brigham G-. Thatcher, dien zich de oudere leden der

Rotterdamsche Gemeente van de Kerk goed zullen herinneren, is aan-

gesteld geworden tot Bisschop van de 1ste Wijk te Logan, Utah.

Broeder B. Gr. Thatcher heeft te Rotterdam eene zending vervuld van
Sept. 1897 tot Mei 1900. Hij was gedeeltelijk werkzaam in het Zendings-

kantoor, en zyne echtgenoote, Zuster Florence B. Thatcher, was met
hem in Holland, waar zy zich onder hunne medearbeiders en onder

de leden der vertakking vele vrienden gemaakt hebben.

Broeder J. Kooyman deelt ons mede, dat Zondag 2 Sept. in de

Zondagschool der 16de Wijk van Salt Lake City eene Hollandsche The-

ologische Klas gevormd is, met Broeder Willem Dalebout als haar

leeraar. 32 Hollanders waren er tegenwoordig.

Wij ontvingen een schryven van Ouderling H. J. Webb, den vorigen

President der Groninger Conferentie. Hij zegt o. m. : „Ikben welbehouden
in mijn tehuis teruggekeerd, na een ruwe, stormachtige reis. De wegen
waren zoo modderig, dat het my twee dagen nam om 60 mijlen (van

Modena naar St. George) te rijden in een rijtuig met vier paarden

bespannen. Ik geleek niet veel op een zendeling, toen ik tehuis aan-

kwam. Ik stel immer veel belang in de goede verslagen uit het zen-

dingsveld. Ik zou wel gaarne weer bij u zijn. Dikwijls verlang ik om
weer eenige oogenblikken in Holland te zijn. De „Ster" vind ik

zeer interessant."
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Het volgende uittreksel is genomen uit een brief van Ouderling

Frank I. Kooijman ontvangen uit Salt Lake City: „Mijn dank voor de

„Vriendschappelijke Discussie", bij No. 15 van de „Ster" .... Ik heb

het boekje nog niet kunnen doorlezen, maar een doorbladering heeft

my het vertrouwen gegeven, dat het velen goeddoen zal. Het formaat

is zeer handig en de pry's werkeajk laag. Met genoegen heb ik het

verslag gelezen van Uwe goede Conferentie te Groningen, en ook deed

het my genoegen te merken hoe belangstellend de Heiligen alhier daar-

omtrent waren. Wees verzekerd dat dagelijks vele smeekgebeden

opstijgen ten behoeve van het veld waarover gy presideert. Ons hart

is met U, en laat my de tolk zijn van velen en U toeroepen: God

zegene UI"

ONTSLAG. EN BENOEMING.

8 September. — Ouderling Arnold van Limburg is eervol van zijne

werkzaamheden in de Ned.-Belg Zending ontslagen. Hy is 2 jaar en

8 maanden op zending geweest, en arriveerde den 31sten Jan. 1904.

Zyn arbeidsveld is de Rotterd. Conferentie geweest tot 14 Maart 1906,

toen hij naar de Arnhemsche is overgeplaatst om te Nymegen te arbeiden,

1 October. - Ouderling Laurence Y. Thatcher, President der Arn-

hemsche Conferentie, is eervol van zijne zending in Nederland ontslagen,

en zal met Ouderling Van Limburg den 12den October van Liverpool

vertrekken. Hij arriveerde den 18den Febr. 1904 in deze Zending, en

heeft tot 24 Febr. 1906 in de Rotterd. Conferentie gearbeid, toen hy

beroepen is tot het presidentschap over de Arnhemsche Conferentie.

Ouderling John P. Lillywhite is ontslagen van de leiding der Rotterd.

Gemeente, en benoemd tot President der Arnhemsche Conferentie.

Ouderling Le Grand Richards, die sedert zijne aankomst in Nederland

als Secretaris der Ned.-Belg. Zending heeft gearbeid, is van deze werk-

zaamheden ontslagen, en aangesteld als President der Rotterd. Gemeente.

Ouderling Robert S. Folland is benoemd tot Secretaris der Neder-

landsen-Belgische Zending.
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