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der laatste Dagen.

(Opgericht in 1896.)

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den eenigen waarachtigen God, en

Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt. Johannks 17 : 3.

No. 16. 15 Augustus 1907. 12de Jaargang.

DE WARE GOD.

Uit de Millennial Stab van 1841.

Te midden van de dikke duisternis en den afgodendienst, en terwijl

de sekten der wereld om ons heen onnoemelijke denkbeeldige goden

aanbidden, is het van het grootste belang dat wy' tot de kennis van

den waren God komen, en leeren hoe wij Hem in geest en in waarheid

kunnen dienen. Daarom moeten wy' eerst weten, wie de ware God is;

en dan hoe Hy' gediend wenscht te worden.

De kerk van Engeland, de Methodisten, en andere kerken beschrij-

ven in hare verschillende geloofsartikelen een God zonder lichaam,

deelen of gemoedsbewegingen.

Wij gelooven dat van al de soorten afgodendienst, ooit uitgevonden

door bijgeloof en priesterlist, in oude tyden zoowel als heden ten dage,

deze het toppunt hebben bereikt. Inderdaad kan het nauwelyks afgo-

dendienst genoemd worden, want strikt gesproken is het zoo goed als

godloochening. Men kan even goed zeggen : er is een God en hy bestaat

niet; of: er is een wezen en er is geen wezen; want de rede leert ons
dat alle wezen of ding dat een geheel uitmaakt, deelen moet hebben,

want het geheel is samengesteld uit deelen. Te spreken van een

wezen en vol te houden dat het bestaan en dat het noch lichaam noch
deelen heeft, ia evengoed als te zeggen dat het geen geheel heeft, en
wanneer het geen geheel heeft bestaat het niet en is by' gevolg niets.

Maar de God van de helft der Christelijke wereld, of liever die God
en geen God, is evenzeer in tegenspraak met de Schrift als met de
rede en het gezond verstand. Het oude en het Nieuwe Testament
openbaart overal een God die lichaam, deelen en gemoedsbewegingen
heeft. De volgende zyn enkele van de vele teksten die spreken van
Zyn lichaam en deelen: Het beeld, Genesis 1 : 27; de oogen, Spreuken 15 : 3;



- 266 -

de mond, Jesaja 55 : 11; de neus, Jesaja 65 : 5; de lippen en de tong,

Jesaja 30 : 27; het oor, Koningen 19 : 16; de zolen van Zijne voeten,

Ezechiël 43 : 7; de armen, Jeremia 21 : 5; de vinger, Exodus 31 : 18;

de vingers, Psalm 8 : 4; de lendenen, Ezechiël 1 : 27; het hart,

Genesis 6:6; de neusgaten, Exodus 15 : 8; de hand, het aangezicht

en de achterste deelen, Exodus 33 : 22-23.

Het voorgaande toont overvloedig aan, dat de Vader van onzen

Heere Jezus Christus een lichaam had, om niets te zeggen van Jezus

Christus, die, met vleesch en beenderen werkelijk ten hemel voer en

die gezeten is aan de rechterhand Gods. Wat kunnen wij, op grond

daarvan, van dezen God der sekten zonder lichaam, deelen of gemoeds-

bewegingen zeggen, vergeleken met Jehovah en Jezus Christus, of met
de Schrift en de rede.

Laten wy' hem nu vergely'ken met de andere stelsels van afgoden-

dienst, en zien of deze God zelfs gelijk is aan de verschillenden

Heidensche goden.

De Heidensche goden, of afgoden, zijn in de Schrift omschreven als

hebbende oogen, maar zien niet, maar deze God heeft geene oogen, hoe

kan er gesproken worden van te zien; „ooren hebben zy, maar hooren

niet," maar deze God heeft geene ooren; „hunne handen hebben zy',

maar tasten niet," maar deze God heeft geene handen; „hunne voeten,

maar gaan niet," maar deze God heeft geene voeten.

Nu dan, wij willen onze lezers ernstig waarschuwen om den God
van de Kerk van Engeland of van Schotland of van de Methodisten en

andere kerken niet lief te hebben, te dienen of te vreezen, zooals in

hunne geloofsartikelen wordt geleerd, want hy kan niet zien, hooren,

spreken, denken of loopen; hy kan ons kwaad noch goed doen; hy

kan ons liefhebben noch haten; en wat ons betreft, wy' hebben geen

eerbied voor hem, veel minder vereering. En wat zy'ne macht betreft, die

kunnen wij trotseeren en zy' zal ons niet schaden. Om kort te gaan, laat

ons niemand vreezen dan den levenden waren God en Hem alleen dienen.

Maar laat ons, terwy'1 wy' over het onderwerp van afgodendienst

spreken, voor een oogenblik de manier nagaan, waarop de volgelingen

dezen denkbeeldigen God vereeren. In het boek getiteld „Gewone
gebeden" en onder het opschrift van „Morgen- en Avondgebeden", die

door den predikant en de geheele vergadering gedurende het geheele

jaar iederen morgen en avond gebruikt worden, vinden wy' de volgende

woorden aan den hierboven omschreven vreemden God gericht: „Wy
hebben ongedaan gelaten die dingen, welke wy hadden moeten doen,

en wy hebben die dingen gedaan, die wy' niet hadden moeten doen".

Nu de ware God gebiedt zy'ne aanbidders, „Als gy' bidt, zoo gebruikt

geen ydel yerhaal van woorden, gely'k de Heidenen doen, want zy

meenen dat zy' door hunne veelheid van woorden zullen verhoord

worden; wordt dan hun niet gely'k".
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De formulieren van de Kerk van Engeland leeren in het „Boek der

Gewone gebeden" onder het opschrift „Litanie", dat de naam van de

godheid ten minste 52 malen in één gebed herhaald moet worden, en

dat dit gebed op Zondag, Woensdag en Vrydag gedaan moet worden, en

op andere tijden wanneer de geestelyke zulks gebiedt. Het zou in het

minst per jaar op 200 malen beloopen. Vermenigvuldig 200 met 52, en

het maakt precies 10400 herhalingen in één jaar.

Nu indien hun God (zooals Baal) slapende was, dan zou dit aanhouden
hem ten laatste noodzaken om te ontwaken; zijn slaap zou ten minste

vóór het einde van het gebed over zyn. Indien hij met iemand in gesprek

was zou hy natuurlyk gelegenheid hebben om weer terug te zyn op

tyd om het gebed te hooren, en in elk geval zou hy' het ongetwyfeld

beantwoorden om van hen bevryd te worden, uit vrees dat zy' hem
zouden blijven lastig vallen.

Maar omdat hun God niet kan reizen, noch hooren, noch praten,

geen voeten of ooren hebbende, moeten hunne herhalingen y'del zyn,

tenzy zy den tyd wenschen te dooden of zich bekoren met den klank

hunner eigene stemmen. Maar zy' hebben bovendien nog een voordeel,

en dat is, — indien hunne aanbidding hunnen God niet behaagt, zal

het hem niet beledigen of boos maken, want hy heeft geen gemoeds-

bewegingen.

Wy zullen nu een ander soort van gebed uit de liturgie der Engelsche

staatskerk nemen, een onderwerp genaamd „Reglement voor Ziekenbe-

zoek". De predikant zal de zieken bezoeken, en in diens tegenwoordigheid

36 afzonderlijke gebeden tot God opzenden waarvan elk geheel is uit-

geschreven, en geen der 36 verzoeken raakt het geval van de lichaams-

kwalen van den zieken aan, noch bidt om zyne genezing.

In de plaats van de bede om dagelijksch brood wordt gebeden : Uw
koninkrijk enz. — bescherming tegen vijanden - in het kort, alles

behalve hetgeen daar noodzakelijk is, b.v. Heere, genees dezen zieke,

door geloof, in den naam van Jezus Christus.

Nu, wat zou men denken van een kind, dat een boterham wenscht,

en tot zyne moeder zou komen en eene naald zou vragen, of een speld,

een stoel, een bankje, een horloge, een ring, en een paar handschoenen,

een hamer, een zaag, een beitel, een stuk speelgoed en zoo vervolgens,

totdat het 36 verschillende artikelen zou gevraagd hebben, en ten laatste

het brood in het geheel niet vraagt ? Wat dunkt u ? Het gerucht zou
al spoedig verspreid worden dat het kind zonder verstand en zyn
hoofd geheel in wanorde was. En aldus zouden wy ook denken van
iemand die tot een met ziekte geslagen persoon komt, by zijn leger

nederknielt, vergeet, wat deze behoeft, en voor alle andere dingen bidt,

behalve voor den zieken.

Maar ook hier kunnen wy de menschen verontschuldigen, die den
God zonder lichaam en deelen aanbidden, daar zy moeten beseffen dat
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deze handelwijze even goed als eenig andere aan het doel zal beantwoorden.

Het zal den zieken misschien aangenaam bezighouden, en hem opge-

ruimder maken, terwyl het te geljjkertyd een gevoelloos God die bet

niet hoort, niet beledigen kan.

Wy mochten de aandacht onzer lezers voor een oogenblik van het

„Gebedenboek" afwenden, en vestigen op de „gebedsvergaderingen" van

de Methodisten, en op andere, waar men zou hooren, Heere bekeer de

zielen, red de zielen Heere; nu Heere, Heere, zend de macht juist nu
neder, Heere; Heere, zend de macht neder; recht op hen — op hen

neder; en deze en vele andere dingen in de grootste verwarring op

één avond, vele honderde malen herhaald. Maar het hart walgt bij de

gedachten van deze menschelyke dwaasheid, zwakheid, en bijgeloof,

zooals het heden ten dage in die volkskerken bestaat; ja, het verstand

keert zich van de beschouwing met de volste verachting voor die

beginselen en met de hoogste mate van medelijden voor hare onwetende

en gedachtelooze navolgers. Laat ons nu een onderzoek doen naar

den waren God en de wijze waarop Hij moet worden aangebeden.

De eeuwige Jehovah heeft Zich aan de menschen geopenbaard als

troonende in de hemelen, terwyl de aarde Zijne voetbank is, en Jezus

Christus zit aan Zyne rechterhand als een Middelaar, terwijl de geest

der waarheid, voortkomende vanden Vader en den Zoon, het heelal vervult,

alle dingen bevat en het licht, leven en de geest is van alle dingen, en

de wet waardoor zy geregeerd worden, en zich bewegen en hun bestaan

hebban. Deze God heeft ooren om te hooren, oogen om te zien, en een

mond om te spreken; Zy'n arm ia niet verkort, zoodat Hy' niet zou

kunnen redden, nocb is Hij van de macht tot verlossen ontbloot.

Hy schiep de werelden. Hy stopte den muil der leeuwen. Hy'

bedaarde de kracht van het vuur. Hy vermeerderde het meel en de olie van

de weduwe. Hy' heeft koninkrijken overweldigd, en het volk beschermd.

Hy' verdeelde de zee. Hy' liet het manna regenen. Hij sloeg de rots

en het water stroomde er uit. Hy' genas de zieken en wekte de dooden

op. Hy is onveranderlijk, gisteren, heden en voor immer en Hy' heeft

beloofd, die Hem in geest en in waarheid aanbidden te hooren en te

verhooren.

Geen welsprekendheid of bloemry'ke samenstelling van woorden

kan Zijn oor streelen noch hem bewegen. Geene ijdele herhalingen of

zinneloos vormstelsel en plechtigheden kunnen Zijne gunst verwerven.

Geen ongemeende redevoeringen of schijnheilige klanken kunnen h^m
beïnvloeden, of Zyne goedkeuring winnen. Hy verlangt eenvoudige

waarheid en werkelijke oprechtheid in al hetgeen wy' tot Hem zeggen.

„Te vergeefs eeren zy' My', loerende leeringen die geboden van menschen
zijn." Te vergeefs roepen "wy Hem aan wanneer wy' niet volbrengen

wat Hy' zegt.

Te vergeefs roepen wy, Heere, Heere, terwyl wy nalaten de dingen
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die wij moesten doen, en volbrengen de dingen die wy niet behooren

te doen.

In Zyne heilige tegenwoordigheid zyn de plechtige vergaderingen,

de nieuwe manen, de Sabbatten, do doopen, de sacramenten, de feesten,

de heiligdommen, de tabernakelen, de kerken, de kapellen, de predika-

tiën, de gebeden en de gezangen van dit geslacht een gruwel, zoolang

als priesterbedrog, hoogmoed, onderdrukking, begeerigheid, dwaling,

bijgeloof, leeringen, geboden en overleveringen van menschen door hen

worden betracht, inplaats van de woorden van eeuwige waarheid.

Wjj zullen nu eenige algemeene voerschriften geven aangaande de

ware vereering van God. In de eerste plaats, moeten wy' in acht nemen
dat wy, om Hem op eene aannemely'ke manier te dienen, in Hem
moeten blijven en Zyn woord in ons, zooals geschreven is. „Indien

gij in My blyft, en My'ne woorden in u blijven, zoo wat gy' wilt, zult

gij begeeren, en het zal u geschieden."

Hier dan zyn de voorwaarden waarop wy mogen vragen en ont-

vangen duidelyk gesteld; en hier is een vaste, onveranderly'ke belofte,

die een beginsel ontsluit, dat van meer waarde tot de menschen is dan

de wereld met hare heerlyke uitvindingen en ontdekkingen.

Wy' hebben slechts de voorwaarden te vervullen; dat wil zeggen,

in Hem te blyven, en Zy'ne woorden in ons, om voorrechten te hebben

die verre te boven gaan die welke aardsche overheden kunnen verleenen.

Het moet inderdaad voor een arm mensch een groot voorrecht

zyn, wanneer eene bank hem het voorrecht vergunde om vryely'k op

deze instelling te trekken, voor alle bedrag en ten alle tijde. Dit zou

hem een macht en invloed in de wereld geven die hem machtiger

zou maken dan al de gekroonde hoofden van Europa, indien de bank

slechts deze overeenkomst kon vervullen.

Maar, hoewel hij millioenen armen en onderdrukten mocht helpen

en het lot der koninkrijken en keizerryken mocht beschikken of beïn-

vloeden, kon hij toch het eeuwige leven of eenige gave van God niet

koopen — neen, niet eens de gave van gezondheid; en zonder gezond-

heid des lichaams of een vooruitzicht op het eeuwige leven in de

komende wereld, is hij misschien de ellendigste van alle menschen.

Doch deze heerlyke belofte is zoover boven die welke eene bank

geven kan, dat zij niet alleen de voorrechten van aardsche zegeningen

in ieder opzicht geeft, maar ook betrekking heeft op andere noodige

dingen tot den voorspoed van onze zielen en lichamen, en van onze

vrienden en verwanten, beide voor ty'd en eeuwigheid.

Het kind van God mag, volgens de belofte, in gebed en in den

naam van Jezus onder andere de volgende dingen vragen; n. 1.:

Indien de menschen ziek zyn of geslagen met een kwaal van welken

aard ook, mogen zij om genezing vragen.

Indien zy' honger hebben, mogen zy' om brood vragen. Indien zy
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behoefte aan kleederen hebben, kunnen zij om kleeding vragen. Indien

zy' scholen hebben, kunnen zij om de middelen vragen om ze te betalen.

Indien zij gebrek aan werk hebben, kunnen zij om werk vragen.

Indien zij behoefte aan een vriend hebben, kunnen zy vragen dat er

hun een verwekt moge worden. Indien zy' een erfdeel wenschen te

bezitten, waar zrj onder hun eigen wijngaard en vy'genbcom kunnen

zitten en planten en bouwen en de vruchten van hunnen arbeid onge-

stoord genieten, zoo mogen zrj daarom vragen. Indien zrj in slaverny'

en verdrukking zyn, kunnen zrj om bevry'ding vragen. Indien zrj in de

gevangenis, in de duistere kerkers of in boeien zijn, kunnen zrj om
vrijheid vragen. Indien zy' verlangen lang te leven, kunnen zrj om dit

voorrecht vragen. Indien zrj vele kudden verlangen, mogen zy' er om
vragen. Indien zij geestelyke gaven wenschen, zy' mogen om wy'sheid,

kennis, geloof, vizioenen, droomen, openbaringen, profetie, wonderen,

genezingen, talen, uitleggingen en bediening van engelen vragen.

Ingeval de elementen zich tegen hen vereenigen, mogen zrj vragen

dat de winden bestraft worden, dat de wateren kalm, het vuur krachte-

loos of de bergen verplaatst mogen worden. Ingeval de wilde beesten

hen zouden verslinden, mogen zy vragen dat de muilen der leeuwen

gesloten worden; of wanneer het zwaard met verwoesting dreigt, mogen
zy vragen dat de legers der vreemdelingen op de vlucht zullen gaan.

Indien de hongersnood hen zou verwoesten, mogen zrj vragen dat hun

de engelen brood en de raven vleesch brengen, dat hunne olie en meel

tot welke hoeveelheid ook vermeerderd worde, of dat vy'f brooden en

twee visschen 5000 menschen mogen voeden.

Deze en vele duizenden andere dingen komen in de reeks van onze

gebeden voor, en voor hem die gelooft zyn alle dingen mogely'k.

Ja, indien wy' in Christus bly'ven en Zyn woorden in ons, mogen
wij in Zyn naam tot den Vader gaan om elk dezer zegeningen die wy'

noodig hebben in onze omstandigheid, en waarvoor wy voldoende geloof

hebben om te ontvangen, met evenveel verzekering als Elia had, toen

hy' Jehovah vroeg om de brandofferen te verteeren in de tegenwoordig-

heid van de profeten van Baal.

Laat ons, inplaats van een vorm of vormen van gebeden te hebben,

dan de volgende gebedsregelen volgen:

Ie. Spreekt nooit iets tot den Heere, wat ge niet meent.

2e. Vraagt nooit iets, dat ge niet verwacht te ontvangen, of iets dat

in tegenspraak is met de Schrift; by voorbeeld, vraagt nooit om de

bekeering van de geheele wereld, want Jezus heeft gezegd, dat

Zy'ne komst zou zyn zooals in de dagen van Noach, en dat Zijne

komst en Zijn Koninkrijk de goddeloozen zal verwoesten inplaats

van hen te bekeeren.

3e. Gebruikt nooit y'dele herhalingen en uitdrukkingen die niets te

doen hebben met het doel dat wy beoogen; by voorbeeld, wanneer
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gy voor de zieken bidt, veroorlooft u niet uwe gedachten te ver-

strooien en te verdeelen op eenig of ieder ander onderwerp, en

zoodoende de sterkte van uw geloof te verzwakken; maar spreekt

direct van de kwaal die voorhanden is, en zooals ge door den Heiligen

Geest geleid wordt.

4e. Vraagt nooit iets dat niet gepast is; hierin moet men ook de leiding

van den Geest zoeken.

5e. Spreekt niet zonder iets bepaalds te z-ggen en houdt op wanneer

ge daarmee klaar zy't, inplaats van een lange sierlijke redevoering

tot slot te houden.

6e. Gebruikt al den eenvoud en de oprechtheid die een kind gebruikt

wanneer het tot zijne ouders gaat om brood, en herhaalt den heiligen

naam der godheid niet dikwijls. Maar zegt liever, bij het beginvan

uw gebed, „Onze Vader die in de hemelen zy't," en laat dat voldoende

zijn. Of ten minste, laat de herhalingen van Zijnen naam weinige zyn.

7e. Vraagt alles in den naam van Jezus.

8e. "Wacht geduldig, en verwacht antwoord op hetgeen ge gevraagd

hebt, en ziet uit naar de vervulling zonder twy'felen of te wankelen,

want zoo deed Elia toen hy' om regen bad. Hy zag naar de lucht,

en bad wederom ; en toen bleef hy' kyken tot ten laatste een wolk,

zoo groot als eens mans hand, ondekt werd en spoedig de geheele

horizont bedekt was en de hemelen regen gaven.

O, hoe onuitsprekelyk gelukkig is dat volk, wiens God de Heere is.

Alle dingen zijn de hunne, en zy zyn van Christus, en Christus is van God.

EEN KLEINE HELD.

Treur niet, moeder. Huil maar niet. Vele kinderen kry'gen werk
waar ze by' kunnen zitten. Dit gezegde door een kleinen kostwinnei

uitgesproken, die wegens een ongeluk op straat, in een hospitaal

opgenomen was en wiens beide beenen geamputeerd moesten worden,

geeft een beter begrip van de heerschende gemoedsstemming der armen,

dan my'ne woorden zouden kunnen doen.

De jongen verwrong zich in hevige py'nen en zag zy"ne moeder

jammerlyk huilen by' zyn bed. Hy verstond de reden van het storten

harer tranen in het geheel niet. Met kinderly'ke onzelfzuchtigheid

beschouwde hy zich als de kostwinner van de familie. Het kwam in

het geheel niet in hem op dat zyne moeder zoo verdrietig kon zyn

over zyne pijnen. Hy' zag slechts het verlies van de inkomsten,

veronderstellende dat zyne moeder daarom weende, en deed zyn best

met zyn eenigszins lomp jongensmoed, om haar te troosten.

Overgenomen.
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LEERINGEN VAN DEN PROFEET JOSEPH SMITH.

Ik weet niet waarom, maar om enkele redenen ben ik gedrongen

om mijne voorbereidingen te bespoedigen, en op de Twaalven al de

verordeningen, verbonden, sleutelen, beloften en verzegelingsplechtigheden

van het Priesterschap te bevestigen, en hen zoodoende een voorbeeld

te geven in al de dingen die betrekking hebben op het heiligdom en de

plechtigheden welke daarin plaats moeten vinden.

Profeet Joseph Smith, in de lente van 1844.

O gij Ouderlingen Israëls, luistert naar myne stem en wanneer gy
in de wereld gezonden wordt om te prediken, verkondigt dan de dingen

waarvoor gij gezonden zijt
;
predikt en roept luide : Bekeert u, want het

Koninkrijk der hemelen is naby u, bekeert u en gelooft het Evangelie.

Legt de eerste beginselen uit en laat de verborgenheden alleen opdat

ge niet overbluft wordt. Bemoeit u nooit met de vizioenen van beesten

en met onderwerpen die ge niet verstaat, maar predikt de dingen welke

de Heere u geboden heeft te prediken, n.1. de bekeering en den doop

tot vergeving der zonden.

Profeet Joseph Smith.

Wanneer de Twaalven of de andere getuigen staan voor de ver-

gaderingen des volks, en zy prediken met de macht en het bewys van

den Geest Gods, zoodat het volk, verbaasd en verbijsterd wordt, door

de leer, en zegt, „De man heeft een krachtige redevoering, een sterke

predikatie, gehouden," dan moet die man zich in acht nemen dat hy

zichzelve de eer niet aanmatigt, maar hy' moet ootmoedig zijn, en er

den lof en de heerlijkheid van God en het Lam voor geven want het

is door de macht van het Heilige Priesterschap en den Heiligen Geest

dat hy macht heeft aldus te spreken. Wat zijt gy, o mensch, anders

dan stof? En van wien ontvangt gy uwe macht en zegeningen, tenzij

van God?
Ik zal u geven een der Sleutelen van de verborgenheden des

Koninkrijks. Het is een eeuwig beginsel, dat van alle eeuwigheid bij

God bestaan heeft: Wanneer een man opstaat om anderen te veroor-

deelen, en fout vindt met de Kerk, zeggende dat zy afgedwaald is, terwijl

hy'zelf rechtvaardig is, zoo kunt gij zekerlyk weten, dat hy op den weg
is tot afval; en tenzy hij zich bekeert, zal hij afvallen, zoowaar als God leeft.

Het Priesterschap is een eeuwig beginsel, en bestaat bij God van eeuwig-

heid, en is zonder begin van dagen of einde vanjaren. De sleutelen moeten
van den hemel gebracht worden, wanneer het Evangelie wordt gezonden.
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SPECIALE VERGADERING TE AMSTERDAM.
Eene speciale vergadering werd op Dinsdagavond 30 Juli te

Amsterdam gehouden in de zaal De Wittenstraat 109-111, onder

leiding van Pres. Le Grand Ricbards. Het lokaal was gevuld met
omstreeks 300 personen, waarvan 55 vreemdelingen waren. Ouderling

R. S. Folland ging voor in het gebed, waarna Pres. Penroso gedurende

den overigen tijd der bijeenkomst sprak over de eerste beginselen van

het Evangelie en in duidelijke woorden aantoonde dat de leer van

zaligheid door geloof alléén, ongerijmd is. Hij verklaarde dat de onder-

wijzingen van Christus en zijne Apostelen eischten gehoorzaamheid

aan de geboden Gods. Hij gaf ook te kennen dat volmacht noodzake-

lijk moet bestaan om de verordeningen van het Evangelie te bedienen

en die na den afval niet anders kon op aarde komen dan door de

herstelling van het ware Evangelie door openbaring, met dezelfde

autoriteit, dezelfde krachten en zegeningen, als in de dagen van ouds.

De rede van Pres. Penrose werd door Ouderling J. K. Meibos in 't

Holiandsch vertaald. De vergadering werd geëindigd met bet zingen

van het lied „Ik weet dat mijn Verlosser leeft", door het Amsterdamsche
zangkoor, en dankzegging door Ouderling Pr. Tadje.

BUITENGEWONE VERGADERING TE 's-GRAVENHAGE.

Woensdagavond 31 Juli werd in de gewone zaal te Den Haag eene

buitengewone vergadering gehouden onder leiding van Ouderling Jas.

A. Hooper. Ouderling L. G. Hardy sprak het openingsgebed uit. Een

onderzoekster uit Leiden, die den doop had aangenomen, werd dezen

avond door President C. W. Penrose tot lid van de Kerk bevestigd.

Pres. Sylvester Q. Cannon nam het woord, en toonde in eenvoudige

doch duidelijke woorden, dat wy in de laatste dagen leven en de

Heiland als Koning zal regeeren. Hy wees er op dat het daarom nood-

zakelijk is, dat een iegelijk denzelfden weg bewandele. Wjj zullen ver-

gelding naar onze werken ontvangen. En' toonde aan dat dit geschied

was met de profeten van ouds. Gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid

werd vergolden. Verder toonde hij aan dat de hervormers geen aan-

spraak hadden gemaakt op autoriteit, hoewel zy in hunne dagen veel

tot stand hadden gebracht, maar het volle Evangelie niet bezaten.



- 274 -

President C. W. Penrose nam nu het woord en verklaarde in het

kort de praktische levenswijze van de Heiligen der laatste Dagen in

het van God geopenbaarde plan tot zaligheid. Niemand kan met geloof

alleen in de tegenwoordigheid van God zijn en blijven, glorie ontvarjgen

of communicatie met Hem genieten, zonder Hem gelijk te worden.

Het Evangelie is gezonden opdat wij zouden toenemen in heiligheid,

want zonder dat zullen wij Hem niet zien. Maar: „Een plaats voor

een ieder, en ieder in zgn eigen plaats." Er zullen verschillende graden

van heerlijkheid zyn, vergeleken met de heerlijkheden van zon, maan
en sterren. Hij geeft verder aan allen den raad om het goede te doen,

de gruwelen der menschelijke natuur te verlaten, om grooter en edeler

te worden, want men kan zich niet vergenoegen in de zaligheid, indien

men niet wordt zooals Jezus is. „Zalig zyn de reinen van hart, want
zij zullen God zien." De vergadering werd geëindigd met dankzegging

door Pres. Jon. E. Openshaw Jr.

NIEUWE LIEDERENBOEKEN.

Een nieuwe uitgave van het Hollandsche Liederenboek, alsmede

een nieuwe uitgave van het Fransche Liederenboeken gebruik in België

en Zwitseland, is klaar gemaakt en te gelykertyd gedrukt. Beide

edities bevatten de liederen der vorige uitgave, met uitzondering van

enkele, waarvan de doelmatigheid zeer in twyfel getrokken werd, en

zyn met een keur en keus van nieuwe liederen aangevuld en vermeerderd,

welke voornamelyk zyn overgenomen en in het Hollandsch en Fransch

vertaald van onze beste Zionsliederen. De meeste der oude Fransche

liederen zijn veel gewijzigd, om een beteren rhythmus in de liederen

aan te brengen, en vele van de liederen van het vorige Hollandsche

boek hebben veranderingen ondergaan, met het doel om gewenschte

verbeteringen in rbythmus, ry'm, zinsbouw en uitdrukking aan te brengen.

De volgorde der liederen is noodzakelijkerwijs ook geheel veranderd

geworden.

De prys zal, beide voor het Hollandsche en Fransche boek, minder

zyn dan die der vorige uitgaven, de boeken zullen degelyk en sterk, in

linnen en in leder, alle in springband gebonden zyn, de laatste alle

verguld op snede.

Het Fransche boek zal tegen het einde van deze maand verkrijg-

baar zyn, en het Hollandsche omtrent een week later. De broederen

en zusters en de vrienden, dio zich een nieuw boek wenschen aan te

schaffen, worden verzocht dit reeds aan de Zendelingen, die onder hen

werkzaam zyn, op te geven. Daar het oude Hollandsche boek in de

Vertakkingen der Zending van weinig waarde zal zyn wanneer het

nieuwe boek in gebruik genomen is, zyn wy bereid om een beperkt
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aantal exemplaren van de uitgave van het jaar 1899, mits die exem-

plaren nog in een vrrj goeden staat zy'n, terug te nemen als betaling

van ongeveer één derde van den prrjs van een nieuw boek.

Zrj die van dezen ruil gebruik willen maken, worden verzocht

daarvan deze maand aan de Zendelingen opgaaf te doen.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

In de Ned. Belg. Zending zijn gedurende de maand Juli gedoopt

1 1 personen, waarvan 7 in de stad Amsterdam, 3 te Leiden en 1 te Rotterdam

.

Wy hebben verder bericht van het doopen gedurende de eerste

dagen van Augustus, van 5 personen te Seraing, België, 1 te Dordrecht,

1 te Rotterdam en 5 te Amsterdam.

„De Ster" verkreeg sedert laatste opgaat nieuwe inteekenaren door

de volgende Ouderlingen : Pres. Le Grand Richards, 4 ; M. Dalebout, 2

;

J. A. Hooper, 1 ; J. H. Pitt, 1 ; en C. N. Willemsen, 1.

De pogingen der broederen in het belang van de Ster worden steeds

gewaardeerd.

Zwolle. — Het Zendingswerk is wederom opgevat te Zwolle door

de ouderlingen Jas. D. Hoggan en J. L. Wallace. Hun adres is Melk-

markt C 52, Zwolle. Allen die vrienden of verwanten in die stad of

omstreken hebben, worden uitgenoodigd de adressen van dezulken aan

de broederen te zenden, opdat zy op deze wijze mogen ingeleid worden

om hun het Evangelie te brengen.

Nieuwe Zaal te Arnhem. — De Gemeente te Arnhem verheugt zich in

het gebruik van een grootere, beter ingerichte en beter gelegen zaal, dan

bet oude lokaal Walstraat 6, dat nu gesloten is. De vergaderingen in

die stad worden van nu aan gehouden in de groote zaal van het

„Centraal Gebouw," Bakkerstraat. Deze zaal is van 250 zitplaatsen

voorzien. Het adres van het Hoofdkantoor dor Conferentie is nu
Sonsbeek-Singel 93, Arnhem.

Het geeft ons voldoening te kunnen melden dat Pres. J. P. Lillywhite,

van de Arnhemsche Conferentie, van de ernstige operatie die hy ondergaan

heeft, grootendeels hersteld is, en bij denzelfden gunstigen voortgang

het ziekenhuis spoedig zal kunnen verlaten. De zeer voorspoedige loop

van dit geval was geheel boven verwachting van de artsen en verpleegsters,

die aan de mogplrjkheid van het herstel ten zeerste getwyfeld hadden,

en is zeker te danken aan de zegeningen van onzen Hemelschen Vader,

en een gevolg van de geloovige gebeden tot Hem opgezonden ten gunste

van onzen Broeder.
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Ouderling Jacob H. Trayner, voormaals Prosident der Ned. Belg.

Zending, verzoekt ons, aan de broederen en zusters en Zendelingen zijn

hartelijke groeten over te brengen.

2e District te Amsterdam. — Ouderlingen M. Dalebout en J. C.

Wade en Pres. Le Grand Richards, hadden in den loop der vorige

maand een zeer interessante ondervinding onder een deel van de Gemeente
der „Geloofsgenezing"' te Amsterdam. Door een van de leden dier

Gemeente uitgenoodigd, brachten eerstgenoemde twee Ouderlingen hun
een bezoek en vonden daar 9 personen aanwezig. Het gevolg van een

belangrijk gesprek was, dat zij werden uitgenoodigd om drie dagen

later weder met hen samen te komen. Ditmaal waren er !5 vrienden

aanwezig. Een derde uitnoodi^ing bracht 33 vreemdelingen te zamen,

waaronder zich eon prediker der Baptisten bevond. Krachtige getui-

genissen van de herstelling en de goede verklaringen van de voorname

beginselen van het Evangelie werden door de Broederen gegeven,

waardoor verscheidene personen ten volle overtuigd werden van de

waarheid dezer leer, zoodat zjj opstonden en met beslistheid getuigden,

dat de Heilige geest hun bekend maakte dat God zich wederom geopen-

baard had. Drie dagen na deze derde vergadering deden 5 personen,

allen hoofden van gezinnen, aanvraag om gedoopt te worden.

Voor Donderdag 1 Aug. was een debat-vergadering belegd, waar

Ouderling Dalebout gedurende 30 minuten aan het woord was. De
voorganger van de Gemeente der Geloofsgenezing, in wiens kerkgebouw

deze vergadering gehouden werd, had op zich genomen om onze

Broederen in het openbaar te antwoorden, hetwelk hij niet deed —

door een redelijke wederlegging van de door hem gepredikte beginselen

— maar met een aanval op de Kerk en het Mormoonsche volk, zonder

de Zendelingen gelegenheid te geven zich tegenover zyne beschuldi-

gingen te verantwoorden.

VERPLAATST.

Ouderlingen G. E. Abel Jr., van de Groninger Conferentie, en J. W.
Howe Jr., van de Arnhemsche, zijn naar de Rotterdamsche Conferentie

verplaatst geworden. Laatstgenoemde zal de leiding van het werk in

Schiedam overnemen.

Ouderling Henry Belnap, van de Rotterdamsche Conferentie, is naar

Arnhem verplaatst om aldaar tijdens de ziekte van Pres. Lillywhite, de

leiding van de Conferentie op zich te nemen.

Van de Rotterdamsche Conferentie is van Rotterdam naar Dordrecht

verplaatst Ouderling J. K. Meibos, om daar de leiding van het Zendings-

werk en van de Gemeente te nemen, in vervanging van Ouderling Belnap.
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DE ZENDING IN DEN VREEMDE.

De Zending deb Zuidelijke Staten. — Gedurende twee weken

in de maand Mei werden in dit zendingsveld 57 personen gedoopt, en

27 kinderen ingezegend.

Syrië. — Te Aintab, Syrië werden in het begin der maand Juni 5

personen door den doop in de Kerk opgenomen.

Atlanta, Georgia, Ver. Staten. — In deze plaats bevindt zich

een kleine Gemeente van de Kerk. Het zendingswerk is daar acht en

een half jaar geleden begonnen, en de Gemeente bezit nu haar eigen

Kerkgebouw. Dit gebouw was voorheen eenePresbytheriaanscheKerk,

en is door onze broederen en zusters aangekocht en voor zoover het

noodig was, met behulp der Zendelingen, gerestaureerd. Er is ook eene

woning voor de Zendelingen aan verbonden.

In den Staat Georgia bevinden zich omtrent 600 leden van de Kerk.

De Voorspoed in Engeland. — Tot welk een verblijdende mate

de Britsche Zending voorspoed en uitbreiding geniet, getuigen de cyfers

van het aantal personen in verschillende plaatsen tot de Kerk toegetreden.

Gedurende zes maanden eindigende met Mei, zyn omtrent 40 per-

sonen tot de Gemeente der stad Liverpool toegetreden.

Den 16en Juni werden te Wigan 3 personen gedoopt; 21 Juni, te

Nottingham, 3 en te Bradford, 17; 23 Juni, te Burnley, 6; 26 Juni, te

Preston, 3; 29 Juni, te Nottingham, 3; 6 Juli, te Bath, 4; 7 Juli, te

Glasgow, 5; en te Sheffield, 5; 22 Juli, te Liverpool, 8; 27 Juli, te

Bradford, 9; 28 Juli, te Londen, 14; 31 Juli, te Middleton 4; 2 Aug., te

Stirling, Schotland, 6; 4 Aug., te Nelson, 5; en 6 Aug., te Portsmouth, 5

Als een voorbeeld van de wyze waarop het soms een Zendeling

mogelyk gemaakt wordt zijne zending in den vreemde te vervullen, en

van de belangstelling, medewerking en hulpvaardigheid welke soms
broederen en zusters in Zion hem toedragen, dient het volgende dat in

het begin van den zomer te Riverside, Idaho, plaats vond.

Een zeker Ouderling, Richard Norwood, had aldaar een boerderij van
20 acres, en was afwezig om eene zending te vervullen. Op zekeren dag,

kwam een aantal jonge lieden en mannen van middelbaren leeftijd te zamen
met 22 span paarden en ploegen, waarmede zij de 20 acres beploegden.

Daarna bezaaiden zy het land met zaad dat eveneens vry verschaft

werd. De Zusters-Hulpvereeniging deed haar liefdadig deel, door middag-
maal voor de mannen te bereiden. Deze laatsten beploegden denzelfden

dag ook nog de stukjes land van twee weduwen.



- m -

Zooals Johannes de Dooper eeuwen geleden in de Jordaan van
Palestina doopte, en de schare tot hem kwamen - waaronder sommige
om gedoopt te worden, en de anderen om hem te hooren prediken, en

het bedienen van de plechtigheid van den doop aan de bekeerlingen,

bij te wonen - worden ook nu dikwyls in de Vereenigde Staten de

personen, die het Evangelie aannemen, op dezelfde wijze door onze

Zendelingen in de rivieren en in tegenwoordigheid van groote scharen

gedoopt. Dit geschiedde onlangs te Rock Island, Illinois, waar 5 per-

sonen in de rivier werden gedoopt, en de Zendelingen tot de by deze

gelegenheid vergaderde menigte predikten. In deze plaats is een

bloeiende vertakking van de Kerk.

DOOR GODS MACHT~GENEZEN.
Met blijdschap getuigen wy van de volgende twee gevallen van

genezing door Goddelijke macht en bediening der zalvingen de gebeden,

volgens den regel gesteld in Jacobus 6 : 13 en 14.

Eene zuster van de Amsterdamsche Gemeente, Zuster C. J. V., was
eenige weken geleden met hevige pynen in haar been bevangen,

zoodat zij onbekwaam was zich te bewegen. Volgens de verklaring

der doktoren, moest zy uit haar gezin naar het ziekenhuis vervoerd

worden, daar een operatie noodzakelyk zou zy'n; ook verklaarden zy

dat het lang zou duren voor zy hersteld zou zy'n. Doch de zuster had

een groot geloof in de macht van God en in de kracht van het Evan-

gelisch beginsel der zalving. Zy liet zich door Ouderlingen der Gemeente
zegenen en voor haar bidden, en het gebed des geloofs heeft de zieke

behouden: haar been werd genezen, en het was niet meer noodig haar

naar het hospitaal te vervoeren.

Een dochtertje van Broeder en Zuster Hendrik Landwaard, vyf

jaren oud, had het ongeluk met haar hand op een gebroken flesch te

vallen, waardoor haar twee peezenen een slagader werden doorgesneden.

Zy werd onmiddelly'k geholpen en in het Ziekenhuis werd hare hand

verbonden, doch den dokters verzekerden de ouders, dat de hand van

de kleine door het snijden van de peezen onvermy'dely'k voor altijd sty'f

moest blyven, zooals in dergelijke gevallen geschiedt. Deze broeder en

zuster hadden echter het vertrouwen, dat hetgeen de menschen voor

onmogelyk verklaarden, n.1. de algeheele herstelling van de hand van

hun kindje, door de zegeningen des hemels, zooals in het Evangelie

gelegd, zeker konden verkregen worden. Zij lieten de kleine daarom

door de Ouderlingen zalven, en konden na dertien dagen getuigen dat

de hand geheel gezond was geworden en tot hare vorige werking en

kracht was teruggebracht. Zuster Landwaard getuigt, dat haar na de

zalving in een visioen getoond is, dat haar dochtertje het volle gebruik

van hare hand in gezondheid terug zou ontvangen. J. C. Wade.
M. Dalebout.
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GEMENGD NIEUWS.

Uitersten van het klimaat. - Een samenwerking van een over-

mate van hitte en vochtigheid in de stad Philadelphia op den 18en

Juli was oorzaak dat bij het houden van een grooten optocht in die

stad, dien dag meer dan 4000 menschen bezweken.

De Staat van het Onderwijs te Salt Lake City. Eenigen tijd

geleden zeide Dr. R. G. Bxme, een opvoedkundig man van den Staat

Ohio: „Ik heb in de Vereenigde Staten slechts drie normaalscholen

gevonden, die aan de vereischten voldoen, welke ik zou noodig achten.

Eén van deze drie is westerlijk van de Missouri-Riviergelegen, en is

de Normaalschool van de Universiteit van Utah".

De Commissaris van opvoeding in de Argenthijnsche Republiek,

Arneto Nelson, die de groote tentoonstelling te St. Louis had bezocht,

en er in de aldeeling Onderwijs het tentoongestelde werk uit de scholen

van Salt Lake City en haar stelsel van onderwijs het meest verdienstelijk

had bevonden, deed onlangs schriftelijk aanvraag het genoemde werk
der scholen van Salt Lake City te verkrygen tot plaatsing in het „Op-

voedkundig Museum" van Buenos-Aires, een stad van een millioen

inwoners, en de hoofdstad der Republiek.

Een bedolven Stad der Azteken. — Een correspondent van de

Times schrijft: „Telegrammen uit New-York melden de ontdekking van

een groote bedolven stad in den Staat Texas (Ver. St.), welke ontdekking

voor allen van het grootste belang moet zijn voor wie de geschiedenis

van bet Amerikaansche Vasteland niet begint bij het laatste gedeelte

van de 15e eeuw. Het is waarschijnlijk dat wij in dit „Pompeji" van

Texas een der reusachtige overblijselen vinden van een beschaving

gelijkende op, zoo niet geheel dezelfde, als die van Palenque en van de

andere voorhistorische steden, wier aanwezigheid in Tucatan en den

Darischen Ithmus de archeologen tot het geloof geleid heeft, dat er eeuwen
voor de beschaving der Azteken en die van Tlascalan in die streken

een beschaving heeft bestaan, waarvan die slechts de laatste overblijf-

selen waren. De betrekkelijke nabijheid dezer ruïnen tot de beroemde

„mounds" of aardwerken die de Amerikaansche oudheidkundigen ver-

bijsteren, is van groote beteekenis en er bestaat weinig twijfel of wij

zijn aan den vooravond van ontdekkingen die ten deele of geheel zullen

uitleggen het lang verborgen geheim van de vroegere beschaving der

inboorlingen van Amerika.
(Mülennial Star.)

De Ontdekking van de Muren van Jericho. — De Weensche
correspondent van de Pall Mali Gazette schrijft : „Professor Sellin's

opgravingen ter plaatse van de oude stad Jericho brengen onverwachte
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schatten voort. In zrjn laatste brieven aan de „Weensche Academie van
Wetenschappen" schrijft de professor dat meer dan honderd man op
vigf verschillende plaatsen aan het graven zrjn. Een van de interessantste

vindingen is de historische stadsmuur, gebouwd van gebrande kalksteenen.

Deze muur was ongeveer 10 voeten dik, opgetrokken op een steenen

fundeering. In het westelijke gedeelte van de stad was de muur byna
40 voeten breed. Op een ander punt werd een particulier huis gevonden,

dat gebouwd was boven een ander huis van een vroeger tydperk".

Mill. Star.

Dubbelzinnig!? — Een beroemd letterkundige ontving eens van
een jong poëet een bundel gedichten ter beoordeeling.

Na eenigen tijd zond deze het manuscript aan den auteur, zonder
eenige aanmerking terug; doch op het adres schreef hjj: „Voordrukken
te bewaren."

AANGEKOMEN.

11 Augustus. - Ouderlingen Abner C. Snarr en Leonard C. Healy,

van Murray, Utah, Ouderling Snarr is de Luiksche Conferentie tot

arbeidsveld aangewezen; Ouderliug Healy de Groningsche Conferentie,

waar hy zijne werkzaamheden te Meppel zal beginnen.

OVERLEDEN.

Smit. — Den 13den Aug. is te Amsterdam overleden in den ouderdom

van byna een jaar, Johannes Gerardus Joseph, zoontje van Broeder en

Zuster Johannes Gr. Smit.

Veesluis. — Den 7den Augustus is te Rotterdam overleden Cornelia

Versluis, dochtertje van Broeder en Zuster Leendert Versluis. De kleine

was den 12den Januari j.1. geboren; en was een tweelinge.
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