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Half-Maandelijksch. Tijdschrift van de H e ''i96n

der laatste Dagen.

(Opgbbicht in 1896.)

En hieraan kennen wig, dat wij Hem gekend hebben, zoo wij Zijne geboden bewaren

Die daar zegt: Ik ken Rem, en Zijne geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en

in dien is de waarheid niet; maar zoo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk

de liefde Gods volmaakt geworden ; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. Die

zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alsoo wandelen, gelijk Hij gewandeld

heeft. 1 Johannes 2 : 3— 6.

No. 13. 1 Juli 1907. 12de Jaargang.

MIJ, OF EEN ANDER?

Wat is het hoogste goed in het leren? Er is één groot, één een-

voudig grondbeginsel dat, als wy het ons eigen hebben gemaakt en het

tot het groote centrale beginsel van ons leven hebben gekozen, waar

omheen zich alle andere moeten rangschikken en zich aan onderwerpen,

dat het leven groot zal maken, waarlyk groot en waarachtig gelukkig,

bemind en gezegend door allen in die mate als wy' het ons eigen hebben

gemaakt - een beginsel, dat als het algemeen zou aangenomen worden,

op de meest wonderlijke wijze deze oude wereld waarin wy leven zou

veranderen, ja, haar in één enkelen nacht doen wedergeboren worden.

Op de komst van dit beginsel is het, dat de wereld zoolang heelt

gewacht; dat in plaats van neerslachtigheid en wanhoop in byna ontel-

baar vele levenslicht, hoop en tevredenheid zal brengen.

In het verleden heeft altijd het begrip de overhand gehad en dat

begrip beheerscht tegenwoordig nog de geheele wereld, dat wanneer
men succes, grootheid, geluk wil vinden, men allereerst op zichzelf

moet passen en ook alleen aan zichzelf moet denken, dat de eigen

persoon van het meeste belang is.

Dit is de groote fout geweest, dit is de noodlottige dwaling dwars

indruischend tegen het eenig waarachtige, tegen de kern, de strekking

van die hooge, onwrikbare wet, die zegt, dat wy ons leven vinden

naarmate wij het verliezen in den dienst van anderen; in meer
omschreven vorm — hoe meer wy ons leven wyden aan anderen, des

te heerlijker en ryker, des te grooter en grootscher, des te schooner en

gelukkiger wordt ons eigen leven, dat het redt.
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Dit is de uiting van een der grootste waarheden, van een der

grootste grondbeginselen der meest practische zedeleer, die de wereld

tot dusver heeft gekend.

In één woord, het is dienen — niet zichzelf maar anderen. Wij

zullen nochtans weldra 'bemerken dat door deze hooge, onwrikbare wet

al onze liefde, ons dienen, onze hulpvaardigheid jegens anderen, altijd

geregeld tot ons wederkeeren, soms honderd- of duizend- of duizend

maal duizendmaal verdubbeld.

De G-roote Meester, Hij, die voor zoovele jaren in dat verre Oostersche

land, nu eens op de heuvelen, dan weder aan de meren, als het volk

zich om Hem verzameld had, deze groote, hooggeboren en teedere

waarheden van het menschelijk leven en zijn toekomst verkondigde.

Jezus Christus, zeide juist hetzelfde, toen Hij verkondigde wat Hij zoo

dikwijls herhaalde: „Hij die de grootste onder u is zal uw dienstknecht

zijn"; en Zijn geheele leven was slechts de belichaming van dit grond-

beginsel, van deze waarheid, hetgeen tengevolge had, dat de grootste

naam ter wereld tegenwoordig de Zijne is — de naam van Hem die

tot levenstaak gekozen had, de kranken te heelen, de naakten te

kleeden, de terneergeslagenen op te beuren, de zwakken en strompelenden

te ondersteunen; die zich bevriendde met armen en ongelukkigen; de

trotschen, verwaanden en zelfzuchtigen veroordeelde en daardoor de

menschen rechtvaardigheid, medelijden en toewijding bij het dienen van

anderen leerde liefhebben, hen leerde te leven in hun hooger, hun
Goddelijk ik.

En wat is een dienaar? Iemand die zichzelven diensten bewijst?

Neen. Die anderen dient? Ja. Er is geen grootscher woord in de

taal dan het woord dienaar, wanneer het bezien wordt in het licht van

zijne ware en juiste beteekenis; wij zullen weldra erkennen dat elk

werkelijk groot en gelukkig leven in den waren zin des woords dat

eens dienaars is geweest, dat geen enkel zoodanig leven anders is

geweest of kan zijn.

O, gij die zoekt naar macht, naar stand, naar tevredenheid in den

gewonen zin des woords, wacht een oogenblik, zie in dat gy op het

verkeerde pad zijt, vat deze groote eeuwige waarheid, maak ze u eigen,

en gij zult bemerken, dat gij in deze richting veel, veel sneller vooruit

komt. Tenzij gij tot inzicht van deze machtige waarheid komt en uw
leven daarnaar inricht, zult gij ook, naarmate de groote klok des tijds

verder loopt en alle dingen naar de mate hunner verdienste op hun
juiste peil komen te staan — waarop alles zonder onderscheid en

onafwendbaar zal te staan komen, inderdaad wel eenigszins verrast

zijn te bemerken hoe laag, hoe erg laag uw peil is.

Uw naam en nagedachtenis zullen vergeten zijn lang voor de

minuutwijzer ook maar één maal de groote wijzerplaat is rondgegaan;
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omdat uw medemensch, die wel tot inzicht van deze eenvoudige, maar
ware en eenig noodige waarheid is gekomen en zijn leven er naar

heeft ingericht door zich zelf te vergeten in den dienst van anderen,

die zijn leven tot een deel maakte van een, honderd, duizend of

millioenen andere levens, daardoor zyn eigen leven onbegrensbaar

uitbreidt en vermenigvuldigt, inplaats van zooals gij te leven in hetgeen

anders zyn eigen klein nietig ik zou zyn, bemerken zal dat hij al

hooger en hooger stijgt totdat hij een der weinigen is geworden, en

een vrede, een geluk, eene voldoening zal vinden zoo rijk en zoo schoon,

dat de uwe daarbij vergeleken maar een arm, ellendig iets is; wiens

naam en nagedachtenis, wanneer zijn leven hier op aarde is geëindigd,

vast en eeuwig als de sterren voort zullen leven in de gemoederen en
harten zijner medemenschen en der menschheid.

Een toevoegsel aan het reeds verkondigde groote grondbeginsel

zou als volgt geformuleerd kunnen worden : Waar geluk kan niet worden

gevonden door het rechtstreeks te zoeken. Als het komt dan moet het

indirect komen of door de liefde, den dienst en het geluk, die wij anderen

bewijzen. Daarom kan waar geluk niet gevonden worden door het rechtstreeks

te zoeken. Zonder eenige uitzondering is het altijd op deze zelfde wijze

indirect gekomen ; het is ook niet waarschijnlijk, dat deze eeuwige wet
zal veranderd worden ter wille van een of meer bizondere gevallen. Erken
ze daarom, breng uw leven er mee in overeenstemming en oogst de

de vruchten uwer toewijding, of erken ze niet en betaal de gestelde

boete ; want de wet zelf zal onveranderd blijven. De mannen en

vrouwen, wier namen wij eeren en vieren, zijn zonder uitzondering zij,

die hun leven gegrondvest hebben op deze groote wet.

Er is eene welbekende natuurwet, die zegt, dat al wat geen nut
heeft en dat niet tot een ander doel te gebruiken is, verkwijnt.

Diezelfde wet geldt ook voor ons, en hij die anderen niet van nut is,

die niet in dienst staat van een groot menschenlichaam, doch zich

alleen maar met zijn eigen klein ik bezig houdt, zal ook merken, dat

dat die „ik" zoo klein als hij is, steeds kleiner en kleiner zal worden,

en dat de hoogere, betere en grootsche hoedanigheden van zijn gemoed,

die welke het leven zijnen schoonsten glans verleenen, ook langzamerhand

zullen verkwijnen. Zoo iemand leeft en zoekt alleen aansluiting met
zyn eigen, luttel, in den groei belemmerd ik, terwijl hy, die zichzelf

vergeet en zich toewijding, hulpvaardigheid en vriendelijkheid jegens

anderen als levensdoel stelt, tot de ontdekking komt, dat zijn geheele

wezen groeit en grooter wordt, dat hij edel van hart, grootmoedig,

vriendelijk, liefhebbend, belangstellend, vroolijk en gelukkig, en zyn
leven rijk en schoon wordt. Want in plaats van aan zijn eigen klein

leventje alleen, neemt hy deel aan en maakt deel uit van honderd,

duizend, ja, ontelbaar vele levens; en ieder geluk, iedere vreugde die
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elk van hen ten deel valt, valt ook hem ten deel, want hij maakt deel

uit van ieder, van allen.

Is grootheid, Broeder, in de volheid van 't Leven

In de jaren die komen, in de jaren die gaan,

De kroon van uw trachten, het doel van uw streven?

Stuurt gig recht er op aan, voor Uzelven alleen ?

Het ware verwachte zult nooit gy ontmoeten

!

Gekroond wordt de held die, zich zelven vergetend,

In dienst van ons allen zjjn leven verloor.

Maar niet hy', wiens ziel aan zich bleef geketend;

Ga, verlies ook gij uw leven in dienst van ons allen,

Met grootheid en glorie bekroont gy 't er door.

Wien zal ik dienen — myzelf, of een ander?

(Het Leven een Zegen.)

EEN GROOT MAN.

EENIGE BLIKKEN UIT HET LEVEN VAN HEBER C. KIMBALL.

(Vervolg van olz. 206.)

In het jaar 1840 vinden wij Apostel Heber C. Kimball weder op

zending in Engeland terug. Toen hij in de maand September de groote

stad Londen bezocht, en door de straten liep, zoekende naar „een man
met den Geest van God", ontmoette hy een vriendelyk uitziend vreem-

deling, en vroeg hem of hij een predikant was. Hy antwoordde be-

vestigend, en verhaalde dat hy' in Amerika was geweest en nu naar

Londen gekomen was met het voornemen om vandaar naarZuid-Australië

te gaan, maar dat hy er nog in verhinderd was geweest door veel

ziekte in zyn gezin, en dat hy juist een kind had begraven, terwy'1

nog een ander zyner kinderen te eeniger ty'd het tegenwoordige met

het eeuwige kon verwisselen. Apostel Heber C. Kimball zeide tot den

vreemdeling: „Uw kind zal leven." Deze gaf hem nog wat inlichtingen

aangaande gelegenheden om te prediken, en vertrok toen. Dienzelfden

dag gingen de broederen naar zijn huis, troffen hem niet aan, maar
het kind was beter. Op den 19en September werd Heber door cholera

aangetast. De aanval was zoo hevig, dat het scheen alsof hy niet tot

den morgen kon leven. Hy werd echter door de zegeningen Gods beter

en daalde den volgenden morgen reeds af in het water, om 4 personen

te doopen. Sedert een aantal jaren was er in Engeland een levendige

opwekking tot godsdienst en bekeering. Een der beroemdste opwekkings-

predikers was Dr. Eobert Aitkin, die uit de profetiën bewees, dat de

Heere in de laatste dagen een wonderbaar werk zou tot stand brengen.

Zy'ne waarschuwingen waren ernstig, aansporingen tot bekeering en
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voorbereiding voor dien grooten dag, en hy voorspelde dat de tyd

naby was. Maar toen de Apostelen hem bezochten en hem de boodschap

der Herstelling brachten, ontving hij hen wel vriendelyk, en erkende

hy' wel dat hunne leerstellingen schriftuurlijk waren, doch hy had den

moed niet om ze aan te nemen. Hij hield op met zyn waarschuwingen

en voorspellingen, onttrok zich aan de opwekkingsbeweging, welker

yverigste voorvechter hij geweest was, en verhuurde zich wederom bij

de oude orthodoxe kerk, die hij voorheen had verlaten.

In 1842 was Apostel Heber C. Kimball te Nauvoo, in de Vereenigde

Staten. Op den 9en Maart van dat jaar ontving hy' door oplegging der

handen van Patriarch Hyrum Smith, een patriarchalen zegen, waarin

het volgende voorkomt: „Gy zult ten volle gezegend worden, gy zult

niet in het minst by de grootsten ten achter zyn; als een Apostel zult

gy in de tegenwoordigheid van God staan, om het volk te richten; en

als een Profeet zult gij stygen tot de eer der drie!" Den 27en Juni

1844 werden Joseph en Hyrum Smith vermoord en viel het bestuur

van de Kerk op de twaalf Apostelen, met Apostel Brigham Young als

hun President. Drie en een half jaar later, n.1. op den 27en Dec. 1847,

werd het Eerste Presidentschap wederom georganiseerd met Brigham
Young als President, Heber C. Kimball als Eersten, en Willard Richards

als Tweeden Raadgever, waardoor de vermelde patriarchale zegen en

profetie in vervulling trad.

Een andere profetie, die hier de aandacht verdient, werd door Br.

Kimball zelven gesproken, en had betrekking op den Salt-Lake-Tempel.

Toen deze in aanbouw was, voorspelde de Apostel, dat, als deszelfs

muren een hoogte zouden bereikt hebben die een vierkant vormden

met de breedte van het gebouw, de machten der duisternis zouden

woeden en de Heiligen wederom vervolging zouden ly'den. Vijftien

jaren na den dood van Br. Kimball, toen ook de bouw van den Tempel

tot het gezegde punt was gevorderd, brak de voorspelde vervolging uit.

In Augustus 1853 sprak Hebert C. Kimball tot de Heiligen in de»

Tabernakel te Salt-Lake-City, en zeide o. m. : „Ik weet dat gy voor-

spoedig zult zyn en in vrede zult leven in de bergen van het Groote

Zoutmeer, en onafhankelijk zyn. Gij zult voedsel en kleeding, huizen

landen en kudden hebben, en alles wat uw hart kan verlangen, en dat

in den hemel of op aarde is, indien gij slechts wilt doen zooals u gezegd is.

Gy zult in vrede leven en God zal uwe verdediging zyn

Ik heb dikwijls gezegd, dat gy voor uzelven zegeningen kunt schrijven

en er al het goede dat gy kunt bedenken, in kan plaatsen, en

het zal op uwe hoofden in vervulling komen, indien gij recht doet . .

.

De Heere kan de natiën keeren, zooals ik een gehoorzaam paard. Zy'

worden door den Almachtige geregeerd en staan onder Zijn toezicht,

evenzeer als wij. Wat kunnen zij tegen ons doen? In het geheel

niets; maar indien wy' niet recht doen, zullen zy een tuchtroede zyn
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in Gods hand, om ons te kastyden Ik had behoefte u eenige

dingen te zeggen: Draag zorg voor uw graan; want het is u meer

waard dan goud en zilver. Ik weet dat gy', voor er weder een oogst

komt, zwaardere tijden zult zien dan dit seizoen. Er is voldoende, en

wij behoeven nooit aan brood gebrek te hebben, maar indien wij niet

wys handelen, zullen wij zeker verdriet ondervinden, en wel het grootste

dat gij ooit ondervonden hebt." Den 13den Juli 1855 zeide Br. Kimball,

in een conferentie te Provo, Utah: „hoe menigmaal is u gezegd om uw
tarwe op te leggen, tegen de zware tyden die over de natiën der aarde

komen! Toen wij eerst in deze valleien kwamen vermaanden onze

President ons alle soorten van graan op te leggen, opdat de aarde eens

in de zeven jaren mocht rusten. De aarde is besloten om te rusten,

en het is recht dat zy zou rusten. Slechts eenige sprinkhanen zyn

noodig om de aarde te doen rusten, zy' kunnen ze in weinig ty'ds

schoon eten. Dit is het zevende jaar; hebt gij er ooit aan gedacht?"

Toen kwam de hongersnood, de tweede in de geschiedenis der

Heiligen, en kwam ter vervulling van de waarschuwende woorden van

hunne Profeten en Zieners. Het was de schaarste van 1856.

{Wordt vervolgd.)

WAT ZOEKT GIJ?

Velen lachen misschien brj het lezen van bovenstaande vraag. En
toch is die niet zoo erg dom, als wy' even nadenken en oprecht willen

zijn. Het zoeken van velen is slechts in naam, het is alleen lippentaai.

En wanneer het op goede of edele dingen aankomt; ach, dan is er zoo

weinig waarachtig, ernstig zoeken. Er zyn zelfs vele menschen, die

altyd, volgens hun woorden, naar waarheid zoekende zyn; en als zy

dan soms by ongeluk of toeval — niet door hun ernstig zoeken — een

waarheid ontmoeten of zien, verschoppen of verwerpen zy die weer

dadely'k. Waarom? Wel, hun zoeken is niet ernstig. De ware zoeker

naar waarheid is als een magneet, die alles tot zich trekt wat aan de

eisenen voldoet en het bly'ft er aan hangen; de magneet trekt steeds

aan met de zelfde kracht.

Op het gebied van waarheid-zoeken is de mensch vaak o, zoo

onredelijk. Sommigen vragen een berg van waarheden om een molshoop

van tegenbewijzen te bedekken, en vaak is voor velen één klein schy'n-

baar tegenbewijs voldoende, om een berg van waarheden ontzichtbaar

of onvoldoende te maken.

Wat zoekt gij ? — is de ernstige vraag, die tot die menschen komt.

Zoekt gij werkelijk naar waarheid of zoekt gij naar iets, dat aan uw
verlangens en opvattingen voldoet of beantwoordt? met andere woorden

:

Gy' beweert naar waarheid te zoeken, maar inderdaad zoekt gy' alleen

naar datgeen wat gy wilt vinden.
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Zie op de by, o mensch, en doe als zij.

De by zoekt naar honing, en daarom vliegt zy van bloem op bloem

en wanneer er vergift aanwezig is, dnn neemt zij dat niet op, want
zy zoekt naar honing en laat al het andere alleen. De gevulde korven

zeggen ons duidelijk het gevolg van haar zoeken.

Als gij, o mensch, naar waarheid zoekt, laat dan leugen en bedrog

alleen en spoedig zal het gemakkelijker voor u zijn de waarheid van

de leugen te onderscheiden.

Wat zoekt gij? Vraag dit uzelven af, o lezer, en geef dan door

uw daden het antwoord. Hetgeen door u gevonden of aangenomen
wordt, zal de vrucht zijn van uw zoeken. Wat gy zaait zult gy maaien
en wat gij zoekt zult gij vinden, vergeet dat niet.

Wees ernstig met uzelven, want gy zult er voor- of nadeel van

hebben. Nogmaals : Wat zoekt gy ? Weet dat hiervan uw toekomstig lot

afhangt.

Hebt gy tot heden verkeerd gedaan? Welnu, daarom komt die

roepstem tot u. Het is nog het heden der genade. Er is mogelykheid

tot verbetering.

Wat zoekt gy"? Weet gy, wat gy zoekt? Is uw zoeken soms
doelloos? Denk eens ernstig en wees oprecht tegenover uw God en

uwzelven.

Zoek naar waarheid, licht en leven;

Zoek naar God en zaligheid.

Zoek maar ernstig, zonder beven;

Wat gy zoekt, is reeds bereid.

W. J. de Beu.

DE ZENDING IN WEN VREEMDE.

Ieeland. — Den 8en Juni werden te Belfast 6 personen door den

doop in de Kerk opgenomen.

Engeland. — Den 9en Juni werden te Londen gedoopt 13 personen;

10 Juni, te Liverpool, 5; en 11 Juni, te Hyde, 18.

Duttschland. — President Charles W. Penrose, die in Duitschland

reizende is, meldt aan de Millennial Star, dat een van de Zendelingen te

Berlijn, Onderling Christiaan W. Kunz, den 7en Juni aan typhuskoortsen

overleden is. Hij was pas in de maand Mei in de Duitsche Zending

aangekomen, om eene zending te aanvaarden, en hij laat in zijn tehuis

te Huntsville, bij Ogden, Utah, een jonge weduwe en een kind na.

Hy wordt beschreven als een verstandig jong man, die vele goede

karaktertrekken bezat.
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Texas. — Zion breidt zich uit. Te Kelsey, Upshur Co., in den

Staat Texas, werd onlangs een kolonie van de Heiligen der laatste

Dagen gevestigd, die voorspoedig is en reeds verscheiden honderd

inwoners telt. Deze plaats is gelegen in een van de Zendingsvelden van

de Zending der Zuidelijke Staten; de Heiligen van die Zending worden
aangemoedigd om zich in deze nieuwe kolonie van Zion te vestigen,

indien zy n.1. daartoe gunstig gezind zijn.

„Zegent hen die u vervloeken." — Te Rosewood, Texas, nam een

zekere predikant, Ds. E. W. Anderson eene gelegenheid waar, om eene

rede te houden over het onderwerp het „Mormonisme"; hij deed een

zeer bitteren aanval op Joseph Smith en zjjne volgelingen. Eenige

onzer broederen waren aanwezig, en gingen na afloop der vergadering

naar hem toe, reikten hem de hand en legde hunne getuigenis van

het herstelde Evangelie tegenover hem af. Zij noodigden hem ook

uit om in hun eigen kerkgebouw te komen prediken. Dit nam hy

aan, sprak tot een goed gevulde zaal en werd gevolgd door onzen

Ouderling H. I. Bodily, die den overigen tyd der vergadering gebruikte

met het verklaren der ware Evangeliebeginselen.

De Britsche Zending. (Engeland, Schotland en Ierland.) — Het

verslag van de Britsche Zending voor de maand Mei 1907 wijst aan,

dat aldaar bij het einde van genoemde maand 243 Zendelingen (een

toename van 25 over Mei 1906) werkzaam waren, en dat zij gedurende

Mei 1907 gezamenlyk een totaal van 306837 traktaten en 9943 boeken

hebben verspreid, d. i. gemiddeld 1429 traktaten en 40 boeken per

man. Zij hebben een gemiddeld aantal van 108 Evangelie-gesprekken

per Ouderling gehouden in deze maand. In dit tydperk zyn in de

Zending gedoopt 100 personen, d. i. 8 meer dan in Mei 1906. In de

maand April 1907 werden er gedoopt 116 personen, of eene toename van

21 bo?en dezelfde maand in 1906.

VERPLAATST.

Ouderling Archie W. Chamberlain is van de Arnhemsche Conferentie

naar de Amsterdamsche verplaatst; en Ouderling Jas. W. Johnson van

de Amsterdamsche naar de Arnhemsche.

Ouderling Gosse Slot, van de Groninger Conferentie, is verplaatst

naar de Amsterdamsche en zal met Ouderling G-eorge P. Trayner te

Utrecht het werk voortzetten.

Ouderling Johan H. Govers Jr. is van de Amsterdamsche Conferentie

verplaatst naar de Groninger Conferentie en zal te Leeuwarden met
Ouderling Jas. D. Hoggan arbeiden.
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APOSTEL GEORGE TEASDALE OVERLEDEN.

Zondag 9 Juni is te Salt-Lake-City overleden Onderling G-eorge

Teasdale, een van de twaalf Apostelen van de Kerk. Apostel Teasdale

heeft den ouderdom van 75 en een half jaar bereikt. Zyne gezondheid

was sedert eenige jaren zeer zwak, en hij leed in den laatsten tijd aan

eene maagkwaal die ten laatste de oorzaak van zijnen dood is geweest.

Ouderling Teasdale was een Engelschman van geboorte, en zag op

den 8en December 1831 het levenslicht in de hoofdstad Londen. Hij

ontving eene goede opvoeding in de scholen en de Universiteit van

Londen. In bet jaar 1851 kwam hij in aanraking met het herstelde

Evangelie, en werd van de waarachtigheid ervan ten volle overtuigd.

Gedurende de eerste negen jaren na zijne aanname van het Evangelie

was hij in zyn geboorteland werkzaam als een ijverig prediker der

nieuwe leer. In 1853 huwde hrj, en in 1861 verhuisde hij met zijn

gezin naar Utah, waar hij zich bezig hield met scboolonderwijs en met

den handel, enz. Toen de Juab-King van Zion georganiseerd werd,

werd hrj gekozen als deszelfs President. Terwijl hrj daar woonde, nam
hij ijverig deel aan den handel, het aanleggen van spoorwegen, en andere

ondernemingen.

Ouderling Teasdale heeft verscheidene zendingen vervuld, en is in

de bediening werkzaam geweest tot een korten tijd geleden- In 1882

werd hy door openbaring tot het apostelschap beroepen en den 13en

October van genoemd jaar tot het ambt verordineerd. In 1885 werd

hij naar Mexico gezonden om er eene kolonie van de Heiligen der

laatste Dagen te stichten. Vele beproevingen hadden zij gedurende de

eerste jaren in dat land te verduren, maar Apostel Teasdale profeteerde

tot het volk dat de zegeningen des Allerhoogsten op Zijne kinderen

en hunne nieuwe woning zouden nederdalen, en dat de dag zou komen
dat hunne boomen onder het gewicht der vruchten zouden breken, De

Heiligen in Mexico hebben de letterlijke vervulling dezer voorspelling

gezien. Van November 1886 tot 1890 presideerde hij over de Europeesche

Zending. Hij was de schrijver van verscheidene traktaten die in de

Zendingsvelden wijd en zijd verspreid zijn geworden.

Apostel G-eorge Teasdale was een beschaafd en verfijnd man van

ontwikkeling. Zijn karakter en optreden was bizonder zacht en vrien-

delijk, en hij had steeds een hartelijk woord voor een ieder waarmede
hy in aanraking kwam. Zijn leven was zeer werkzaam, en hij leerde
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door voorbeeld en voorschrift het Evangelie van gerechtigheid, vrede

en goede werken, en de Kerk verliest in hem een edel en groot man.
Voor verdere bizonderheden van het leven van Apostel George

Teasdale — en voor zijn portret — verwijzen wij naar Be Ster van
15 April 1906.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Het was ons aangenaam, opgaaf van een nieuw inteekenaar voor

De Ster te ontvangen door elk der volgende personen: Zuster F. J.

Spitters en Zuster Adriana Groen, beiden van de Rotterdamsche Ge-

meente; Br. Paul Zysling, van Salt-Lake-City; Pres. A. H. Oannon; en

Ouderlingen S. D. Markham, J. H. A. Govers en C. N. Willemsen.

Dank voor de welwillende medewerking.

Voor zoover ons de berichten tot op het oogenblik van het in druk-

gaan der Ster, uit de Zending zijn toegekomen, zijn te Amsterdam in

de maaud Juni gedoopt 7 personen, te Rotterdam, 2, en te Dordrecht, 2.

Wij werden in den loop der maand Juni vereerd met een bezoek

van Hon. Joseph Howell en echtgenoote, van Utah, Broeder Howell

is vertegenwoordiger van Utah in het Amerikaansche Congres te

Washington. Hü is met zijne vrouw op de terugreis van een lange

reis, welke zy door verschillende landen van Europa gemaakt hebben.

België. — President Sylvester Q. Cannon, bracht van 15 tot 18 Juni

een bezoek aan de Vertakkingen In België. Zondag 16 Juni werden

door hem Fransche vergaderingen bijgewoond te Verviers, Seraing en

Luik, welke alle door Heiligen en vreemdelingen goed werden bezocht.

Maandagvoormiddag werd met de negen Zendelingen, nu in de Luiksche

Conferentie . werkzaam, een nuttige priesterschaps-vergadering gehouden.

Des avonds werd voor de Duitsch- en Hollandsen-sprekende Heiligen

en vrienden eene vergadering in hunne taal gehouden. De berichten

wyzen op gunstige vooruitzichten voor de toekomst in België.

Friesland. — In den avond van 21 Juni jl. werd te Zwaagwest-
einde, een dorp in Friesland, eene vergadering gehouden in een zaal

van het gebouw „Ons Huis". De byeenkomst werd gekid door Pres.

A. H. Cannon. Behalve Zendingspiesident Sylvester Q. Cannon, waren
nog verscheidene Zendelingen van Groningen en Leeuwarden aanwezig,

alsook Br. B. Tiemersma en andere Heiligen van Leeuwarden. Het
aantal vreemdelingen die van dit dorp de vergadering bywoonden,

bedroeg 42. Gedurende de bijeenkomst werd door de aanwezigen aan

alles bizondere aandacht geschonken.
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Groningen. — Enkele lokale broederen te Groningen distrubueerden

bü het uitgaan van de vergaderingen der Protestantsche Tentzending,

10 en 11 Juni aldaar gehouden, omtrent 1250 traktaten en 100 ex, van

de Vriendschappelijke Discussie. Den vorigen dag, 9 Juni was er in

genoemde vergaderingen gepredikt tegen het „Mormonisrne". De voor-

gangers hadden het volk verbitterd, zoodat onze broederen na het

uitreiken hunner litteratuur werden gescholden, bespot en bespogen;

doch de politie beschermde hen tegen ergere mishandelingen. De
ondervinding werd gedeeld door de Brs. Berend Meenderink, Herman
Thiessens en H. v. d. Kooi.

Haren. — Br. M., van Groningen, verhaalt ons het volgende:

Te Haren bevindt zich een Diaconie-Gasthuis of Te Huis voor arme

ouden van de Nederduitsch-Herv. Gemeente. Onze oude broeder Sijtsma

voorzag de inwoners van dit gesticht een korten tijd geleden met
Evangelie-traktaten. Deze werden gaarne gelezen en den dominé voor-

gelegd en zyn oordeel er over gevraagd. De herder kon van de lieve

ouden niet uitvinden door welk genootschap de traktaten waren uit-

gegeven, want zjj hadden verzuimd zich daarvan op de hoogte te stellen;

maar hij verzekerde hun, na de geschriften aandachtig doorgelezen te

hebben, dat zij beslist in overeenkomst waren met de leeringen van den

Bn'bel. Deze getuigenis moet als oprecht en onpartijdig beschouwd

worden.

Door afwezigheid van Pres. Sylvester Q. Cannon, misten wjj voor

ons nummer van 15 Mei de bizonderheden aangaande zn'n vorig bezoek

in België.

Hij was daarbij vergezeld van zuster Cannon, en het doel hunner

reis was, een treurigen plicht te vervullen door het aan boord brengen

te Antwerpen van het stoffelijk overschot van een hunner familieleden.

Zuster Elsie Riter Cannon, de vrouw van Br. Tracy Y. Cannon was
met haar man tydelyk in Duitschland en stierf aldaar aan een hart-

en maagkwaal den 27en Mei j.1. te Nanheim. Zij was 23 jaren oud en

was sedert hun huwelijk, dat twee jaren geleden plaats vond, niet goed

gezond geweest. Zij was een zeer minzame, innemende jonge zuster,

en had een voortreffelijk, edel karakter. Haar echtgenoot had maat-

regelen genomen om haar lichaam naar Utah te verschepen, hetwelk 1 Juni

te Antwerpen op het s.s. Finland, van de Red Star Line, plaats vond.

Correspondentie. — Wy ontvingen van Pres. A. Nibley bericht,

dat hij den 6en Juni in welstand te Boston is geland. Hij heeft een

overtocht op het stoomschip Majestic gemaakt. De reis was buiten-

gewoon koud, en zelfs werden tweemaal ijsbergen gezien. Broeder

Nibley verzocht ons, aan al de Ouderlingen en aan de broeders en

zusters zijne hartelyke groeten te doen.
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EEN OORDEEL AANGAANDE DEN PROFEET
JOSEPH SMITH.

Ia den
^
winter van 1840 ging de Profeet Joseph Smith naar

Washington D. C, om den President van de Vereenigde Staten en het

Congres te verzoeken de grieven van de Heiligen tegen het volk van
Missouri te herstellen. Terwijl hij in de hoofdstad van deze natie was,

had hij vele gelegenheden om in het publiek te spreken. In den avond

van 5 Februari 1840 sprak hy tot een groote vergadering. Mr. M. L.

Davis, een lid van het Congres, was tegenwoordig. In een brief, den

volgenden dag aan zijne vrouw geschreven, geeft hij zyne opinie van

den Profeet in de volgende zinnen te kennen: „Ik ben gisterenavond

naar Joseph Smith, den vermaarden Mormoon, gaan luisteren, die zijne

leerstellingen verklaarde. Ik, en verscheidene anderen, hadden een

verlangen om zyne beginselen te hooren, zooals door hem uitgelegd.

„Hy' is niet een geleerd man; maar hij is eene envoudig, verstandig

man met vastheid van karakter. Alles wat hy' zegt, laat den indruk

van zijn oprechtheid na. Er is geen lichtzinnigheid, geen dweepzucht,

geen verlangen naar heerschzucht in zyn gedrag. Hy is vermoedelyk

veertig of vyf-en-veertig jaren oud, boven de gemiddelde gestalte, en

wat gy dames een zeer goed uitziend man zoudt noemen. In zyn

uiterlyk zyn geen bizonderheden; zyne kleeding is gelijk die van een

gewoon burger. Hy is boer van beroep, maar hy' heeft klaarblijkelijk

voel gelezen.

„Gedurende zijn geheele toespraak, die meer dan twee uren duurde,

werd er geen meening of geloof uitgesproken die in het minst berekend

waren om de zeden der maatschappij te doen lijden of in eenig opzicht

het menschdom te verlagen of te verdierlyken. Er ligt veel in zijn

voorschriften opgesloten dat indien zij opgevolgd worden, de ruwheid

van de menschen tegenover elkander zou verzachten, en dat hen tot

redelijker wezens zou maken, dan zy' gewoonlijk bly'ken te zyn.

Er was geen geweld, geen woede, geen beschuldiging. Zyn godsdienst

schijnt een godsdienst van nederigheid, bescheidenheid en zachte over-

tuiging te zyn In zijn geheele toespraak toonde hy in groote

mate den geest van liefde en verdraagzaamheid. De Mormoonsche Bijbel

(het Boek van Mormon) zeide hy, was hem direct van den hemel geopen-

baard. Indien er op aarde een schrijver van het boek kon genoemd
worden, zoo was hij dat; maar het begrip dat hy wenschte te geven,

was, dat hij het geschreven had zooals het van God gedicteerd werd.

Ik heb mijne inzichten omtrent de Mormonen gewijzigd. Zy zyn een

belasterd en mishandeld volk."

(Uit het Historical Record.)
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VOOR ZONDAGSCHOOL-ONDERWIJZERS.

Waarom het onderwijs-geven soms niet aangenaam is. — Ik

heb. zegt Waldo Abbott, nooit een onderwijzer gekend, die voldoening

vond in het onderwijs-geven, indien hij naar zijne klas kwam, zonder

zich behoorlyk voorbereid te hebben; en ik heb er nooit een gekend,

die altyd voorbereid was en er tegenzin voor had.

Hoe aandacht niet verkregen wordt. — Gebruik de bel dikwijls

;

spreek veel op hoogen toon; verzoek de klas dikwijls om stil te zyn

vertel hoe veel beter andere scholen zijn dan de uwe ; spreek de kinderen

nog eens toe ; bel nog eens zenuwachtig, en dring op stilte aan, zonder

zelf ook maar voor een oogenblik zelf stil te zijn. Op deze wijze zult

gij beslist en zeker een rumoerige, wanordelijke, luidruchtige zondag-

school hebben, en gij zult zelf, als president of onderwijzer, voornamelijk

van alles schuld zijn.

Leeraars en leerlingen moeten voor elkander geschikt zijn. —
Het is een foutom een stijfhoofdigenjongen te plaatsen bij een driftig leeraar,

of de klas van een vurig, fijngevoelig leeraar te vullen met domme of

kwade jongens. Men kan toezien, dat leeraar en kinderen bij elkander

passen. Er zijn sommige jongens en leeraars, die nooit met elkander

zullen harmoniëeren. J

Het voorbereiden der les. — „Ben leeraar kan niet geven wat

hy' zelf niet bezit." (Dr. Karl. G. Maeser.) Begin vroeg in de week, en

houd de les zoodoende in uw gedachten, terwijl grj op de straat loopt,

of langs den weg rjjdt, of den akker beploegt. Nieuwe gedachten zullen

op die manier ontwikkeld worden, en het gansche onderwerp zal levendig

als het zonlicht, op uw verstand geprent worden. Lees de les en haren

inhoud eerst aandachtig na. Raadpleeg, met behulp van uwe Concordantie,

de gelijkluidende teksten, enz. Houd aanteekening van alles wat kan

dienen om de les op te helderen. Een boekje voor aanteekeningen zal

nuttig gevonden worden. Neem ieder vers bij zichzelf, en haal er uit

wat gy kunt. Nadat gij op die wyze over ieder vers aanteekeningen hebt

gemaakt, behooren de ideën ontwikkeld, geklassifieerd en in goede orde

gerangschikt te worden. De voorname groote waarheid der les kan

aangeduid worden en de voorname punten er onder gerangschikt. Geef

uwe aandacht voornamelijk aan die punten in de les, welke voor de

klas waarschynlyk het moeilijkst zullen zyn om te verstaan. Schenk

uwe aandacht ook aan alle vermeldingen van oude gewoonten en

gebruiken en aan de geschiedenis en aardrijkskunde in verband met
de les.
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Het bezoeken van leerlingen. — Bezoek afwezige leerlingen.

Bezoek degenen onder hen, die ziek zjjn, dikwijls. Spreek met liefde

tot hen, en moedig ze aan. Hebt gij geen tijd? Neem tijd. Verloochen

uzelven. Laat het u iets kosten. Bezoek de ouders. Overleg met hen

betreffende de beste belangen van den leerling, en zoek hunne medewerking
tot het leeren van de lessen. Zie of er andere kinderen zijn, die de

Zondagschool zouden kunnen bijwonen. Laat uwe leerlingen u, zoo

mogelijk, van tijd tot tijd een bezoek brengen. Dit zijn kleine dingen,

maar zü zijn dikwijls als zijden koorden die de zielen aan u zulleD

binden en ze naar den hemel zullen trekken, terwijl groote inspanning

misschien weinig invloed heeft.

(Uittreksels uit Juvenile Instructor.)

GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCH-BELGISCHE
ZENDING.

(Vervolg van blz. 216.)

1904. (Vervolg.)

27 Augustus. — G. J. S. Abels, van de Arnhemsche Conferentie, werd

van zijne zending ontslagen en opgevolgd door Ouderling Charles H.

Dudley als President der Conferentie.

11 September. — Rotterdamsche Conferentie. Twee vergaderingen

gehouden in de Zaal „Excelsior." In de eerste 8 maanden van het

loopende jaar zijn er in deze Conferentie 19 personen méér gedoopt dan

in hetzelfde tijdvak van 1903. Pres. P. Noorda, van de Rotterdamsche

gemeente, en zijne raadgevers Joh. De Waal en Petrus J. Klaphaak

werden van hunne roeping ontslagen. Ouderling A. van Limburg was
beroepen om deze broederen als President op te volgen.

9 October. — De halfjaarlijksche Groninger conferentie werd

gehouden in het „Concerthuis", Poelestraat, Groningen.

11 October. — Eene buitengewone vergadering werd gehouden te

Leeuwarden in het Gebouw „Ontwikkeling". 225 vreemdelingen waren

aanwezig.

30 October. — Algemeene conferentie te Amsterdam. Zjj werd met
het bezoek van Pres. Heber J. Grant, van de Europeesche Zending, vereerd.

14 November. — Pres. H. van Dam Jr., van de Rotterd. Conf., werd

van zyne zending ontslagen, en opgevolgd door Ouderling D. E. Wilcox.

24 December. — Het boek getiteld „Eene Korte Geschiedenis" van

de pen van Ouderling Edward H. Anderson, was uit het Engel sch

vertaald door Ouderling Iemke Kooyman. Van dit boek werden 1000

exemplaren gedrukt.

31 December. — Er waren 600 Zondagschool-Schetsen gedrukt. Bij

het einde van dit jaar waren er in de Ned.-Belgische Zending 32
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Zendelingen werkzaam. Het ledental, inbegrepen de kinderen onder

den bevoegden ouderdom om gedoopt te worden, was 2054. 90 Heiligen

waren dit jaar geëmigreerd. 171 personen werden gedurende dit jaar

in de Zending gedoopt. Omtrent 86.000 traktaten waren door de Zende-

lingen verspreid.

1905.

24 Januari. - Pres. N. G. Smith, van de Amsterd. Conferentie,

werd van zrjne zending ontslagen en Ouderling Abr. Dalebout aangesteld

om hem op te volgen.

25 Maart. — De Rotterdamsche conferentie werd gehouden in de

Zaal „Excelsior". De twee gehouden vergaderingen waren goed bezocht.

14 April. — Pres. Willard T. Cannon, van de Nederl.-Belg. Zending,

werd van zijne werkzaamheden ontslagen, en als President der Zending

opgevolgd door den Secretaris, Ouderling Jacob H. Trayner.

28 Mei. — Eene zaal werd geopend te Nijmegen
,

gelegen Van
Dulckenstraat 8. Des avonds waren er 90 a 100 personen aanwezig,

waarvan pi. m. 70 vreemdelingen.

12 Juni. — De Conferentie werd gehouden te Rotterdam, in de Zaal

„Excelsior". Pres. Heber J. G-rant, van de Europ. Zending, was aanwezig.

9 Juli. — De Groninger conferentie werd gehouden des morgens

en 's middags in de zaal G-ed. ELattendiep en des avonds in de bovenzaal

van het „Concerthuis", Poelestraat.

15 Augustus. — Ouderling Iemke Kooyman, die gedurende 2 jaar

en 3 maanden de redactie van de „Ster" had waargenomen, werd nu
van zijne werkzaamheden ontslagen. Ouderling Paul Roelofs, die met zijne

echtgenoote en twee kinderen onlangs u : t Utah was aangekomen, met
de roeping om de redactie der „Ster" over te nemen, aanvaardde het werk.

17 Augustus. — 10.000 traktaten „Levensvragen" werden gedrukt.

Dit traktaat komt voor in de „Ster" van 15 Aug. en was geschreven

door Ouderling Iemke Kooyman.
20 Augustus. — Luiksche Conferentie. — De namiddag-vergadering

werd gehouden te Seraing en de avond-vergadering te Luik. President

Heber J. Grant, van de Europeesche Zending, was aanwezig. Solo's

werden gegeven door Br. "W. Andelin en Zuster A. Clark.

September. - De derde uitgave van „Een Stem tot Waarschuwing"
verscheen deze maand. Deze uitgave was herzien door Ouderling Iemke
Kooyman.

1 September. - In het „Ster"-nummer van dezen datum begon de

publicatie van eone reeks van 12 traktaten, geschreven door Apostel

C. W. Penrose, en vertaald door Ouderling Paul Roelofs, en getiteld

:

„Stralen van Levend Licht". Na het verschynen van ieder achtereen-

volgend nummer dezer traktatenreeks, in dit en de volgende „Ster"-

nummers, werden zy ook in traktaatvorm gedrukt bij oplagen, afwisselende

van 20.000 tot 40.000 exemplaren, en door de Zendelingen in Nederland
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algemeen in gebruik genomen, daarbij vervangende de tot heden in

gebruik zijnde vier traktaten van Ouderling Edwin F. Parry, welke

door velen te groot waren geacht en deswege ook te duur.

3 September. — Te Arnhem werd eene conferentie gehouden De
ochtend- en middagvergadering vond plaats in de zaal Walstraat 6 en

de avondvergadering werd gehouden in het Logegebouw. Wegens
ongesteldheid van Pres. H. J. Grant, woonde in zijne plaats Ouderling

N. Anderson de conferentie bij.

21 September. - 2000 boekjes „Een Stem tot Waarschuwing"
werden gedrukt.

29 October. — De Rotterdamsche conferentie werd gehouden in de

Zaal „Excelsior". Vele bekwame sprekers traden op en door zang van

het koor der Rotterdamsche gemeente werd eene aangename afwisseling

in de vergaderingen verschaft.

30 December. — 500 Zondagsschool-Schetsen werden gedrukt voor 1906.

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

ledental van de Kerk in Nederland en België aan, als 2121, inbegrepen

kinderen in de Kerk ingezegend, doch niet gedoopt. 184 personen

werden gedurende dit jaar gedoopt, en 100 personen vertrokken naar

Zion. Er waren in de Zending werkzaam 47 Zendelingen. Omtrent

172000 traktaten en 3562 boeken waren door hen gedurende de twaalf

maanden verspreid. Gedurende de laatste vier maanden van dat jaar

werden van de eerste 8 uitgegeven tractaten „Stralen van Levend

Licht" 250.000 ex. gedrukt. Van No. 1 was de tweede druk reeds in

gebruik, en Nos. 2, 3 en 5 was een onverwijlde herdruk noodig.

(Wordt vervolgd,)

AANGEKOMEN.

18 Juni. — Ouderlingen Edward E. Mitchell, van Woods Cross,

Utah; David D. Brimhall, van Spanisch Fork, Utah; SamuelR. Newton
van Salt-Lake-City, Utah; Mark Austin, van Liberty, Bear-Lake Co, Ida.

Ouderlingen Brimhall en Austin is de Groninger Conferentie tot

arbeidsveld aangewezen, Ouderling Mitchell de Rotterdamsche, en
Ouderling Newton de Amsterdamsche Conferentie.
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