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der laatste Dagen..

(Opgericht in 1896.)

Het is eene dwaasheid, te gelooven dat God aan ons den hemel wil geven, maar
het beschikken van den weg aan ons zou overlaten.

Caelyi.

No. 22. 15 November 1907. 12de Jaargang.

DE GODHEID.

Het is erg vreemd hoe geleerde mannen zulk een gr<iote fout

kunnen maken in betrekking tot dit onderwerp, daar de Schriften zoo

duidelijk er over zyn. De Bybel leert ons zekerlijk niet van een God
zonder lichaam, lichaamsdeelen en hartstochten, of een God, die zijn

eigen Vader is, die van den hemel op aarde kwam en toch in den

hemel bleef, die ten hemel is gevaren en aan Zyn eigen rechterhand

zit, die zoo groot is, dat de hemelen Hem niet kunnen bevatten, maar
toch zoo klein, dat Hy in het menschely'k hart kan wonen. Iemand
die dit gelooft mag wel zeggen: „Deze leer is een groote verborgenheid".

(Broughton's Dictionary of all Religions.)

Het is onredely'k en onschriftuurly'k. Het eerste geloofsartikel der

Episcopalen luidt: „En in de éénheid dezer Godheid zyn drie

Personen". Als in dit schriftuurlijk feit geloofd werd, dan zou het een

eind maken aan de oneenigheid die wy zoo vaak zien. Alhoewel er

drie Personen in de Godheid zijn, zoo handelen zy' toch alty'd in alle

dingen in overeenstemming. „Jezus dan antwoordde, en zeide tot hen:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzel ven doen,

tenzy Hy' den Vader dat ziet doen; want zoo wat Die doet, hetzelve

doet ook de Zoon desgelijks." (Joh. 5 : 19.)

In het begin der schepping zeide de Heere: „Laat ons menschen
maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis". (Gen. 1 : 26.)

Wederom zeide Hy: „Ziet, de mensen is geworden als onzer een".

(Gen. 3 : 22.)

De apostelen en allen door hen onderwezen geloofden zeker in God
den Vader als zy'nde afzonderly'k en onderscheiden van Jezus Zy'n

eeniggeboren Zoon en ook van den Heiligen Geest. Dat Christus een

lichamelijken vorm, lichaamsdeelen en hartstochten had zal niemand
ontkennen. En Hy het uitgedrukte beeld van Zijnen Vader zy'nde,

stelt voor dat zy gely'k in vorm zyn. „Christus, Die het beeld Gods
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is." (2 Cor. 4 : 4). „Die My ziet, die ziet Dengene, Die My gezonden

heeft." (Joh. 12 : 45). „Die in de gestaltenis Gods zijnde, geenen roof

geacht heeft Gode even gelijk te zijn," (Phiiipp. 2 : 6). „Dewelke het

beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen."

(1 Col. 1 : 15). En toch zeggen sommige menschen, dat God geen

lichaam, lichaamsdeelen of hartstochten heeft. Met juist zooveel reden

kunnen zy' dit van zichzelven zeggen. Waar kunnen wy duideiyker

taal dan deze vinden?

„Laat Ons menschen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.

En God schiep den mensen naar Zijn beeld; naar het beeld van God
schiep Hy' hem." (Gen. 1 : 26, 27.) „De menschen, die naar de gelijkenis

van God gemaakt zijn," (Jak. 3 : 9). Jezus sprak zeker niot tot Zich-

zelven toen Hij uitriep: „Ik dank u, Vader! Heere des hemels en der

aarde! dat Gy deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen

hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. Ja Vader! want
alzoo is geweest het welbehagen voor U. Alle dingen zyn Hy over-

gegeven van My'nen Vader." (Matt. 11 : 25—27.)

„Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die

in den hemel zyn, noch de Zoon, dan de Vader." (Mark. 13 : 82). Als

de Vader en de Zoon één persoon zijn, zooals velen gelooven, hoe is

het dan, dat Christus den tijd van Zijn tweede komst niet wist? In

Zijn gebed zeide de Zaligmaker „Abba, Vader! alle dingen zyn U
mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg! doch niet wat Ik wil,

maar wat Gij wilt." (Mark. 14 : 36.) Volgens dit verzoek is het duide-

lijk, dat de Zaligmaker buiten Zichzelven zag, naar Zyn Vader in den
hemel. Als Christus God de Vader was dan is hier in werkelijkheid

een verborgenheid. „De Zoon kan niets van Zichzelven doen, tenzy Hy
den Vader dat ziet doen; want zoo wat Die doet, hetzelve doet ook de

Zoon desgely'ks. Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem
alles, wat hy doet." „Want ook de Vader oordeelt niemand, maar
heeft al het oordeel den Zoon gegeven". „Want gelijk de Vader het

leven heeft in Zichzelven, alzoo heeft Hij ook den Zoon gegevan, het

leven te hebben in Zichzelven". „Wanneer Hy het Koninkryk aan God
en den Vader zal overgegeven hebben." „Jezus wetende, dat de Vader
alle dingen in Zyn handen had gegeven, en dat Hy van den Vader
was gekomen en tot den Vader ging". Jezus kon niet van Zichzelven

komen of gaan, noch het Koninkryk aan Zichzelven geven of aan Zich-

zelven vragen. Daarom zijn de Vader en de Zoon twee personen.

De derde persoon der Godheid, de Heilige Geest, gaat van den

Vader en den Zoon uit. Over Hem wordt in de Schriften gesproken

als zijnde een afzonderlijk Wezen. „Maar de Trooster, de Heilige Geest,

Welken de Vader zenden zal in Mijnen Naam." (Joh. 14 26). „Maar
wanneer de Trooster zal gekomen zyn, Dien Ik u zenden zal van den

Vader, namelyk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat,
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Die zal van My getuigen." (Joh. 15 : 26). In deze beide teksten wordt

over drie onderscheidene Personen gesproken. De volgende teksten

zijn eveneens zeer duidelijk: „En zoo wie eenig woord gesproken zal

hebben tegen den Zoon des Menschen, het zal hem vergeven worden,

maar zoo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal

hem niet vergeven worden." (Matt. 12 : 32). „Belangende Jezus van

Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met
kracht." (Hand. 10 : 38). „Maar hy', (Stefanus) vol zijnde des Heiligen

Geestes, en de oogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid

Gods, en Jezus, staande ter rechterhand Gods." (Hand. 7 : 55). Als

Christus en God in Stefanus waren geweest, dan had hij Hen niet in

den hemel kunnen zien. Toen Jezus gedoopt was en bad, werd de

hemel geopend en de Heilige Geest daalde neder op Hem, in de

gedaante van een duif en een stem kwam van den hemel zeggende:

„Deze is Myn geliefde Zoon, in Wien Ik een welbehagen heb".

In het gebed van Christus is de eenheid der Drieëenheid volkomen

verklaard. „Opdat zy allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader! in Mij, en

Ik in U, dat ook zy in Ons één zyn." (Joh. 17 : 21). Ieder waar geloo-

vigB zal toestommen, dat Jezus sprak over een eenheid in geloof,

doel enz. en niet in persoon, toen Hij voor Zyn discipelen bad om één

te zyn. God en Christus zijn persoonlyk niet overal tegenwoordig,

zulk een idee is verkeerd en niet schriftuurlijk. Zij zijn overal vertegen-

woordigd door den Heiligen Geest, den waren Vertegenwoordiger van

den Vader en den Zoon. „Waar zou ik heengaan voor Uwen Geest?"

(Psalm 139 : 7— 13). „Op welken ook gij mede gebouwd wordt toteene

woonstede Gods in den Geest." (Ef. 2 : 22) „Zendt Gij Uwen Geest uit,

zoo worden zy geschapen, en Gy vernieuwd het gelaat des aardryks".

(Psalm 104 : 30).

Toen Christus beloofde: „En ziet, Ik,ben met ulieden al de dagen

tot de voleinding der wereld", zoo meende Hy' ongetwijfeld, dat Hy'

met hen zou zijn door den Heiligen Geest; want Hy had gezegd: „Het

is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zoo zal de Trooster

tot u niet komen". „Hierdoor weten wij, dat wy in Hem wonen en

Hij in ons, omdat Hy ons van Zy'nen Geest gegeven heeft". „En hier-

door weten wij, dat Hij in ons bly'ft, door den Geest die Hy ons gegeven

heeft". Opdat Hij u geve, naar den ry'kdom Zyner heerly'kheid, met
kracht versterkt te worden door Zijnen Geest in den inwendigen

mensen; opdat Christus door het geloof in uwe harten wone". (Ef. 3 : 16, 17).

Dank God voor het heerly'ke licht der waarheid, dat in deze laatste

dagen is voortgekomen. De kennis van den waren God is zeker over

de aarde uitbreidende. De tijd zal zeker komen, waarvan door den

profeet gesproken is, dat niemand tot zijn naaste behoeft te zeggen

:

„Ken den Heere", want allen zullen Hem dan kennen, van de kleinste

tot de grootste. Pbbcy Geoom. (Millennial Star.)
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IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Yekgadeeing te Meppel. — Gedurende eenige maanden zijn de

Zendelingen te Meppel arbeidende. Zjj hadden echter nog geen openbare

vergadering gehouden. In het „Predikbeurtenblad", aldaar uitgegeven,

verschenen eenige artikelen omtrent het werk der Laatste Dagen,

maar zoo als gewoonlijk, waren dezen zeer eenzijdig en waren oorzaak,

dat vele personen verkeerd ingelicht werden omtrent onze leer en de

oprichting der Kerk. Een artikel van ons werd niet opgenomen. Toen

er dan ook gelegenheid was een openbare vergadering te houden,

namen de aldaar arbeidende Zendelingen, Geo C. Mathews en Leonard

E. Healy, deze gaarne te baat, om de waarheid omtrent het herstelde

Evangelie bekend te maken. Op Zondag 3 November, des avonds te

7 uur, op de bovenzaal van „Het wapen van Meppel" werd dan ook

een openbare vergadering gehouden.

De uitslag was boven verwachting. Er waren ruim 200 toehoorders

in de zaal, waar slechts ruimte was voor 140 stoelen, aanwezig. Verder

was de trap en de gang geheel gevuld met teleurgestelde personen,

omdat er in de zaal geen plaats meer was. Er waren omtrent 300

personen buiten de zaal en velen hunner bleven tot aan het einde der

vergadering, om zoo nu en dan een woord op te vangen. Op het einde

werden 125 boekjes verkocht en vele belangstellenden werden teleur-

gesteld omdat er niet meer waren.

Tot het bijwonen dezer vergadering waren Pres. J. K. Meibos,

Chas. H. Spencer, van Groningen, Br. B. Tiemersma van Leeuwarden

en W. J. de Brij van Kotterdam overgekomen. Met groote aandacht

werd geluisterd naar het zingen onzer liederen en naar het verkondigen

van het Evangelie.

B. Tiemersma, W. J. de Brij en J. K. Meibos waren de sprekers.

Veegadeeing te Zwaagwesteinde. — Op 1 November werd er een

vergadering gehouden te Zwaagwesteinde, alwaar 150 personen tegen-

woordig waren. Ook daar was de belangstelling groot en de Zendelingen

verkochten al de boekjes die aanwezig waren. Pres. J. K. Meibos,

Br. B. Tiemersma en J. D, van der Werf waren gekomen om de

Zendelingen W. F. Hicken en J. H. Gobers, in die streek arbeidende,

te helpen.

De Zendelingen Jas. A. Hooper en Francis H. Platt zijn begonnen
in Zeeland te arbeiden. Hun adres is: Breestraat C 310, Zierikzee.

Personen die aldaar familie of vrienden hebben worden verzocht de

adressen aan deze broeders te zenden.

Gedurende de maand October werden 32 personen in deze zending

gedoopt. De vooruitzichten zijn beter dan ooit te voren.
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WAT IS EEN KRUISKEN?

Een kruisken is een recht houtjen en een dwars houtjen, die maken
een kruisken te zamen. Iemand is rijk: dat is een recht houtjen; maar
hij heeft niet één uur gezondheid: dat is een dwars houtjen, samen
een kruisken. Iemand is gezond als een visch: dat is een recht houtjen;

maar hij kan van het eene brood aan het andere niet geraken : dat is

een dwars houtjen, item een kruisken. Iemand is wel getrouwd: dat

is een recht houtjen; maar hy krygt geene kinderen: dat is een dwars
houtjen, item een kruisken. Iemand is van G-od begaafd met schoon-

heid: dat is een recht houtjen; maar zy wordt geschonden door de

pokskens: dat is een dwars houtjen, item een kruisken. Iemand zit

in eene goede huishouding, den winkel vol nering, heeft een beleefden

man, zoete kinderen: dat is een recht houtjen; de vader komt onvoor.

ziens te sterven: dat is een dwars houtjen, item een kruisken. Iemand
heeft zonen van kloek verstand, ervaren in talen: dat is een recht

houtjen; maar zij loopen in 't wild: dat is een dwars houtjen, item een

kruisken. Iemand heeft een vrouw gelijk een engel: dat is een recht

houtjen; maar het is een kiekenhoofd, eene lantaarn zonder licht: dat

is een dwars houtjen, item een kruisken. Haman is de gunsteling van

koning Ahasveeos, hij zit aan tafel nevens zijne Majesteit: dat is een

recht houtjen; maar Moedechai doet hem geene eerbieding: dat is een

dwars houtjen, item een kruisken, ja, een kruisken, hoog vijfenzeventig

voeten, daar is hij opgehangen.

A. Poieters.
(1606—1674).

„Geilt. Volksblad:'

HET MENSCHELIJK GELAAT.

In niets verschillen de menschen en dieren meer dan in het

gelaat. Het verschil is onafhankelijk van beschaving en gegrond op

een verschil van het oorspronkelijke oogmerk of plan. Het gelaat van

den mensch alleen was bestemd alle gevoelens te beantwoorden en

een spiegel van het hart te zijn.

Neem slechts de macht om te glimlachen. De eerste glimlach van

den zuigeling, de glimlach der liefde van de maagd, de moederlyke

glimlach van goedkeuring of liefkoozing, de opgeruimde glimlach der

vriendschap en de laatste glimlach, die vaak op het stervende gelaat

van een goeden man komt, alsof hy reeds de stralen van het toe-

komende leven ziet. Dit reeds verheft den mensch bijna zooveel boven

het dier als de macht tot spreken.

Om dit te doen is hot gelaat voorzien van byzondere spieren en

een grootere hoeveelheid zenuwen dan eenig ander deel van het lichaam.
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Een gevolg hiervan is de aanwezigheid van een uitdrukking,

welke aan het levende gelaat een schoonheid en belangrijkheid geeft,

ver verheven boven alles, wat de kunst van den beeldhouwer kan
voortbrengen. Een ander gevolg is, dat het gelaat van den spreker

vaak eer dan zyn woorden uitdrukking geeft en altijd helpt er kracht

en uitdrukking aan te geven. Een derde gevolg is, dat het gelaat vaak
een geheim verraadt, dat de persoon tracht te verbergen, of getuigenis

geeft van de valschheid zijner gesproken woorden. Een vierde gevolg

is, dat het ware karakter van iemand na verloop van tyd op zijn

gelaat wordt uitgedrukt, omdat iedere spier door het gebruik versterkt

wordt en door het niet gebruiken verzwakt.

De hebzuchtige, wellustige, hoogmoedige, ydele, onnoozele, onge-

voelige, kwade en laaghartige kunnen vaak door een enkelen blik

gekend worden, en dat zelfs onder de kunstmatige uitdrukking, die

als een mantel gebruikt wordt.

En zoo ook de vroolyke, goedhartige, eerlyke, reine, dappere,

verfijnde en edele, zyn „gekend en gelezen door alle mensenen". De
laatste zyn niet alleen als zonneschy'n in onze donkere wereld, maar
zij zyn onze beste helpers tot deugd.

Een ander belangryk feit is, dat de inwendige gevoelens niet alleen

op de spieren van het gelaat werken, maar dat door de terugwerkende

handeling der zenuwen, wat een algemeen feit is in de pbysiologie (kennis

der bewerktuigde wezens), de handeling van de tot het gelaat behoo-

rende spieren, op de inwendige gevoelens terugwerkt. Dit vermeerdert

de inwendige gevoelens door er uitdrukking aan te geven. Maar door

de uitwendige uitdrukking tegen te werken, onderdrukken wy het

gevoel.

Iemand die vastberaden de uitdrukking van het gelaat verandert

van somberheid en gemelijkheid in opgeruimdheid en hoop, zal onge-

twijfeld een overeenstemmende inwendige verandering ondervinden.

Character Builder.

AAN DE LEZERS VAN „DE STER."

Spoedig zal ons tijdschrift een jaar ouder zyn en een nieuwen
jaargang beginnen en wy verzoeken onze lezers vriendelyk, hun
achterstallige schuld op hun abonnement te betalen vóór het einde

van dit jaar, daar dan de boeken afgesloten worden. Wanneer men
vooruit wenscht to betalen, dan zal ons ook dat zeer welkom zijn. Wy
verzoeken de belanghebbenden beleefd maar dringend, de verschuldigde

bedragen in te zenden of aan onze agenten of de zendelingen te betalen.

Laat ons allen trachten met het nieuwe jaar met een schoon,

nieuw, blad te beginnen.
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EEN GELUKKIG GEZIN.

Door Rev. A. C. Dixon D. D.

Het woord dat alle geluk in het gezin omvat is: liefde. „Gij

mannen! hebt uwe eigene vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente
liefgehad heeft en zichzelven voor haar heeft overgegeven." Moet ik

mijne vrouw zoo liefhebben, dat ik mij voor haar zou willen opofferen,

zooals Christus zichzelven opofferde op den Kruisberg? Dat is het juist.

Luister nogmaals : „Alzoo zijn de mannen schuldig hunne eigene vrouwen
lief te hebben, gelijk hunne eigene lichamen. Die zijne eigene vrouw
liefheeft, die heeft zichzelven lief".

Wij mannen houden erg veel van onszelven. Wij zullen onszelven

geen kwaad doen, als wij het kunnen voorkomen. Voor niets in de

wereld zouden wig ons eigen plezier of belang veronachtzamen. Laat

ons juist zoo voorzichtig zijn omtrent onze vrouwen, als wij, als mannen,
in de apostolische lijn willen zijn. Wij moeten niet slechts voor

een tehuis zorgen of de tafel voorzien, maar steeds gedachtig zijn en

met teederheid zoeken de vrouw het meeste goed en het grootste

genot te verschaffen.

Tevredenheid is een ander bestanddeel. Stanley vertelt ons, dat

slechts een paar van zijn mannen door de tijgers en olifanten gedood

waren. Zij hadden meer geleden van de „jiggers", kleine insecten,

welke slechts door een vergrootglas gezien kunnen worden. Die kruipen

onder de nagels en het vel, een ontsteking veroorzakende, die vaak

den dood tengevolge heeft. De Jiggers" des levens brengen vele

menschen in het graf.

Eenigen tijd geleden las ik omtrent de ondervindingen van een

jager welke een tijger schoot en dacht die gedood te hebben, maar
toen hij den tijger naderde, sprong deze op, greep den jager vast bij

zyn knie, brak het been en viel toen dood. De jager was niet in staat

te loopen en zijn geroep werd niet gehoord. Een paar uur later vergat

hij echter den tijger en zelfs zijn gebroken beenderen, in zijn vreeselijken

strijd welke hy met duizenden kleine mieren te strijden had. Zij

bedekten hem geheel en het scheen alsof iedere zenuw met een scherpe

els doorboord was. Als het niet was geweest, dat er spoedig hulp

was gekomen, dan hadden de mieren hem gedood.

Zoo is het met vele menscheln'ke ondervindingen. Het is niet de

groote tijger van rampspoed en droefheid die ons vermoordt, maar de

kleine mieren van moeilijkheden van het dagelijksch leven.

The Purity Advocate.

Vaak zijn de fouten die wij in anderen zien, slechts een terug-

kaatsing van onze eigene tekortkomingen.
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VAN HOOREN ZEGGEN, LIEGT MEN VEEL.

Dit is een leelijk spreekwoord, niet waar? Het had best wel wat
netter uitgedrukt kunnen worden, maar hoe het ook is, wy moeten

erkennen, dat het de waarheid is. Erg veel, dat wordt oververtelt van

hooren zeggen wordt erger gemaakt als het werkelijk is en velen

worden zoodoende leugenaars en kunnen daardoor zeer veel kwaad
doen. Om dit te voorkomen is het goed voorzichtig te zijn. Men
moet eerst goed hooren en dan goed onderzoeken, of het wel waar is

en dan als het noodzakelijk is om te zeggen, het ook goed te doen,

dat is, niet anders te vertellen als het werkelyk is.

Wat men gewoonlijk „koffiepraatjes" noemt, zijn dingen, waar
dit spreekwoord erg op van toepassing is; en men moet daar dubbel

op zijn hoede zyn. Het beste middel is er geheel buiten te blijven.

Als een voorbeeld van dit onderwerp geven wy' het volgende voorval.

Er was ergens een kind geboren met groote ooren en natuurlyk

bleef dat geen geheim. De baker en de buurvrouwen vertelden dit

al zeer spoedig, maar wat erger was, zy maakten in het vertellen de

ooren steeds wat grooter en het gevolg was, dat de courant het belangryk

bericht mededeelde, dat er een kind met ezelsooren geboren was.

Dit gaf het kind nu wel geen ezelsooren, maar het was toch niet

erg aangenaam voor de ouders. Het wonderlijkste was, dat allen het

„net zoo verteld hadden als zrj het hadden hooren zeggen".

Het bericht in de courant geeft er het bewijs van, dat het werkelyk

zoo is.

AANGEKOMEN.

27 October. — Ouderling Samuel D. Thurman van Provo, Utah.

Hem is de Luiksche Conferentie als arbeidsveld aangewezen.

Ouderling David F. Davis Jr. van Salt Lake City, Utah. Hy' is

geroepen in Amsterdam te arbeiden.

VERANDERING VAN ADRES.

Het adres van „De Ster"-agent te Salt Lake City Fbank I. Kootman
is nu:

88 Apple Street.

De lezers van „De Ster" te Salt Lake City worden vriendelijk

uitgenoodigd hierop te letten, om moeilijkheden te voorkomen.
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GEESTELIJKE TEEKENEN.

Volgens de beste geschiedschrijvers zijn de geestelijke gaven,

waarvan de Zaligmaker zeide, dat zij den waren geloovige zouden

volgen, omtrent de derde of vierde eeuw n. C. opgehouden. Het is een

merkwaardige gebeurtenis, dat omtrent denzelfden tyd de afval, zooals

Paulus voorspeld heeft, bijna volkomen was. De macht van Christus,

welke Hy aan de Kerk gaf voor Zijn hemelvaart, scheen niet langer

meer geopenbaard te worden onder degenen die voorgaven Zy'n volge-

lingen te zy'n. Zy eindigden de zieken te genezen, duivelon uit te

werpen, in talen te spreken enz. Dat kwam omdat het echte Priester-

schap, of.de macht en autoriteit om in den naam van God te handelen,

van de aarde was weggenomen, omdat de Kerk in overtreding was
gevallen.

Maar toen het Evangelie hersteld was, door de bediening van

hemelsche boodschappers, werden die geestelijke teekenen weder door

de Ouderlingen uitgeoefend. Deze macht was verleend aan den nieuwen

profeet, Joseph Smith, toen hem van God de macht gegeven werd, de

Kerk van Christus, omtrent drie vierde van een eeuw geleden, weder

op te richten. Het is een geschiedkundig feit, dat er in talen gesproken

werd en profetieën gegeven, onreine geesten uitgeworpen, het gevo'g

van vergift tegen gegaan, lammen loopende, blinden ziende gemaakt

en voornamelijk de zieken genezen werden.

Wy' willen een voorval verhalen, dat beschreven is, door vele

personen gezien werd, en medegedeeld door een ooggetuige, Wilford

Woodruff. Het was op den 22en dag van Juli 1839, toen vele leden

der Kerk, tengevolge van lichamelijke zwakheid, door de groote ver-

volgingen welke zy ondervonden hadden, door uit hunne huizen in

Missouri verdreven te worden, ziek werden met koortsen en huiveringen,

toen zy gekampeerd waren op de tegenwoordige plaats van Nauvoo,

alwaar zy nieuwe huizen wenschten te bouwen. Van genoemd voorval

zegt Ouderling Woodruff:

„Vele zieken lagen aan de oevers der rivier en Joseph liep er langs

naar het laatste steenen huis, alwaar Sidney Rigdon woonde, en hy

genas al de zieken die op zy'n weg lagen. Onder het aantal was Henry

G. Sherwood, die bijna dood was. Joseph stond aan den ingang zijner

tent en gebood hem in den naam van Jezus Christus op te staan en

uit de tent te komen. Hy' gehoorzaamde en was genezen. Broeder
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Benjamin Brown en familie waren ook ziek, de eerste scheen stervende

te zijn. Joseph genas hem in den naam des Heeren. Na allen, die aan

de oevers der rivier, tot bij het steenen huis, lagen, genezen te hebben,

riep hij Ouderling Kimball en eenige anderen om hem te vergezellen

naar den anderen kant der rivier en de zieken te bezoeken te Montrose.

Vele heiligen woonden in de oude huizen van soldaten. Onder het

aantal zieken waren velen der twaalf Apostelen. Toen hy' aankwam
bezocht hij eerst het huis van Ouderling Brigham Young, den President

der Apostelen, welke ziek was. Joseph genas hem en toen hij opstond

vergezelde hy' den Profeet om do anderen te bezoeken welke in den-

zelfden toestand waren. Zij bezochten Ouderling W. Woodruff, tevens

Ouderling Orson Pratt en John Taylor, welke allen in Montrose woonden.
Zij allen vergezelden hem. De volgende plaats die zij bezochten was
het huis van Elyah Fordham, welke verondersteld werd stervende te

zyn. Toen het gezelschap de kamer inging, liep do Profeet van God
naar den stervenden, nam zijn rechterhand vast en sprak tot hem,
maar broeder Fordham was niet bekwaam te spreken. Zyn oogen

schenen als glas te zijn en hij wist niet wat er om hem heen voorviel.

Joseph hield zijn hand vast en zag hem eenigen tyd zonder spreken

in zyn oogen. Een verandering in het gelaat van broeder Fordham
werd spoedig waargenomen door allen. Zijn gezicht keerde terug en

toen Joseph hem vroeg of hy' hem kende, zeide hy met zachte fluiste-

rende stem: „Ja". Joseph vroeg hem of hy geloof had genezen te

worden. Hy zeide: „Ik vrees dat het te laat is, als gy vroeger gekomen
waart geloof ik, dat ik genezen had kunnen worden." De Profeet zeide

:

„Gelooft gij niet in Jezus Christus?" Hy' antwoordde met zwakke
stem: „Ik doe". Joseph stond toen recht op, vouwde zyn handen

eenigen tijd in stilte en sprak toen met luide stem: „Broeder Fordham
ik gebied u in den naam van Jezus Christus van uw bed op te staan

en gezond te worden". Zijn stem was als de stem van God en niet

van den mensch. Het scheen alsof het huis beefde tot op de fundee-

ring. Broeder Fordham stond van zijn bed op en was gezond. Zyn
voeten waren met pappleisters omwonden, hy schudde die af, kleedde

zich, at wat brood met melk en volgde toen den Profeet op straat. Het

gezelschap bezocht daarna broeder Joseph Bates Noble, die zeer ziek

was. Hy werd ook door den Profeet genezen".

Als de Profeet Joseph Smith de macht van het Priesterschap,

dat hem gegeven was, op anderen bevestigde, gaf hij hun macht die

wonderen te doen. En zoo heeft ieder ouderling in de Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der laatste dagen, het recht die werken te

verrichten. De gaven van gezondmaking, van het spreken van talen,

van profetie enz. zijn geopenbaard in de Kerk tot op dezen dag,

zooals velen kunnen getuigen, daar zij door die macht van het ziekbed

zyn opgericht, terwjjl anderen getuige zyn geweest van de andere
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gaven en teekenen, die onze Zaligmaker beloofde, dat de geloovigen

zouden volgen. (Mark. 16 : 17. 18)

Aangaande deze gaven, die in dezen laatsten tijd openbaar zrjn

geworden, kwam het woord des Heeren door Joseph, den Profeet, in

1831 als volgt:

„En wederom, voorwaar zeg ik u, aan sommigen is door den Geest

van God het woord van wrjsheid gegeven."

Aan een ander is het woord van kennis gegeven, opdat allen onderwezen

mogen worden wys te zijn en kennis te hebben.

En wederom, aan sommigen is geloof gegeven genezen te worden.

En aan anderen is geloof gegeven te genezen.

En wederom, aan sommigen is gegeven wonderon te doen.

En aan anderen is gegeven te profeteeren.

En aan anderen de onderscheiding van geesten.

En wederom, het is aan sommigen gegeven in talen te spreken.

En aan een ander is de uitlegging der talen gegeven.

En al deze gaven komen van G-od, voor het nut van de kinderen

Gods. (Leer en Verb. 46 17 - 26).

In verbinding met dit onderwerp, is het van het grootste belang,

dat men wysheid en oordeel gebruikt, in de zaak van geestelijke gaven

en de aanstelling er van in de rechte plaats van het Evangelie stelsel.

„Waarom?" Omdat zrj als andere goede dingen nagemaakt kunnen
worden, door den vijand van het Evangelie van Jezus, zooals een geld-

stuk nagemaakt kan worden en uitgegeven voor echt, door do vijanden

van de regeering van deze natie. Laat ons nagaan wat de geschiedenis

ons gebracht heeft omtrent dit onderwerp.

Door de macht van den Almachtige werd de staf van Aaron, voor

het aangezicht van koning Paraö tot een draak; de toovenaars deden

hetzelfde wonder met hunne staven, door de tegenovergestelde macht,

maar Aaron's staf verslond hunne staven. (Ex. 7:10-12). Toen koning

Saul door kwaad te doen geen openbaringen meer ontving van Jehova,

zccht en ontving hrj de verlangde inlichtingen van de waarzegster van

Endor. (1 Sam. 28). De Meester, sprekende over de teekenen die Zijn

tweede komst zouden voorafgaan, waarschuwde ons. dat er zouden

„valsche Christussen en valsche profeeten opstaan, en zullen groote

teekenen en wonderheden doen, alzoo dat zij indien het mogelijk ware

ook de uitverkorenen zouden verleiden". (Matt. 24 : 24)= Paulus zag

ook dat „teekenen en wonderen der leugenen" zouden verricht worden

door de macht van Satan. (2 Thess. 2 : 9-11). Maar de macht van

het Priesterschap van God is grooter dan die van Satan en zal die

tenslotte overwinnen. Deze gedachte is duidelijk aangetoond in een

voorval waaraan wij nu onze aandacht zullen wijden.

Jezus kwam in het land der Gadarenen en ontmoette een zeker

man, die van over langen trjd met duivelen was bezeten geweest. Maar
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toen hy Jezus zag, viel hy' voor Hem neder en riep uit met eene groote

stem : „Wat heb ik met u te doen, Jezus, Gy, Zone Gods, des allerhoogsten?

Ik bid u dat Gy my niet pynigt!" De man had de banden verbroken
met welke hy gebonden was geweest, zoo groot was de macht van den
Booze over hem. Maar de tegenwoordigheid van den Messias ziende,

was de Satan gereed tot het roepen om genade, en gehoorzaamde de

stem van gezag en verliet het lichaam van den man, zooals de Meester

had geboden. (Luk. 8 : 26 - 33).

Zoo was het ook met Simon den toovenaar. Hy had wonderen
onder het volk verricht, maar toen de dienstknechten des Heeren
kwamen, benijdde hy hun macht, omdat die grooter was dan die van
hem. (Hand. 8:6 — 23). Zoo zal het ook zyn in deze laatste dagen,

de Kerk van God zal zegepralen over alle nabootsingen van hare macht.
Het is een merkwaardig feit en zeer belangrijk, dat er geen na-

maaksel van eenig echt artikel is, of dat artikel moet op denzelfden

tijd bestaan als het namaaksel. Geen valsche munter zou er aan denken
een valsch geldstuk uit te geven, dat een namaaksel was van geld in

het oude Rome gebruikt. Zyn oogmerk is, het geld na te maken dat

nu gebruikt wordt, om zoo het argelooze publiek te bedriegen. Het
is juist zoo waar met de geestelijke wonderen van de Kerk van
Christus. Wonderen verricht door de verleidende machten zijn nooit

bewezen geworden, uitgenomen wanneer de echte geestelyke gaven op

aarde geopenbaard werden. Een vraag ter overdenking. Vind het

antwoord door do boeken der geschiedenis vanaf het begin te onder-

zoeken. Hetzelfde is nu waar. Gy hebt gedurende dit gesprek de

volgende gedachten gehad: „Als deze teekenen de ware geloovigen

vandaag volgen, hoe kan ik dan weten welke kerk de ware is, want
daar zyn vele godsdienstige genootschappen die nu gelooven in won-
deren en ze uitvoeren?" Niet zoo haastig rnyn vriend. Er was niet

één van die aanwezig toen deze macht van het Evangelie tot de aarde

was terug gezonden, 75 jaren geleden. Men kan veilig zeggen, dat,

toen de Kerk weder opgericht was in 1830, door den Profeet Joseph

Smith, het genezen van zieken door geestelijke macht, algemeen was
aangenomen, weggedaan te zyn en niemand, ook geen vereeniging

beoefende het. Allen hebben sedert dien ty'd een aanvang genomen.

Er was niet eer een valsche noodig, want er bestond geen echte. Het
spiritisme werd in 1848 ingevoerd, terwijl de beweging van de Christe-

lijke wetenschap en anderen van dien aard later zijn ontstaan. Het is

niet noodig te zeggen, dat alle wonderen verricht door personen buiten

de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen, door

booze machten verricht worden. Er is veel in de wetenschappelijke

beweging omtrent de macht van den Geest over stof, maar het is vol-

doende op te merken, dat velen het kunnen verwarren met de teekenen

die zooals de gekruisigde Verlosser zeide, hen zouden volgen, die zich
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hadden bekeerd en gedoopt waren door wettelijke autoriteit, de macht

van het heilig Priesterschap, dat bevestigd is op levende Apostelen en

Profeten in deze laatste dagen.

Daarom moeten wij het niet voor bewezen achten, dat het doen

van wonderen een aanwijzing is van de ware kudde van Christus.

„Wat dan?" Onderzoek of het geheele Evangelie dan aanwezig is.

Zie of de Kerk is ingericht zooals de Kerk van Christus met Apostelen,

Profeten, Zeventigers, Ouderlingen enz. Zie of al de beginselen en

verordeningen van het Evangelie daar zijn, geloof, bekeering, doop met
water en met den Heiligen Geest enz,, welke in de Kerk vanouds geleerd

werden. Zie of de Kerk gelooft in voortdurende openbaring van God
om haar in het goede pad te houden. Zie of de Kerk volgens Godde-

lijke aanwyzing is opgericht, zooals het gebeurde in 1830 door den

Profeet Joseph Smith. Dan zullen de geestelijke gaven volgen. Zij zijn

echter een klein hoekje van het geheele Goddelijke stelsel. Niet het

geheele of zelfs niet de voornaamste maatstaf om bij te oordeelen.

Deze teekenen „zullen volgen" degenen die gelooven, zeide de Zaligmaker

en niet „bouw uw geloof op teekenen", zooals de nabootsers van het

ware Evangelie van onzen Heere en Zaligmaker zeggen, zooals waar-

genomen zal worden, door den voorzichtigen waarnemer.

Liahona.

EEN GOED GETUIGENIS.

John P. Meakin, een zeer bekend persoon in Utah, die veel werkt
tot verbroedering der menschen, schreef een brief van waardeering aan

Lycurgus A. Wilson, schrijver van een boek genaamd: „Mormon
Philosophy". Deze brief is van meer waarde als een getuigenis omdat
de schrijver geen Mormoon is; en de zaak dus van een wetenschappelijk

standpunt beschouwd.

Wij laten hier den brief volgen:

„Waarde Heer. Met groote belangstelling en genot heb ik uw
klein boekje „Outlines of Mormon Philosophy" gelezen. Ik moet zeggen,

dat een denkend mensch niet kan nalaten het te waardeeren, alhoewel

hij niet met alle leerlingen instemt.

Ja, de heerlijkheid Gods is wijsheid. Ik bad nooit de verklaringen

van Joseph Smith gelezen omtrent de schepping en zou deze schoone

gedachte hebben moeten missen, als uw boodschapper (het boek) mij

die niet had medegedeeld. Het geeft nieuw licht en dry ft den mist

weg van het verstand, omtrent het scheppen der wereld door God uit niets.

Een ieder die bijdraagt tot een beter begrip der Godheid, of de

menschen tot hoogere sfeeren van denken en handelen voert, is een

weldoener van het geslacht. Uw boek heeft een sterke neiging in die

richting. Ik zou het gaarne in de handen van alle menschen willen
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zien in de Oostelijke Staten. Of zy met u overeenstemmen of niet, zy

zouden ten minste leeren, dat Mormonisme geen onkundig of bedorven

geloof is en geen valsche godsdienst.

Als iemand uw boek leest, dan moet hij alleen zyn, want voorwaar

als men dit doet, dan heeft hij of zij gemeenschap met den waren G-eest

der Godheid.

Ik wensch u voorspoed met het verkoopen van het boek, wetende

dat het goed zal doen aan een ieder die het leest.

Ik ben de uwe voor de broederschap der menschen"

John. P. Meakin.

Des. News.

HET GEHEIM OM LANG TE LEVEN.
Door Helen vanAnderson.

Hier zijn een paar hulpmiddelen om jeugd te weer vinden en het

leven van het lichaam te verlengen:

Wees vroolyk en laat blydschap van u uitstralen. Het zal de

ramen van don geest helder houden, zoodat gy altijd schoone, levendige

gezichten kunt hebben. Het houdt het bloed koel en rijk en maakt de

spjjsverteering regelmatig.

Denk goede gedachten van een ieder, dat zal u magnetisch maken
en de krachten der gezondheid evenredig verdeelen.

Eet eenvoudig, voedxaam voedsel. Het voedt het lichaam en zal het

verstand in evenwicht houden. Een evenredig ontwikkeld verstand zal

voorkomen dat gij in denken en handelen in het uiterste vervalt.

Adom veel versche lucht, neem beweging, maak gebruik van de

genezende middelen der natuur, zonneschijn, slaap en lieflijke gedachten.

Geloof en vertrouw in God, die al uw moeilykheden wil dragen,

al uw ziekten genezen en u ieder oogenblik wil sterken. Dit is het leven

dat nooit faalt.

Wees matig in alle -dingen. Dit is het geheim van volmaakt

evenwicht tusschen opbouwende en vernietigende krachten.

Denk dat alle dingen goed terecht zullen komen.
Spreek aangename woorden. Gebruik uwe krachten om iets

goeds te doen. Houd uwe gedachten bezig met hooge en heilige

gedachten. Kom tot de erkentenis, dat ieder ding goed op zyn tyd

is, en als het goed gebruikt wordt is het een zegen en geen vloek.

Wees vriendelyk jegens uselven, zoowel als jegens u naaste.

Leef boven den mist der lusten en in het licht van onbaatzuchtige

liefde.

Dit is de weg van leven en het geheim van een lange jeugd.

The Pürity Advocate.
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WERKENDE AAN DE ANDERE ZIJDE.

Wij weten niet altijd waarom onze geliefden van ons worden weg-

genomen, zelfs vaak in den bloei des levens. Maar als God hetmuschje

ziet vallen en al Zy'n werken in gerechtigheid en genade verricht, dan

is er zeker een goede en rechtvaardige reden voor den dood van hen,

die Hem trachten te dienen en Zy'n hand in alle dingen erkennen.

Met lang geleden, waren er drie personen woonachtig in Utah en

zoo gelukkig als stervelingen maar zy'n kunnen. De vader en moeder
beminden elkander en hunne teedere toegenegenheid voor hun eenigsten

volwassen zoon, werd rykelyk beloond door de dankbaarheid en het

weldoen van den edelen jongen. Maar de dood zweefde over de

gelukkige woning en raakte met zijn donkere vleugelen de lippen van

den echtgenoot en vader. Het hart van de moeder was bijna gebroken.

Maar de zoon trachtte zijne moeder te troosten en verzekerde haar,

dat hij haar zou beschermen en verzorgen in de plaats van zijn

vader. Nauwelijks was het hart der moeder door den tijd en het

geloof geheeld, of haar geliefde zoon werd door den dood weggenomen.
En toen zat zy' dagen lang neder, treurende over het verlies, onwillig

en onbekwaam om eenige troost of hoop voor zichzelve te zien. Zy

bad toen. Hoe gevoelig bad zy. Zij pleitte by' den Heere, om haar

licht te geven en de rede te toonen, waarom zy alleen was achter

gelaten.

Op zekeren nacht bezocht de zoon haar in een droom. Hij had een

papier by zich waarop vele namen waren. Hy' vertelde haar, dat hy

en zijn vader zeer bezig geweest waren om aan vele gestorven familie-

leden te prediken en tot bekeering te brengen en hun afkomst op te

sporen. Hy vertelde haar papier en een potlood te halen en denamen
op te schryven die hy haar zou opgeven. Hy zei de, dat sommige
namen van de ly'st eerst later aan haar gegeven zouden worden. Zy
haalde vervolgens een potlood en papier en schreef de namen op die

hy' haar gaf. Als hy eerst den een en dan den ander afriep, zoo riep zy

uit : „Dat is myn oom, dat is mijn grootvader", of „dat is uw groot-

oom". En zoo ging het voort tot op het einde der ly'st. Toen de

laatste naam was opgegeven, onderrichtte de jonge man zijne moeder
naar den tempel te gaan, hulp te nemen en het werk voor hen te doen.

Als dit gedaan was, zeide hy, dan zou hij terug komen en haar meer
inlichtingen geven. Des. News.

Bovenstaand artikel brengt ons zeer levendig voor den geest,

dat ook wy nog zeer veel werk voor onze afgestorvenen te doen hebben.

Velen bidden en verlangen om naar Zion te gaan en de zegeningen in

den tempel te ontvangen. Maar de ernstige vraag die tot een ieder

komt is deze: „Zijn wy werkelyk gereed om naar Zion te gaan; hebben
wy' hier alles gedaan, met betrekking tot de dooden, wat in ons vermogen
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is? Verlang niet, dat op bovennatuurlijke wijze, de namen en verdere

inlichtingen, omtrent uw geliefde dooden zullen worden gegeven, als

het in uw bereik is. die nu te verkrijgen. Als wrj dit nalaten, dan
zullen wij er eenmaal verantwoording van moeten doen.

Het is straks uw plicht als gij in Zion zijt in den tempel voor de

dooden te werken, maar nu is het de tyd om u daartoe voor te bereiden.

Velen zyn er in Zion droevig gestemd, omdat zij hier de gelegenheid

hebben laten voorbijgaan, tot het vergaderen van de namen en datums
hunner atgestorvenen.

Neem dan deze waarschuwing ter harte en vang nu aan met het

groote werk der verlossing met betrekking tot de dooden.

LEVEN.

Wat is 't leven? „'t Is een sterven"

Zegt de mensch in overmoed.

Ja, het leven is een sterven,

Maar zooals het zaadje doet.

Straks komt uit het nietig zaadje

Bloem of plant in schoonheid voort.

Waar' het zaadje niet gestorven,

't Bloempje was niet, dat nu gloort.

't Zaadje is vergaan, gestorven,

Maar het leven bleef bestaan,

't Is gestorven, maar ten leven,

Dit zegt ons het bloempje aan.
W. J. De B.

OVERLEDEN.

Den 27sten October is te Salt Lake City overleden Bernhard Herman
Sshettler. Broeder Schettler was den 19den Januari 1833,inDuitschland

geboren.

Den 20sten September 1877 kwam hy in Nederland op zending en

was door Pres. Joseph F. Smith, die toen President der Europeesche

zending was, tot President der Nederlandsche zending aangesteld.

Broeder S mettier was algemeen geacht en had vele vrienden.
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