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Half-Maandelijkscn, Tijdschrift van de jHeiligen

der laatste Dagen.

(Opgeeicht in 1896.)

De natuurlijke mensch begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want

zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden

worden.

1 CoEINTHE 2 : 14.

No. 3. 1 Februari 1907. 12de Jaargang.

HET WOORD DER WIJSHEID.
Eene Eedevoering, gehouden door Patriarch Hyrum Smith te

Nauvoo, 111. , den 29sten Mei 1842.

(Vervolg van blz. 36).

Luistert niet naar de leeringen van eenig man of Ouderling die zegt

dat het woord van wijsheid van geen beteekenis is, want zulk een

man zal mettertijd verworpen worden. Deze zijn beginselen waarnaar

ik aïtjjd gehandeld heb, die ik altijd onderhouden heb, en welke mijn

gezin ook onderhoudt; het zijn die voor welke Broeder Hyrum altyd

gestreden heeft, en voor welke ik ook nu strijdt; en ik weet dat niets

dan een onwankelbare, niet-afwijkende levenswijze den mensch kan be-

houden in het Koninkrijk van God. De Heere heeft ons gezegd, dat

sterke dranken niet goed zijn. Wie is het die zeggen zal dat ze wel

goed zijn, als de Heere zegt dat ze niet goed zijn?

De man die zegt: „Ik kan wijn en sterken drank drinken en het

zal my niet schaden" is niet wijs. Maar sommigen zeggen : „Ik weet

dat het my goed gedaan heeft, want op een zekere gelegenheid was ik

vermoeid en zwak, en het deed mij herleven, en ik werd er door ver-

sterkt, en dat is voor my voldoende bewys." Het moge voor hen vol-

doende zijn. maar het zou niet voldoende moeten zijn voor een verstan-

dig man, want elke geest van dit soort zal alleen een grootere begeerte

voortbrengen als zijn invloed op het menschelyk lichaam ophoudt met
zich uit te werken. Maar zij weten dat zrj bevoordeeld zyn;ja, zoo weet

ook de man die een hypotheek op zijn eigendom laat leggen, dat het

hem wel van de oogenblikkelyke moeilijkheid verlost, maar zyne tijde-

lijke uitkomst bindt de koorden der slavernij slechts te vaster om hem
heen. De Heere heeft den sterken drank niet voor den buik verordineerd,
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„maar voor het wasschen van uwe lichamen." En wederom „tabak is

niet voor het lichaam, noch voor den buik, en is niet goed voor den
mensch maar als een kruid voor kneuzingen en bet zieke vee, om ge-

bruikt te worden met overleg en verstand." Tabak is een walgelyke,

stinkende, afschuwelijke plant, en ik ben verbaasd dat een mensch er

over denkt om ze te gebruiken; inzonderheid onteert het een Ouderling

indien hij dezelve eet of rookt. Hij is niet bekwaam voor zijne roeping.

Hy zoude eerst het woord van wisheid moeten leeren onderhouden en

dan hetzelve leeren aan anderen. God zal den mensch niet zegenen die

\ het gebruikt. En wederom, „heete dranken zijn niet voor het licbaam

noch voor den buik." Velen vragen wat dit beteekent, of het thee en

koffie beteekent of niet. Ik zeg dat het betrekking beeft op tbee en koffie.

Waarom is het, dat wij zoo vaak loom en lusteloos zijn? Het is

omdat wij het Woord van Wijsheid breken; ziekte werkt op ons gestel,

ons verstand wordt verduisterd, en wij kunnen de dingen die van God
zy'n niet verstaan, en de duivel maakt gebruik van de gelegenheid, en

wij vallen in verzoeking. Niet alleen zijn zij verderfelijk in beginsel en

vergiftigend in hunne uitwerking, maar het invoeren van buitenlandsche

producten kan het middel zijn ter vergiftiging van duizenden van ons

volk in een toekomstigen tijd, door deze gelegenheid welke een vyand

tegen ons zou kunnen waarnemen, als wij van die dingen gebruiken

waarvoor wij gewaarschuwd zijn, dat zij kwaad zijn. En menherinnere

zich dat deze instructies gegeven zijn n tengevolge van kwaad hetwelk

bestaat en zal bestaan in de harten van kwaadwillige mannen." „Voor-

waar, wederom zeg ik u, dat God alle heilzame kruiden heeft gegeven

tot onderhoud van het leven en tot gebruik van den mensch, alle

groenten en alle vruchten in hun seizoen. Die behooren alle met voor-

zichtigheid en onder dankzegging gebruikt te worden. Ja, Ik, deHeere,

heb het vleesch van de beesten en van de vogelen der lucht bestemd

tot het gebruik van den mensch, met dankzegging. Nochtans moet
het spaarzaam gebruikt worden; het zal Mij welbehagelijk zijn, als het

slechts wordt gebruikt in den winter, ten tijde van koude of van

hongersnood. Het graan is bestemd om door menschen en beesten

gebruikt te worden en het voornaamste voedsel des levens te zijn, niet

alleen voor de menschen, maar ook voor de beesten van het veld, de

.vogelen des hemels en al het loopend en kruipend wild gedierte op de

aarde; en deze heeft God ten behoeve der menschen gemaakt, slechts

voor tijden van gebrek of hongersnood."

Laat de mensch by deze voorschriften blijven. Dat hij de dingen

door God verordineerd gebruike, dat hij de levende dieren spaarzaam

gebruike. Het is hem behaaglijk, zegt de Heere, dat vleesch alleen

gebruikt worde in den winter of ten tijde van hongersnood. En waarom
ze gebruiken ten tijde van hongersnood? Omdat alle tamme dieren

natuurlijk zouden sterven, en juist zoowel door den mensch gebruikt
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mogen worden als niet. „Alle graan is goed tot voedsel voor den

mensen, alsook de vrucht van den wynstok — wat vrucht voortbrengt,

hetzij het in den grond of boven den grond zij. Niettemin, tarwe voor

den mensch, en mais voor den os, en haver voor het paard, en rogge

voor vogels en de varkens en voor alle beesten des velds, en gerst

voor alle nuttige dieren en voor zachte dranken als ook ander graan.

En alle Heiligen, welke deze woorden zullen ter harte nemen en

betrachten, als ook de geboden gehoorzamen, zullen ontvangen gezond-

heid in hun lichaam, en kracht in hunne beenderen; zij zullen wijsheid

en eene uitgebreide kennis bekomen, ja ook verborgen schatten; zij

zullen loopen en niet vermoeid worden, wandelen en niet uitgeput worden

;

en ik de Heere geef hun eene belofte, dat de Engel der verwoesting hen niet

zal slaan, evenmin als eertijds de kinderen Israéls in Egypte. Amen!"
Dat deze dingen gehoorzaamd worden! Dat de Heiligen wijs zijn!

Laat ons onze dwaasheid afleggen en bij de geboden van God blijven,

dan zullen wij door den G-rooten Jehova in tijd en eeuwigheid gezegend

worden; wij zullen gezond zijn, sterk en levendig; wij zullen bekwaam
zijn om ziekten te weerstaan, en onze raadsvergaderingen zullen met
wijsheid bekroond worden, en onze lichamen zullen sterk en krachtig

worden; onze afstammelingen zullen machtig worden, en zullen opstaan

en ons gezegend noemen; de dochteren Zions zullen schoon zijn en hare

zonen de blijdschap der gansche aarde; wij zullen onszelven gereed

maken voor de plannen van Jehova — voor het Koninkrijk Q-ods —
voor de verschijning van Jezus in Zijne glorie. „Uit Zion, de volmaakt-

heid der schoonheid, zal God schitteren — Zion zal verhoogd worden,

en zal den roem van de geheele wereld verkrijgen."

De voormalige President Woodruff, welke deze predikatie van den

Patriarch rapporteerde, zeide: „Zoo sprak de man Gods, aangevuurd

door een hemelschen, heiligen ijver voor de welvaart van de Heiligen

des Allerhoogsten, welke rond hem vergaderd waren, in ademlooze stilte

luisterende naar de heerlijke woorden die van zijne lippen vloeiden, terwijl

wij onszelven uiterst onbekwaam gevoelen om er de volle waarde aan

te geven in deze korte schets, en wij kunnen alleen zeggen, dat hij

vrijelijk en met groote kracht ten volle uitwijdde over deze beginselen,

strijdende tegen verdorvenheden en zonden in hunne verschillende

vormen. Wij vertrouwen dat zijne leeringen gegraveerd zijn in duizenden

harten dergenen die tegenwoordig waren en naar zijne predikatie

luisterden. Standvastig en onwankelbaar in zijne beginselen, is hij altijd

een voorstander geweest van echte rechtschapenheid, gerechtigheid en

waarheid. En toen wij hem al zijne bekwaamheid en ijver zagen ge-

bruiken om het gewicht van deze punten tot het besef zijner toehoorders

te brengen, herinnerde het ons aan een van de gezegden van een der

dienstknechten Gods van ouds: „Ik zal uwe gerechtigheid aan de groote

scharen bekend maken." Vertaald door Ouderling John K. Meibos.
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DE WETENSCHAP EN HET WOORD DER WIJSHEID.
Voortdurend meer wordt het Woord des Heeren, door den Profeet

Joseph Smith tot ons gekomen, door de wetenschap ondersteund en

bevestigd. Als een voorbeeld diene het Woord der Wijsheid, dat voor

vele jaren na de openbaring ervan het mikpunt van veel kleingeestige

bespotting is geweest, en de verklaringen die er in gemaakt zijn, worden
verworpen en tegengesproken. Maar de professoren vinden allengs meer
uit — en verklaren daarom steeds met meer nadruk — dat de dingen

welke de Heere als scbadelijk beeft aangewezen, juist zijn zooals Hij

bekend heeft gemaakt, n.1. niet goed voor de gezondheid, het gestel en

het gebruik van den mensch.

De Heere doet onvoorwaardelijke uitspraak tegen het overvloedig

gebruik van vleesch en tegen heete dranken. Toen het bekend werd
dat de Profeet verklaarde, dat met de algemeene benaming „heete

dranken" meer in het bijzonder thee en koffie bedoeld werden, hield

men ons voor, dat „dit kopje vroolijk maar niet dronken maakt", zooals

een Engelsch gezegde luidt. Maar in latere jaren heeft men ontdekt, dat

er meer dingen zijn die dronken maken, dan wijn of sterke drank, en

dat „theedronkenschap" geen verkeerde benaming is. In den tegen-

woordigen trjd onderzoekt en bespreekt men de redenen van het niet-

goed-zijn dezer dingen voor het menschelfjke lichaam. Er zijn soorten

voedsel die in het lichaam zuurstoffen verzamelen die voor den toestand

van het bloed schadelijk zijn, en die tot verscheidene ziekten leiden,

waaronder zijn te noemen, de jicht, bloedarmoede, verval van zenuwen,

krankzinnigheid en vallende ziekte. Thee, koffie, chocolade en cacao

bevatten bestanddeelen, welke door de organen van het lichaam omgezet

wordden in zuren die voor den mensch niet goed zijn en vermeden be-

hooren te worden. Een leefregel met vleesch en thee leidt tot de hier

genoemde kwalen van verstand en lichaam. (Juvenile Instructor.)

UTAH WORDT GEPREZEN.

Sprekende tot de studenten in de rechtsgeleerdheid, van de Ann
Arbor Universiteit, welke klas den 20sten December gradueerde, gaf

het Hoofd der faculteit van de Michigansche School in de Rechten

Dr. Hall, woorden van den grootsten lof te hooren voor de studenten

uit Utah, en hun werk.

De Daily Maroon, die in de Universiteit uitgegeven wordt, zegt in

het verslag eener vergadering waar Dr. Hall de spreker was, het volgende:

„Een overzicht gevende van het jaarwerk, zeide Dr. Hall: „Twee

honderd en dertien studenten zijn in de school tot Rechtsgeleerdheid

ingeschreven — een toename van 25<V over het vorige jaar. De studen-

ten vertegenwoordigen 88 verschillende scholen, waarvan Utah den

voorrang bekleedt, beide wat quantiteit en qualiteit. aantal en bekwaam-

heid, aangaat." (Deseret News.)
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PRESIDENT WILFOBJ) WOODRUFF.

President Wilford Woodruff werd den lsten Maart 1807 te Farmington

(nu Avon), Connecticut, Ver. St., geboren. Hij werd den 31sten December
1833 gedoopt, toen de Kerk weinig meer dan drie jaren oud was. Hy'

heeft de Kerk van hare jeugd zien opkomen, en heeft nauwkeurig dag-

teekening van hare wondere loopbaan gehouden in een der dagboeken

op de getrouwste wyze gehouden door eenig man. Zijn leven is samen-

geweven geweest met dat der Kerk. Van den dag toen hy tot Leeraar

werd verordineerd (2 Januari 1834) en door de verschillende graden van

het Priesterschap heen en tot den tijd toen hy, den 26sten April 1839,

te Far West tot Apostel verordineerd werd, was hij steeds mede-werkzaam

met de leidslieden der Kerk. Hij was geestdriftig, oprecht en getrouw

in iedere beroeping tot het bevorderen van de belangen Zions, die hy

erkende als het werk Gods. Hij was een van de voorspoedigste zende-

lingen die de Kerk ooit gehad heeft, —
, en een van hare getrouwste

dienstknechten. Hij groeide met haar op.

President Woodruffs werkzaamheden als zendeling in Engeland
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waren wonderbaar en gezegend met opmerkelijke openbaringen van de

macht Gods, tot de zaligheid der menschen. Hij landde te Liverpool den

Uden Januari 1840, en werd gezonden om in de dorpen der Staffordshire-

fabrieken te arbeiden. Hier bleef hij echter niet lang.

Op een Zondagavond, toen hij tot eene groote vergadering in het

stadhuis te Hanley predikte en de Geest des Heeren op hem rustte»

kondigde hij aan, tot de verbazing van het v,olk, dat die bijeenkomst de

laatste zou zijn die hij voor eenigen tijd daar zou houden. Den volgenden

morgen vroeg hij den Heere, wat Zijn wil aangaande hem was, en hij

kreeg ten antwoord dat hij zuidwaarts moest trekken, want dat er vele

zielen wachtende waren om het woord des Heeren te hooren. In ge-

hoorzaamheid hieraan ging hij op weg in zuidelijke richting, en bleef

doorreizen tot hij het landgoed van zekeren John Benbow, te- Ledbury,

Herefordshire, bereikte. De heer Benbow ontving hem met blijdschap,

en deelde hem mede dat een gezelschap van meer dan 600 mannen en

vrouwen zich van de Wesleyaansch-Methodistische Kerk had afgescheiden

en den naam van „de Vereenigde Broederen" op zich genomen had, en

naar meer licht zoekende was. Ouderling Woodruff begon zijn werk

onder deze menschen, en predikte dagelyks tot hen in de zalen en de

kapellen die te zijner beschikkingstonden. Gedurende de eerste 30 dagen

na zijne aankomst in Herefordshire doopte hij 45 predikers en 160 leden

van de Vereenigde Broederen. In den tijd van 8 maanden doopte hij

meer dan 1800 zielen, inbegrepen al de 600 Vereenigde Broederen

behalve een.

President Wilford Woodruff was getuige van wonderbare verande-

ringen, en van de wonderbare handelwijze Gods met de Heiligen der

laatste Da^en. Het is moeilijk om te zeggen, welk gedeelte van zijne

geschiedenis en van die der Kerk de merkwaardigste is — de eerste

of de latere jaren. Zeker is het, dat hy gedurende z;jn presidentschap

over de Kerk getuige is geweest van eenige van de merkwaardigste

gebeurtenissen van hare wonderbare geschiedenis. De inwijding van den

Tempel te Salt Lake City, waaraan 40 jaren gebouwd was, had plaats

gedurende zijn bewind; ook de toelating van Utah als een der Staten

in de Unie der Vereenigde Staten, en het deelnemen der Utah vrijwilligers

in den Spaansch-Amerikaanschen oorlog. Hij heeft geleefd om de ver-

vulling van zijne eigene profetie te zien, — die hy in 1893 had uitge-

sproken, toen de Tempel werd ingewijd — dat de dag nabij was,

wanneer de rijke gunst Gods over Zion zou uitgestort worden en wanneer

Hij haar zou troosten. Voorwaar, zoo is het gebeurd, en Zijn dienstknecht,

met jaren beladen, heeft geleefd om het vervuld te zien.

Bij den dood van President John Taylor, den 25sten Juli 1887,

kwam het bestuur van de Kerk te rusten op Wilford Woodruff, als de

President der Twaalf Apostelen. Ten tijde van de jaarlijksche Algemeene
Conferentie in 1889 werd het Eerste Presidentschap van de Kerk gere-
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organiseerd, en President Wilford Woodruff koos zich George Q. Cannon
en Joseph F. Sinith tot Raadgevers. Hij stierf den 2den September 1899,

in zijn 92ste jaar. MUL Star.

BUITENGEWONE VERGADERING TE ROTTERDAM.

Donderdag 17 Januari werd te Rotterdam, in de zaal „Excelsior",

eene buitengewone vergadering gehouden ter gelegenheid van het bezoek

van President C. W. Penrose en Ouderling Wm. A. Morton, die na hun
bezoek in België wederom met de Heiligen en vrienden te Rotterdam
konden samenkomen, vóór hun terugkeer naar Engeland.

De vergadering werd geopend met het zingen van Lied No. 18:

„Hoort naar des profeten stem." Het gebed werd door Ouderling J. E.

Openshaw Jr. gesproken, waarna Lied No. 78: „Zion" werd gezongen.

President C. W. Penrose was de eerste spreker. Hij sprak breed-

voerig over de twee georganiseerde machten die op aarde bestaan, en

toonde met duidelijkheid hunne werken en kracht, van den beginne,

en haalde voorbeelden aan uit de Schriften. Hij beschreef de manier

van werken van de booze macht, en de middelen waardoor zij werkt,

en ook de wyze der werkingen van de macht des Lichts, en de middelen

waardoor de mensch kan zalig worden en erfgenaam van eeuwige

heerlijkheid, macht, koninkryken en heerschappij kan worden, die alle

binnen het bereik van den mensch zijn.

Daarna kwam Ouderling W. A. Morton aan het woord. Hij spoorde

de Heiligen tot ijver aan in het onderhouden van de geboden des

Heeren, en toonde aan, hoe de Heere hem, omdat hij die dingen had

volbracht, dikwyls had gezegend. Hy verhaalde eenige korte geschiede-

nissen, en vermaande zijne hoorders tot goeddoen, hun belovende dat

het Evangelie hen gelukkig zou maken.

Het koor van de Rotterdamsche gemeente zong een Engelschen

Lofzang: „Consider the lilies of the field." De dankzegging werd door

Ouderling J. Rotstege gesproken.

President Alex Nibley trad in deze vergadering op als tolk voor

de Engelsch-sprekende broederen. Vele van de Heiligen en onderzoekers

waren opgekomen, en waren zeer verblijd dat zij deze gelegenheid

hadden om Pres. Penrose en Ouderling Morton wederom te hooren.

Le Grand Richards.

OVERLEDEN.

Boer. — Cornelia Jacoba Johanna, dochtertje van Broeder en

Zuster Jan Boer, van de Rotterdamsche gemeente, is den 27sten

Januari overleden in den ouderdom van ruim vier maanden.
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Redactie: ALEX NIBLEY. -:- Assistent: PAUL ROELOFS.

SPECIALE VERGADERING TE AMSTERDAM.

Een speciale vergadering van de Heiligen en vrienden te Amsterdam
werd Maandagavond 14 Januari in genoemde stad gehouden in de zaal

De Wittenstraat, 109— 111, om hun eene gelegenheid te verschaffen om
Pres. C. W. Penrose en Ouderling "Wm. A. Morton te hooren prediken,

die ter bijwoning van de Zendingsconferentie te Rotterdam op 13 Jan.

in Nederland waren.

De bijeenkomst werd geopend door het zingen van Lied No. 53:

„Wij danken U, Heere, voor profeten." Het gebed werd door Ouderling

L. Q-. Hardy Jr. gesproken, en daarna zong het koor, onder leiding van

Broeder F. Wiegel, het Lied No. 6: „Ziet den heiligen heraut komen."
Pres. 0. W. Penrose was de voornaamste spreker. Hij behandelde

het onderwerp van den vry'en wil des menschen en zijne verantwoor-

delykheid, dientengevolge, voor zijne persoonlijke werken, terwijl de

erfzonde door het verlossingswerk van Christus onvoorwaardelijk werd
verzoend. Hij sprak van de eerste en van de tweede opstanding uit de

dooden en van het oordeel, en gaf eene uitlegging van de grondbeginselen

van het Evangelie, door het gehoorzamen waarvan de mensch alleen

van zijne zonden kan verlost worden en zaligheid bekomen. Hij toonde

aan, welke plaats Yader Adam zal bekleeden aan het hoofd van zijn

nageslacht, en welke voorrechten ieder trouw vader en dienstknecht

des Heeren wachten, die zijne plichten vervult en zijne kinderen in de

beginselen van leven en zaligheid onderwijst; en hij wees er op, dat

de getrouwe ouders en kinderen vereenigd zullen worden, om voor

eeuwig samen het geluk te ontvangen.

Ouderling Wm. A, Morton getuigde van Pres. Penrose's autoriteit;

hij verhaalde verder zijn eigen bekeering tot het Evangelie, en getuigde

van het goede dat deze leer voor hem had gedaan. Hij zeide, dat de

ondervindingen die hij in de laatste 16 jaren in Utah had doorgemaakt,
wel de aangenaamste van zyn leven waren. Indien hij niet wist. zeide

hij, dat zijne vrouw en kinderen onder de „Mormonen" in goede banden
waren, zou hij ze niet hebben achtergelaten om gedurende eenigen tjjd

in het zendiogsveld te arbeiden.

Ouderling J. K. Meibos, die op een gezegende wijze de vertaling

voor de twee voorgaande, broederen had gedaan, sprak ook zelf ge-

durende eenige minuten tot de vergaderden. Hy' gaf eene sterke ge-

tuigenis van het leven van de Heiligen der laatste Dagen als een volk

en in 'het bijzonder van hunne leidslieden. Hy drukte zijne blijdschap

uit over de gelegenheid die hy heeft, om inzy'n vaderland het Evangelie



- 58 -

te komen prediken, en drong er op aan, dat de onderzoekers geen

haastig oordeel zouden vellen over deze leer, die zich voor hem bewezen

heeft, de Parel van groote waarde te zyn.

Ouderling W. L. Brirnhall presideerde in deze vergadering. Alle

zitplaatsen waren bezet en vele personen moesten staan. Er waren vele

vreemdelingen aanwezig, en allen luisterden met groote aandacht. De
vergadering werd ook bygewoond door Pres. Alex Nibley en een aantal

zendelingen uit andere plaatsen. Het koor zong nog het Lied No. 24:

„Alles looft Gods liefde," en het slotgezang was Lied No. 89: „Zingen

wij voor 't scheiden." De dankzegging werd door Pres. Alex Nibley

gesproken.

CONFERENTIE TE LUIK.

De conferentie te Luik werd gehouden op Woensdagavond, 16 Jan.

in het nieuwe lokaal der Luiksche gemeente, Place du Congres 23, te

Luik, België, en was begunstigd met de tegenwoordigheid van President

C W. Penrose, en Ouderling Wm. A. Morton, vanLiverpool, en President

Alex Nibley.

De conferentie werd geopend met een zang door de gemeente.

Ouderling F. W. Hodgson ging voor in het gebed, en Pres. Alex Nibley

sprak een korte openingsrede, waarin hy Pres. C. W. Penrose en Ouder-

ling Morton voorstelde, en zijn getuigenis gaf aangaande de dienst-

knechten Gods. Hij besloot met eenige raadgevingen aan de broeders

en zusters der conferentie.

Daar de zaal, waarin deze conferentie gehouden werd, dezen avond

voor het eerst in gebruik genomen was en bestemd was voor de ge-

regelde vergaderingen van de Kerk te Luik, werd deze gelegenheid

door President C. W. Penrose gebruikt om het lokaal voor dat doel te

wijden en aan God op te dragen. Het inwijdingsgebed, waardoor deze

plechtigheid werd volbracht, stemde al de aanwezige Zendelingen, de

lokale Priesterschap en de leden tot groote dankbaarheid, en gaf den

broederen en zusters, daar vergaderd, een verder inzicht in de handel-

wijze van het Priesterschap bij gewichtige gelegenheden van dien aard.

Pres. Penrose nam verder het woord op, en hield eene rede waarin

hij het plan Gods met betrekking tot de aarde besprak, en den vervallen

toestand der wereld als een gevolg van de overtredingen en goddeloos-

heid der menschen in overweging gaf, alsook de bestaande verdeeldheid

op godsdienstig gebied. Hy sprak van de tweede komst van Christus,

en van de herstelling van het Evangelie door een engel, als een der

voorafgaande teekenen. Hij gaf in korte trekken de grondbeginselen

van het Evangelie weer, en toonde aan welke gaven, krachten en

zegeningen des Heiligen Geestes door hetzelve wederom konden genoten

worden, als voorheen. Hy getuigde van de herstelling der ware leer en

van de eigenschappen van de Heiligen der laatste Dagen als een geheel.
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Hy' zeide, dat groote tegenstand te verwachten was. maar dat de macht

van Satan weldra zal verbroken worden, en dat de regeering van den

Heere Jezus zal gevestigd worden. Hij vermaande de Heiligen om heilig

te leven en het kwade te weerstaan, en van Babyion uit te gaan —
zoo al niet in persoon, dan ten minste en in ieder geval in handel en wandel.

Ouderling Wm, A. Morton, de volgende spreker, gaf zijne getuigenis

van Pres. Penrose, dien hij vele jaren gekend had en wiens opofferingen

hy wist. Hy' zeide dat hij, spreker, het verschil der godsdiensten reeds

vroegtijdig had opgemerkt, en God aangaande het „Mormonisme" had

gebeden, en eene stem uit den hemel hem op duidelijken toon had

gezegd, dat deze leer het ware Evangelie van Christus is. Hij maakte

een aanschouwelijke vergelijking van den vooruitgang van de lichtsoorten,

in den loop der eeuwen uitgevonden — van de ouderwetsche kaars

tot het hedendaagsche electrische licht — met den vooruitgang van

het licht op godsdienstgebied. Wij bezitten — in de woorden der ge-

lijkenis — het electrische licht van het volle Evangelie. Het is te ver-

kry'gen zonder prijs, door onderzoek en gebed.

Ouderling Lester N. Lambert eindigde de conferentie met dank-

zegging. De broederen die allen in het Engelsch spraken, werden

vertolkt in de Fransche taal door Ouderling Radcliffe Q. Cannon.

De zaal was gansch met belangstellenden gevuld, die klaarblijkelijk

allen zeer genoten hadden, en de broederen en zusters en zendelingen

der Luiksche Conferentie waren dankbaar, Pres. Penrose en de andere

broederen in hun midden gehad te hebben.

CORRESPONDENTIE.

Wij ontnemen aan een schrijven van ex President Heber J. Grant:

„Onze reis over den Atlantischen Oceaan was de slechtste, die de

„Baltic" ooit heeft gehad, zooals sommigen van de bemanning ons

zeiden. Ik was den meesten tijd ziek. Ik ben dankbaar dat ik weer
tehuis ben. Bovenal ben ik dankbaar, dat ik na een afwezigheid van
vijf jaren weder tehuis ben, en dat ik allen, die mij dierbaar zijn,

aantref in het leven behouden. Mijne toegenegenheid en zegeningen

zrjn voor de Zendelingen en Heiligen in uwe Zending."

Van ex-President Willard T. Cannon, dezer Zending, ontvingen wij

een schryven, waarin hij o. a. zegt: „Ik moet u mijn excuus maken,
dat ik uwen brief van 10 Nov. niet eer heb beantwoord, waarin u my
verzocht om een artikel voor uw Nieuwjaars-Sternummer te schryven.

De brief is te rechter tyd aangekomen, maar is onder andere papieren

geraakt op mijn lessenaar, en weggelegd, zonder dat ik hem gezien had-

Twéé of drie dagen geleden kwam hy voor den dag. — Ik hoop dat

alles wel met u allen is, en dat u succes hebt op uw werk."
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GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCH-BELGISCHE
ZENDING.

(Vervolg van blz. 46.)

1895 ( Vervolg.)

115 personen werden gedurende dit jaar in de Ned.-Belg. Zending

gedoopt.
1896.

18 Maart, - President Asa W. Judd werd van zy'ne werkzaamheden
in dit zendingsveld ontslagen.

Ouderling George S. Spencer is aangesteld als zijn opvolger om over

het werk in de Ned.-Belg. Zending te presideeren.

1 Juni. — Op dezen datum verscheen het eerste nummer van „De
Stee", het officieel orgaan van de Nederlandsen-Belgische Zending.

De Ster werd uitgegeven als een maandelijksch tijdschrift door Pres.

Geo S. Spencer, als President der Zending, mot medewerking van F. Pieper.

[Vanaf dezen datum zullen wij ook de „Ster-" nemen als een hulpbron

tot het opstellen dezer Zendings-geschierfenis. Wij vermoeden dat beide de

„Ster" en het Dagboek der geschiedenis nu en dan in gebreke is gebleven

om belangwaardige voorvallen uit dit zendingsveld te melden. Waar dat

het geval is, zullen wij niet in staat zijn het ontbrekende aan te vullen]

7 Juni. — Eene conferentie werd te Rotterdam gehouden in de

zaal Linker-Rottekade, 73, en werd o.a. bijgewoond door Pres. Anthon
H. Lund, van de Europecsche Zending. In het verslag in deze Conferen-

tie voorgelezen, werd het getal leden der Kerk in deze Zending aange-

geven als 666 (kinderen beneden 8 jaren niet-inbegrepen).

Er waren nu 14 zendelingen in Nederland en België werkzaam.

12 Juli. — De eerste half jaarl. conferentie te Groningen werd gehouden.

Omtrent dezen tjjd had te Ougrée, bij Seraing, België, een debat -

vergadering plaats tusschen een bekend predikant der Baptisten, Dp.

Delilez, en Ouderling E. Pieper, welk debat zeer ten onzen gunste afliep

met gevolg dat een goed aantal leden der Baptisten-gemeente tot de

Heiligen der laatste Dagen overgingen.

30 Juli. — Broeder H. Schurink, presid erend Ouderling der Ver-

takking te Deventer, overleden.

6 September. — Eene conferentie werd gehouden te Amsterdam.

Omtrent dezen tijd verkreeg het werk te Dordrecht groote bekend-

heid, waar Ouderling W. J. De Brij en mede-arbeider eene openbare

vergadering had gehouden tot wederlegging van artikelen verschenen

in de nieuwsbladen. Een der gevolgen was, dat een aantal personen

werden gedoopt tot leden van de Kerk.

27 September. — Eene Vertakking werd georganiseerd te Ougrée,

prov. Luik, België, met Broeder Emile Camus als presideerend Ouderling

en Ouderling Victor Pirotte als Eerste Raadgever.
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November. — Ouderling J. B. Ripplinger had deze maand te Luik

eenige buitengewone ondervindingen. Toen hij op zekeren avond ten huize

van Broeder en Zuster K. Kreuwels, nieuwe bekeerlingen, eene verga-

dering hield, die door vele vreemdelingen werd bijgewoond, had er vóór

het huis een oploop van 400 a 500 menschen plaats, waarvan sommigen
woeste bedreigingen tegen den Zendeling uitten, en hem opeischtenom

hem te mishandelen, roepende dat zrj hem zouden dooden. Het gepeupel

werd door een politiemacht uiteengejaagd.

1 December. - President G-eorge S. Spencer werd van zyne werk-

zaamheden ontslagen, en Ouderling F. Pieper in diens plaats aangesteld

als President der Ned.-Belg. Zending.

27 December. — Te Amsterdam werd eene conferentie der Nederl.-

Belgische Zending gehouden, welke vereerd was met de tegenwoordig-

heid uan President Eulon S. Wells, van de Europeesche Zending, en

zijn Raadgever Joseph W. McMurrin, en andere bezoekers uit Engeland.

Een der vergaderingen had plaats in de zaal „Plancius".

31 December. — Een statistiek verslag geeft op dezen datum het

ledental van de Kerk in Nederland en België aan als 977, inbegrepen

kinderen in de Kerk ingezegend, doch niet gedoopt. 146 personen werden
gedurende dit jaar in de Zending gedoopt, en 21 personen vertrokken

naar Zion. Omtrent 22750 traktaten en 2330 boeken waren gedurende de

twaalf maanden verspreid geworden.

1897.

1 Januari. — „De Ster", die tot nu toe eenmaal per maand was
verschenen, werd van nu aan als een halfmaandelijksch tijdschrift uit-

gegeven, met medewerking van Ouderling W. J. De Bry.

8 Januari. — Een openingsvergadering werd gehouden te Schiedam,

in het lokaal Poelestraat.

Februari. - Ouderling Andrew Jenson, een der geschiedschrijvers

van de Kerk, bezocht de Nederlandsch-Belgische Zending, om geschied-

kundige inlichting, in verband met het zendingswerk, te vergaderen.

6 Februari. - Tengevolge eener oproeping van den Minister van

Openbaar Onderwijs en Godsdienst ontvangen, begaf Ouderling J. B.

Ripplinger die te Luik werkzaam was, zich naai Brussel om voor dezen

Staatsambtenaar te verschijnen. De oorzaak der uitnoodiging was een

aanklacht en valsche beschuldigingen ingediend door de opgewonden

geestelijkheid te Luik. Ouderling Ripplinger werd verzocht om de leer-

stellingen van de Heiligen der laatste Dagen uit te leggen voor zrjne

Excellentie, die na hem aangehoord te hebben, hem verzekerde dat er in

België vrijheid van godsdienst is, dat onze zendelingen hunne leer zoo veel

mochten verkondigen als zij wilden, en dat de autoriteiten hen zouden

beschermen. Ouderling Ripplinger werd door Z.E. vriendelyk behandeld.

6 Juni. — Eene conferentie werd te Rotterdam gehouden, de morgen-

vergadering in de zaal Linker-Rottekade, en de namiddag- en avond-
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vergaderingen in de Zaal van het Nut-gebouw. Een groot aantal vreem-

delingen was hier tegenwoordig. Een verslag in deze conferentie voor-

gelezen, bracht het aantal leden in de Zending op 1091, inbegrepen

kinderen.

8 Augustus. — Een vergaderlokaal werd geopend te Brussel.

22 Augustus. - Te Luik werd een vergaderlokaal, gelegen Quai de

1'Ourthe, 9, met plaats voor 150 personen, geopend. De zaal was by

deze gelegenheid geheel gevuld en een menigte kon geen toegang ver-

kregen. — Een lokaal was ook te Seraing korten tyd tevoren geopend

voor de Vertakking te Ougrée en Seraing.

27 Augustus. - Een speciale vergadering had plaats te Luik in de

zaal Quai de 1'Ourthe, 9, waar ook Pres. Rul on S. Wells, der Europeesohe

Zending, en zijn Eerste Raadgever, Jos. W. McMurrin, aanwezig waren.

De zaal was geheel gevuld, en, als een gevolg van de opgewondenheid

over de tegenwoordigbeid der „Mormonen", waren er buiten volgens de

schatting nog ongeveer een 1000 menseben die toegang hadden gezocht.

29 Augustus, - Eene conferentie werd gehouden te Rotterdam, in

de Zaal Linker-Rottekade, 73, en werd vereerd met het bezoek van

Pres. Rulon S. Wells en Pres. Jos, W. McMurrin.

10 October. — Te Amsterdam werd voor de vergaderingen der

Kerk een nieuwe, ruime zaal geopend, in de De Wittenstraat 109—111,

met plaats voor omtrent 450 personen. Het oude lokaal was te klein

geworden, en werd opgegeven. Het presidentschap der gemeente te

Amsterdam bestond toen uit Ouderling R. Beima als President, met
Br. van Boerem en Br. Bernaerts als Raadgevers.

17 October. — Speciale vergaderingen werden te Amsterdam
gehouden in de Zaal De Wittenstraat, 109—111, bjj welke gelegenheid

Pres. Rulon S. Wells en Pres. Jos. W. McMurrin aanwezig waren.

(Wordt vervolgd.)

DE ONDERLINGE-ONTWIKKELINGSVEREENIGINGEN.

Onderwerp voor Woensdag 6 of Donderdag 7 Februari.

Het 10de Artikel des G-eloofs.

lste Lezing: Zion. (Dr. Talmage's Lecture 19).

2de Lezing: De Regeering van Christus op aarde. (Dr. Talmage's

Lecture 20).

Onderwerp voor Woensdag 13 of Donderdag 14 Februari.

Het 10de Artikel des Geloofs. (Vervolg).

lste Lezing: „De Vernieuwing der aarde. (Dr. Talmage's Lecture 21,

tot Paragr. 14).

2de Lezing: De Opstanding uit de dooden. (Het overige van Lecture 21).
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m ONS EIGEN ZENPINGSVELD.

Zuster W. J. De Bry, van Ogden, Utah, verkreeg den naam van

een nieuw inteekenaar voor de „Ster"; desgelyks ook Zuster Pietje de

Lange, van de Rotterd. gemeente, een inteekenaar.

Verder verkregen wij nog eene lyst van 10 andere, ons gezonden als

volgt: Door Pres. W. L. Brimhall, 6; Ouderling G. Slot, 2; Le Grand

Richards, 2.

Ouderling L. G. Hardy Jr. die te Utrecht werkzaam is, doet melding

van twee vergaderingen te Westbroek gehouden door hemzelven en

Ouderling Geo P. Trayner, welke gelegenheid hun verschaft werd door

de pogingen en medewerking van Broeder G. Bosker.

De eerste vergadering werd gehouden op Woensdag 9 Januari, en

werd bijgewoond door een zestigtal vreemdelingen. De broederen voor-

zagen al de bezoekers van traktaten en boekjes, verkregen toegang tot

verscheidene gezinnen, en werden uitgenoodigd tot het houden eener

tweede vergadering. Deze had plaats Woensdag 23 Januari en was
eveneens met goeden uitslag bekroond. Aan deze laatste vergadering

nam ook Ouderling W. L. Brimhall, President der Amsterdamsche
Conferentie, deel.

In de bijeenkomst, Donderdagavond 24 Januari te Utrecht gehouden,

waren 16 onderzoekers aanwezig.

In de Rotterdamsche Conferentie werden in de maand December j.1.

16 personen door den doop in de Kerk ingelijfd.

Pres. J. E. Openshaw overhandigt ons een brief, gedateerd 28 Jan.,

dien hy van Ouderling J. Roghaar heeft ontvangen, en waarvan wy
het volgende overnemen: „Aanstaanden Woensdag, 30 dezer, hopen wy
eenige (3 a 6) personen te doopen, en de volgende maand nog een half

dozijn, zoo het de wil des Heeren is. Wy krygen bijna dagelijks nieuwe

adressen van menschen die wy kunnen bezoeken. De Heere stort zyne

zegeningen over ons uit. Wij hebben niet genoeg ty'd om al onze

onderzoekers te bezoeken. — Verleden Zaterdagavond begaven wij ons

naar Het Visschertje, een dorp naby Dubbeldam gelegen, om eenige

menschen te bezoeken. Toen wy aankwamen, vonden wy het huis

vol volk. Wy vroegen of wy niet een vergadering konden houden,

hetgeen ons toegestaan werd. De vergadering duurde twee uren, waarna

wy nog twee uren bleven om de vragen der belangstellenden te beant-

woorden. Ik geloof dat velen hunner onze vergadering gisteren avond

te Dordrecht hebben bezocht, want wy hadden van 30 tot 40 vreemde-

lingen in ons midden, die onze godsdienstoefening nooit eer hadden

bygewoond."
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JOSEPH SMITH'S EERSTE GEBED.
Een vertaling van een onzer Engelsche Zondagschoolliederen, waarvan
de muziek is te vinden in het „Deseret Sunday School Song Book,"

onder No. 114.

O, hoe lieflijk was de morgen,

Helder scheen de zon omhoog,

Bijen gonsden, vogels zongen,

Lentebloesems streelden 't oog,

Toen in 't lommer van een boscbje

Joseph voor den Heer zich boog.

Needrig smeekte hij om wijsheid,

- 't Was zijn eerste luid gebed —
Toen door duistre zondemachten

Hem het spreken werd belet;

Maar toch werd zijn vast vertrouwen

Op den Heere niet ontzet.

Plotsling kwam een licht van boven,

Heller dan de middagzon,

In een vuurkolom zóó heerlijk

Dat hrj 't niet bescbrrjven kon,

Stond een tweetal hemelwezens:

God, de Vader, en de Zoon.

„Joseph, dit is Mijn Geliefde,

Hoor Hem!" klonk bet hoog gebod;

Joseph, die zijn bee verhoord kreeg,

Luisterde met stil genot.

O,, wat vreugd gloeid' in zijn boezem,

Want zijn oog aanschouwde God!

Vertaald door Frank I. Koeman.
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