
-» DE STER. «-

Half-Maandelijksch, Tijdschrift van de Heiligen

der laatste Dagen.
(Opgericht in 1896.)

Al de openbaringen van den Heere Almachtig, aan de kinderen der menschen gegeven,

en al de geopenbaarde leerstellingen met betrekking tot de Zaligheid, zijn gegrond op

natuurlijke beginselen, op natuurlijke wijsbegeerte.

Beigham Young.

No. 3. 1 Februari 1908. 13de Jaargang.

HET EVANGELIE.
EENE PREDIKATIE,

gehouden door Pres. Brigham Young te Salt-Lake-City, 8 Aug. 1852.

Laat er een Evangelie-leer gepredikt worden, waarin al de beginselen

met betrekking tot de zaligheid zy"n ingesloten, en wij zullen eenmaal
erkennen, als de sterfelijkheid dezer aarde en van alle dingen die daar

op geschapen zfjn, zal ophouden — als het einde komt, als de voltooiing

zal plaats hebben van alle dingen, die geweest zrjn vanaf de sehepping

der wereld en het bevolken ervan tot op het laatste geslacht van
Adam en Eva en het voleindigen van het werk van Christus — dat

daar nog de Evangelie-leer is en dat deze niet gepredikt kon worden tot

tydelrjke wezens in den korten levenstijd.

Ik maak deze opmerkingen met het doel mij zeiven te vry waren
van de moeilijke taak, om te ondernemen iedere leerstelling van het

plan tot zaligheid aan deze vergadering te verklaren in de verschillende

bedoelingen waarmede zij zich in dit leven voorstellen en daardoor

ook aan ons verstand. Ik spreek deze woorden van inleiding om
mn'zelven vrrj te maken, van de groote taak om de preek te eindigen

die ik zal aanvangen. Ik verwacht het einde van het Evangelie niet eer

te zien totdat het einde zal komen. Ik zal zelfs niet eens met het begin

aanvangen; ikdoe slechts een greep waar het tot mij komt in de 19de eeuw,

want het is voor mij geweest, het is van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Christus is de voortbrenger van het Evangelie, van deze aarde,

van mannen en vrouwen, van het geheele nageslacht van Adam en
Eva, en van ieder levend schepsel, dat op de aarde leeft, dat door het

luchtruim vliegt, dat in de wateren zwemt of leeft op het veld

Christus is de voortbrenger der zaligheid voor deze geheele schepping

voor alle dingen met betrekking tot deze aarde, die wy bewonen.
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Dat zou echter in tegenspraak zy'n met onze gevoelens, om voor

een oogenblik toe te stemmen, dat Christus, in Zijne zaligmakende

hoedanigheden, de macht heeft al het werk Zijner handen te verlossen;

— al de andere levende schepselen, behalve de kinderen van Adam en

Eva — dit zou misschien niet zy'n volgens onze vooringenomen gevoe-

lens en lang ingezogen vooroordeelen. Maar Hij heeft de aarde verlost,

Hij heeft de menschheid verlost en ieder levend wezen dat op de aarde

zich beweegt, en Hy' zal Zijn Evangelie-redevoering voleindigen, als Hij

Zijne vijanden zal hebben overwonnen en Zijnen laatsten vijand onder

Zijne voeten onderworpen heeft — als Hy' den dood en hem die er

macht over heeft, zal vernietigd hebben — als Hy' Zijn koninkry'k zal

opgericht hebben, het werk zal voleindigd hebben, dat Zy'n Vader Hem
te doen heeft gegeven en het aan Zijnen Vader zal overgeven, zeggende:

„Ik heb het werk gedaan, Ik heb het volbracht; Ik heb niet alleen de

wereld geschapen, maar Ik heb die verlost; Ik heb over haar gewaakt,

Ik heb aan die verstandelijke wezens, die Gij door My' geschapen hebt,

hunnen persoonlijken wil gegeven en zij is door ieder verstandelijk

wezen met volkomenheid behouden, tot op iedere trap der menschheid.

Ik heb ongeschonden bewaard hunnen vrijen wil; Ik heb over hen

gewaakt;' over al hunne handelingen het toezicht gehouden en Myne
handen de bestemming der menschheid gehouden, en Ik heb Mijn

Evangelie-redevoering geëindigd." Dit zal Hy' zeggen als Hy het vol-

eindigde werk aan Zynen Vader zal overgeven.

Het vereischt juist zoodanig een persoon als de Zaligmaker, om één

Evangelie-redevoering te houden; en dat was begonnen, met het begin

der menschen op deze aarde of op eenige andere; en het zal niet eer

eindigen alvorens alles volbracht is en het koninkry'k den Vader is

overgegeven.
* * * * De mensch is geschapen, om voor het aangezicht van God

voor zichzelven te handelen; hy is geschapen tot het bepaalde doel,

om te worden als zijnen Meester. Gy' herinnert u het gezegde van een

der Apostelen, dat wy Hem gelijk zullen zy'n als wy' Hem zullen zien;

en wederom : wy zullen Goden worden, zelfs de Zonen Gods. Leest gij

ergens, dat wy alle dingen zullen bezitten? Jezus is de oudste broeder,

en alle broeders zullen een gedeelte met Hem verkrygen; een gely'k

gedeelte volgens hunne werken en roeping, en zy' zullen met Hem
gekroond worden. Leest gy ergens zoo iets als de Zaligmaker biddende,

dat de Heiligen één met Hem zullen zy'n, als Hij en de Vader één

zy'n? De By'bel is vol van zulke leeringen en er is geen kwaad in,

zoolang als het met het Nieuwe Testament overeenstemt.

Ik wil verder dit punt behandelen. De Heere heeft u en my
geschapen met het doel, dat wy' Goden zouden worden zooals Hy zelf

is, als wij in onzen tegenwoordigen toestand zy'n beproefd geworden
en getrouw geweest zy'n met alle dingen die Hy in ons bezit heeft
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gegeven. Wy* zyn geschapen, wy zijn geboren met het bepaalde doel,

om van de lage standplaats die wy als menech innemen op te groeien,

om Q-oden te worden, gelijk aan onzen Yader in den hemel. Dat is de

waarheid, juist zooals ze is. De Heere heeft de menschheid gevormd
voor het bepaalde doel, om in die verstandelijke ontwikkeling onwaar-

heid toe te nemen, welke met Q-od is, totdat zy bekwaam zyn werelden

te scheppen en G-oden te worden, zelfs de Zonen Gods.

Hoevelen zullen dit voorrecht verkrygen? Zij die den Vader en

den Zoon eeren; zij die den Heiligen Geest zullen ontvangen en hunne
roeping volbrengen, die rein en heilig zullen bevonden worden; zy'

zullen gekroond worden in de tegenwoordigheid van den Vader en den

Zoon. Wie anders? Niemand meer. Wat wordt er van de overigen?

Zult gij hen nederwerpen en tot den bodem van den bodemloozen put

doen nederzinken om engelen des duivels te doen zijn? Wie zyn zyne

engelen? Geen man of vrouw, tenzij zij het Evangelie van zaligheid

ontvangen en het dan verloochenen, en geheel en al van afkeeren en

zichzelven den Zoon van God wederom opnieuw kruisigen. Zij zyn de

eenigen die den toorn van God in alle eeuwigheid zullen verduren.

Hoeveel neemt het, om een man of vrouw toe te bereiden, of eenig

wezen, om engelen des duivels te worden, met hem in alle eeuwigheid

te lijden? Juist zooveel als noodig is een mensch te bereiden, om in

het hemelsche koninkrijk in te gaan, in de tegenwoordigheid van den

Vader en den Zoon, een erfgenaam van Zyn koninkry'k gemaakt te

worden en van al Zyne heerlijkheid en om met kroonen van heerlyk-

heid, onsterfelijkheid en eeuwige levens gekroond te worden. Nu, wie

zal voor alle eeuwigheid verdoemd worden ? Iemand van de andere

menschen? Neen! niet één hunner. De heidenen waarover wij gesproken

hebben, als zy een wet hebben — onverschillig wie die gemaakt

heeft — en hun uiterste best doen, zullen een heerlijkheid hebben

geheel boven uwe verbeelding, van eenige beschryving die ik mag
geven. Gij kunt niet het minste gedeelte veronderstellen van de

heerlijkheid Gods, bereidt voor Zyne schepselen, het werk Zyner

handen; voor die menschen, die voor my gezeten zijn, welke de zonen

en dochters zijn, en dat wettige, van onzen Vader in den hemel — zy

allen zijn uit Hem voortgekomen — het is niet in het hart des menschen
opgekomen, wat Hij voor hen bereid heeft.

De Heere zendt Zijn Evangelie tot het volk voort. Hy zeide: Ik

wil het geven aan Mynen zoon Adam, van wien Methusalach het

ontving; Noach ontving het van Methusalach, en Mèlchizedek bediende

tot Abraham. In de dagen van Noach heeft het volk het verworpen.

Allen die met de beginselen bekend waren en daardoor bekend werden
met de macht van zaligheid en die geproefd hebben, en die verlaten

hebben, zyn engelen des duivels geworden.

Laat ons het dadelijk toepassen op ons zelven, die de waarheid
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ontvangen en het goede woord G-ods gesmaakt hebben. Laat my met
u omkeeren en het verwerpen en aan onze kinderen leeren, dat het

onwaarheid is; leert hetzelfde aan onze buren en dat het eene belache-

lijke voorstelling onzer zinnen is, laat ons de Heere verloochenen die

ons gekocht heeft: wat zal het gevolg zijn? Onze kinderen zullen in on-

geloof opgroeien en de zonden zal op onze schouders rusten. Veronderstelt

dat wy getrouw zyn en het volk wil ons getuigenis niet gelooven. dan

zullen wy ons loon ontvangen, hetzelfde loon alsof zij het zouden gelooven.

Veronderstelt, dat de inwoners der aarde voor mij waren, diegenen

die gestorven zijn, wat zullen wig van hen zeggen? Zijn zy naar den

hemel of de hel gegaan? Er is een gezegde in den Bijbel van een

wy's man dat luidt als volgt: „Wie merkt dat de geest van den mensch
opvaart naar boven, en de geest van het beest nederwaarts vaart." *)

Allen hebben dus een geest, zou ik hieruit willen verstaan. Wederom,
er is een ander gezegde: „De Heere heeft gegeven, de Heere heeft

genomen, de naam des Heeren zij geloofd." De mensch sterft en zyn

geest gaat tot God die hem gegeven heeft. Al deze dingen zijn in de

Evangelie-redevoering begrepen; al deze beginselen zijn vervat in deze

groote Evangelie-preek.

Wat zullen wy' zeggen zonder tot de Schriften te gaan? Waar
gaan de geesten van deze menschen heen, als zy hunne tabernakelen

neerleggen? Zij gaan in de tegenwoordigheid van God en zyn aan het

welbehagen van den Almachtige overgegeven. Gaan zy naar den Vader
en den Zoon en worden zy' daar verheerly'kt? Neen! zy' doen dat

niet. Als een geest tot God gaat, die hem gegeven heeft, dan blijft

hy daar niet. Wy' zyn altyd in de tegenwoordigheid des Heeren; maar
ons zyn in de tegenwoordigheid des Heeren veroorzaakt niet, dat Hy'

in onze tegenwoordigheid is. Het moet worden verstaan, dat de geesten

der menschen in de tegenwoordigheid des Heeren zullen zyn, als zy' in

de geestenwereld gaan.

De Profeet legt zyn lichaam neer, hij legt zyn leven neer, en zyn

geest gaat naar de wereld der geesten. De vervolger van den Profeet

sterft en hy' gaat naar den Hades; zy gaan beiden naar eene plaats en

zullen nog niet gescheiden worden. Nu, verstaat men wel, dit is een

gedeelte van de groote predikatie die de Heere predikende is in Zy'ne

voorzienigheid: de rechtvaardigen en de goddeloozen zyn te zamen in

den Hades. Als wy naar ons moederland terug gaan, dan zullen wy'

daar de rechtvaardigen en de goddeloozen vinden. Als wy' terug gaan

naar ons moederland de Staten, dan vinden wij daar de rechtvaardigen

en wy' vinden daar de goddeloozen. Als wy naar California gaan, dan

vinden wij daar de rechtvaardigen en de goddeloozen, en zy' wonen
allen te zamen. En als wy' naar de andere zy'den gaan en onze

*) Dit is een vertaling van den Engelschen tekst. In den Hollandschen
Bybel staat adem, maar in de Engelsche geest.
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lichamen verlaten — welke van de moeder aarde genomen zyn en

weder terug moeten keeren — dan zullen onze geesten naaf de andere

zijde gaan; wij gaan waar de Heiligen en de zondaars beiden gaan, zy

allen gaan naar één plaats.

Heeft de duivel macht over de geesten van rechtvaardige menschen ?

Neen. Als hy met deze aarde klaar is dan is zijn werk geëindigd.

Hy' heeft alleen toestemming macht en heerschappij op deze aarde

te hebben, met betrekking tot dit sterfelijke lichaam en als wij sterven,

dan staan wij allen in de tegenwoordigheid Gods. Wat heeft een van

de ouden gezegd? „Waar zou ik heengaan voor Uwen Geest? en waar
zoude ik heenvlieden voor Uw aangezicht? Zoo ik opvoer ten hemel,

GJJ zyt daar; of bedde ik my in de hel, zie, Gij zyt daar. Nam ik

vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee; ook daar

zou Uwe hand my geleiden, en Uwe rechterhand zou mij houden."

Waar is het einde Zyner macht? Hy is almachtig en vervult de

oneindigheid door Zyne agenten, door Zyn invloed, door Zyn Geest en

Zyne dienaars. Wy zijn daar in de tegenwoordigheid Gods als wy' hier

zijn. Heeft de vyand macht over de rechtvaardigen? Neen. Waar zyn

de geesten der goddeloozen? Zij zijn in de gevangenis. Waar zyn de

geesten der rechtvaardigen, de Profeten en de Apostelen? Zij zyn in

de gevangenis, broeders, daar is het, dat zy' zyn.

Nu, laat ons over ondervindingen gaan spreken, opdat sommigen
uwer niet over dit idee ontsteld worden. Hoe gevoelt gy', Heiligen, als

gy met de liefde en macht Gods vervult zyt? Gij zyt zoo verheugd

als uwe lichamen verdragen kunnen. Wat zou uw gevoel zyn, als gij

bijvoorbeeld in de gevangenis waart en met de macht en liefde Gods

vervuld zoudt zyn; zoudt gy dan ongelukkig zyn? Neen. Ik denk,

dat gevangenissen als paleizen zouden zyn, als Jezus daar zou wonen.

Dit is ondervinding. Ik weet, dat het een ontstellend idee is, te zeggen,

dat de Profeet en de vervolger van den Profeet allen te zamen in de

gevangenis zyn. Wat is de toestand der rechtvaardigen? Zy zyn in

het bezit van den Geest van Jezus - de macht van God, wat hun
hemel is. Jezus zal hen bedienen, Engelen zullen hen dienen, en zij

hebben het voorrecht meer te zien en te verstaan dan wy doen in het

vleesch; maar zy' hebben hun lichamen niet en daarom zyn zy in de

gevangenis. Wanneer zullen zij gekroond zyn en in de tegenwoordig-

heid van den Yader en den Zoon gebracht worden? Niet alvorens zy'

hunne lichamen hebben, want dat is hunne heerlykheid. Waar zijn de

heilige martelaars voor gestorven? Omdat zy de belofte hadden, dat

zy' hunne lichamen zouden ontvangen, verheerly'kte lichamen, in den

morgen der opstanding. Daarvoor hebben zy geleefd en geduldig geleden,

en daarvoor zijn zy gestorven. In de tegenwoordigheid van den Vader

en den Zoon kunnen zy niet wonen en gekroond worden, alvorens de

verlossing van geest en lichaam beiden is voltooid. Wat is de toestand
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der goddeloozen? Zij zijn in de gevangenis. Zyn ze gelukkig? Neen.

Zij zijn heengegaan, naar de plaats waar de sluier van hun verstand

is weggenomen. Zij verstaan volkomen, dat zjj den Eechtvaardige en

den Heilige hebben vervolgd, en zij gevoelen den toorn van den

Almachtige op zich rusten, een vreeseljjk voorgevoel hebbende van

het laatste beslissende rechtvaardige oordeel — om engelen des duivels

te worden, juist als het is in deze wereld eveneens.

Heeft de duivel de macht de geest te kwellen? Neen. "Wij hebben

de overmacht over hem. Het is alleen in deze wereld, dat hij de

macht heeft te kwellen, ziekte, pijn, ellende droefheid, angst en teleur-

stelling, te veroorzaken, maar als wij daar heen gaan, ziet! de vu" and

van Jezus is aan het einde van zyn loopbaan gekomen. Hij heeft zijn

werk van kwelling voleindigd; hy' kan niet verder komen; wij zyn

buiten zyn bereik; en de rechtvaardigen slapen in vrede, terwijl de

geest verlangend voorwaarts ziet naar den dag, dat Jezus zal zeggen

:

„Ontwaakt Mijne Heiligen, gy hebt lang genoeg geslapen". "Want de

bazuin van God zal schallen, het slapende stof zal opstaan, en de

afwezige geesten zullen terugkeeren, om met hunne lichamen vereenigd

te worden; en zij zullen worden belichaamde personen, gelijk den Vader

en Zynen Zoon Jezus Christus; ja, Goden in alle eeuwigheid.

Zij zien voorwaarts met groot verlangen naar dien dag en hun
geluk zal niet volmaakt zijn — hunne heerlykheid zal niet het toppunt

bereikt hebben, alvorens zij in de onmiddelyke tegenwoordigheid van

den Vader en den Zoon zullen ingegaan, om gekroond te worden, als

Jezus zijn zal, als het werk volbracht is, als het geëindigd zal wezen,

de tekst gepredikt is, in al de onderdeelen ervan, met betrekking tot

de verlossing der wereld en de voleinding aller dingen, dan zal de

Zaligmaker het werk aan Zynen Vader overhandigen, zeggende: Vader
ik heb het werk verricht, dat gij Mij gegeven hebt om te doen; en de

Zoon zal het aan den Vader overgeven en dan zal Hy' aan den Vader
onderdanig zijn; dan zal Hy gekroond worden, en dat is de tijd, dat

gy en ik eveneens gekroond zullen worden.

"Wy zullen hieruit opmerken, dat alle volken der aarde, met uit-

zondering van hen die van de zaligheid van het Evangelie zyn afgevallen

;

iedere zoon en dochter van Adam, uitgenomen die den Heiligen G-eest

verloochend hebben, na die ontvangen te hebben, in de gevangenis

geplaatst zijn met de anderen, met Profeten, Priesters en Heiligen.

Laat ons wat schriftuur-plaatsen aanhalen over dit punt. Jezus

stierf om de wereld te verlossen. Lag Zyn lichaam in het graf?

Verliet Zijn geest Zijn lichaam? Ja. Waarheen is Zijnen geest gegaan,

kunt gij vragen. Ik weet niet, dat ik het u beter kan vertellen dan

wat de oude Apostel ervan gezegd heeft. Hij zeide, dat Jezus naar de

geesten in de gevangenis ging, om te prediken. "Wie waren zij, tot wie
Hy heen ging, om te prediken? Het volk, dat op de wereld leefde
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vóór den zondvloed. Hij predikte hun het Evangelie, in den geest,

opdat zy' naar den mensch in het vleesch zouden geoordeeld worden.

Wat zullen wij zeggen van het volk, dat in de negentiende eeuw
leeft? Als een van de Ouderlingen of Apostelen sterft en deze wereld

verlaat, laat het dan voldoende zijn te zeggen, dat zijn geest naar

die gevangenis gaat, om het Evangelie te prediken tot hen, die ge-

storven zijn zonder het gehoord te hebben; en iedere geest zal geoordeeld

worden, juist alsof hy in het vleesch leefde, wanneer de volheid van

het Evangelie op de aarde was. Dit brengt tot het onderwerp van de

reddende en verlossende machten in het bezit der rechtvaardigen.

Maar wy' zullen dezen morgen geen tijd hebben, het te behandelen;

laat het voldoende zijn te zeggen, dat in de laatste dagen Zaligmakers

op den berg Zion zullen staan.

Dit zeg ik van iederen zoon en dochter van Adam; Profeten,

Priesters en die de Profeten hebben gedood, zy' allen gaan naar de ge-

vangenis; de Ouderlingen van de Kerk gaan daar heen en zetten daar

hun werk voort; en spoedig zult gij Zion verlost zien en Zaligmakers

zullen op den berg Zion opkomen, De getrouwe Ouderlingen zullen

komen en gaan voort in de verordeningen van God, opdat onze voor-

ouders, en allen die gestorven zy'n voor de herstelling van het Evangelie

in deze laatste dagen, mogen verlost worden.

Nu, gy Ouderlingen van Israël, als gij zegt, dat John Wesley naar

de hel is gegaan, zegt dan, dat Joseph Smith daar ook is heengegaan.

Als gij spreekt over Judas Iskariot als naar de hel gegaan zijnde, zeg

dan, dat Jezus daar ook heen ging. De wereld kan de geheele Evangelie-

redevoering niet met één enkele oogopslag zien, zy kan allen hier een

weinig en daar een weinig opnemen. Zij die het van het begin tot het

einde verstaan, weten dat het zoo recht is als een lyn getrokken kan

worden. Gij kunt geen kompas op aarde vinden, dat zoo juist aanwyst

als het Evangelie plan ter zaligheid. Het heeft eene plaats voor ieder

ding en plaatst ieder ding op zijne eigene plaats. Het verdeelt en verdeelt

in onderdeelen, en geeft aan ieder deel van de menschely'ke familie,

zooals de omstandigheden het verlangen.

Het is aan ons, om bevrijd te worden van die overlevering, waarin

wy' besloten zy'n, en onze kinderen op te voeden in den weg dien zy

zullen bewandelen, opdat wanneer zij oud zullen worden, daar niet van

af zullen gaan. Het is uw voorrecht, en het mijne, de vizioenen van

den Geest des Heeren te genieten, een ieder in zy'ne eigene rang, juist

zooals de Heere het verordineerd heeft, opdat iedere man en iedere

vrouw voor zich zelve moge weten, of zy' recht doen, volgens het

groote plan tot zaligheid. Ik heb slechts een weinig van de groote

Evangelie-preek aangeraakt, en de tyd is gekomen, dat wij onze ver-

gadering moeten eindigen. Moge de Heere God van Israël u zegenen,

in den naam van Jezus. Amen. Millennial Star.
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VADER EN MOEDER ALS HOOFDEN
VAN HET GEZIN.

Hetzij in een paleis of in een hut, er moet altijd

volkomen liefde zyn tusschen de ouders, tusschen ouders

en kinderen en tusschen de kinderen onderling.

De plaats die vader en moeder in het gezin innemen zyn zeer

verantwoordelijk, zjj zijn het hoofd en moeten in den vollen zin van

het woord één zyn. Als zij twee hoofden vormen, die min of meer
tegenstrijdig handelen, zullen de gevolgen verkeerd zijn. Met groote

voorzichtigheid moeten zy zich in dit opzicht tegenover elkaar en tegen-

over de kinderen gedragen. Zij moeten bedenken dat de zonen en

dochteren, aan hunne zorg toevertrouwd, ook eenmaal hoofden van

gezinnen zijn zullen en als zoodanig moeten zy voorgegaan en beschouwd

worden.

Yader en moeder moeten als zij te zamen zyn eensgezind zijn en

als één van beiden slechts aanwezig is, ook dan moet die eenheid niet

verbroken worden, maar moet de aanwezige handelen zooals de afwezige

doen zou.

Ons tehuis moet een huis van orde zijn, en het is noodig, dat

zekere regelen voor het dagelyksch leven worden aangenomen. Maar
deze vastgestelde regelen moeten dan ook door de ouders zoowel als

de kinderen gehoorzaamd worden.

Ouders moeten niet toestaan, dat kinderen klachten inbrengen

tegenover vader of moeder, aan een van beiden. Maar als kinderen

zich beklagen tegenover de andere kinderen by de ouders, dan moeten
de ouders gewillig zyn die klachten geduldig aan te hooren en met
rechtvaardigheid die weer in orde doen brengen.

Recht en gerechtigheid moeten ook in het gezin beoefend worden,

want het gezin is eene regeering of een koninkrijk in het klein en de

plaats waar geleerd moet worden, zich bekwaam te maken om later

over grootere dingen het bestuur te hebben.

Alleen als wy in het weinige, het kleine getrouw zullen zyn, kan

het verwacht worden, dat wy over veel gesteld zullen worden. Niet

in eens zullen wij ook in dit opzicht volmaakt kunnen zyn. maar

zullen door ondervinding moeten leeren.

De zegeningen zullen echter niet uitblijven, want de liefde en het
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vertrouwen der ouders tegenover elkander zullen sterker en de eenheid

onverbreekbaar worden. De kinderen zullen dit spoedig beseffen en

waardeeren en veel moeilijkheden voorkomen worden. De liefde en de

macht Gods zal veelvuldig in dat gezin zijn en als straks vader en

moeder niet meer zijn, maar heen gegaan zullen zijn naar andere

gewesten, zullen de kinderen nog met vreugde terugdenken aan het

ouderlijk tehuis van weleer, waar liefde, regel, orde, rechtvaardigheid

en eenheid beoefend werden.

Eendracht maakt macht en machtig zal het gezin worden waar
die beoefend wordt.

ONTSLAGEN.

16 Januari. — Ouderling Leroy Gr. Pickering van de Luiksche
Conferentie is eervol van zijne zending ontslagen. Hy kwam 6 Juli,

1905 te Rotterdam aan, en is den gansenen tijd werkzaam geweest in
de verschillende vertakkingen in België.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.
Kaar wij vernemen zullen wij in de maand Februari vereerd zijn

door een bezoek van Apostel Chas. W. Penrose, President der Europeesche
Zending, en gedurende zijn verblijf in ons midden zullen de volgende
bijeenkomsten plaats hebben:
Zondag, 9 Februari, Conferentie te Groningen, 's morgens te 10 uur

en 's namiddags te 1.30 uur, lokaal Schoolstraat 6, 's avonds te

7 uur, Concerthuis, Poelestraat.
Maandag, 10 Februari, Kampen, bovenzaal, „Sociëteit de Hereeniging",

Oudestraat, 's avonds te 8 uur.
Dinsdag, 11 Februari, Amsterdam, lokaal de Wittenstraat 111,

's avonds te 8 uur.
Woensdag, 12 Februari, Haarlem, „Weten en Werken", 's avonds te 8uur.
Vrijdag, 14 Februari Luik, Rue Jean d' Outremeuse 104, 's avonds te 8 uur.
Zondag, 16 Februari, Algemeene Conferentie. Vergaderingen 's morgens

te 10 uur, 's namiddags te 1.30 uur, en 's avonds te 7 uur in

de Zaal „Excelsior". In de namiddag-vergadering zal dit gebouw
ingewijd worden.

Maandag, 17 Februari, Priesterschapsvergadering voor de Zendelingen,
's morgens te 9.30 uur.

Maandag, 17 Februari Leiden, lokaal, „Nut van 't Algemeen", 's avonds
te 8 uur.

Al de leden en vrienden in de verschillende deelen der Zending
worden hartelijk uitgenoodigd deze vergaderingen by te wonen.

De Zendelingen door de geheele Zending worden verzocht bij de
Algemeene Conferentie tegenwoordig te zijn.

OVERLEDEN.

Broeder Jean Samuol Baikry is te Verviers, België, op 24 Jan. 1908
overleden. Hij werd in 1906 aldaar gedoopt en was een Diaken in de
Kerk. Hij laat eene vrouw en drie kinderen na. Zrjne vrouw was
ernstig ziek in het Hospitaal en men verwachtte, dat zij sterven zou,
maar haar man die gezond was stierf plotseling. Zijn leven was
Christus, zijn sterven gewin.
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HUBBARD OVER DE „MORMONEN".

Elbert Hubbard, die volgens velen als een der beste Amerikaansche
schrijvers van den tegonwoordigen tijd beschouwd wordt, heeft onlangs

een artikel gepubliceerd over de „Mormonen".
Eenige maanden geleden bezocht Hubbard Salt Lake City en sprak

voor eene groote vergadering in de Tabernakel en in de Universiteit

van Utah. Hij werd bekend met vele van de bestuurders der Mormoonsche
Kerk en andere vooorname mannen in den Staat. In een aangenamen
schryfstijl, dien den Heer Hubbard eigen is, geeft hij zy'ne indrukken

van „Utah en de Mormonen" in het tijdschrift de „Philistine"

„De Salt Lake vallei, omtrent honderd mijlen af meer, is een ware

hof van Eden. Zulke oogsten van hooi, koren, groenten, meloenen,

appelen, pruimen en druiven kunt gij alleen in een paar plaatsen op

de wereld zien. De arbeid die deze vallei als een roos heeft doen bloeien,

was Mormoonsche arbeid. De Mormoon is een werker, en hij gebruikt

een geduld en volharding, een vereenigt geloof en kracht, die groot zijn."

De Heer Hubbard verwijst naar de geschiedenis van het Mormoon-
sche volk en spreekt met oprechte bewondering over den Profeet

Brigham Young.
„Brigham Young was een zeer groot en praktisch man. Hy had het

verstand van een Profeet en de geest van een Ziener. Hij beschouwde
de drooge wildernis en met zijne verbeelding zag hij die bekleed met
groen en bevolkt met een welvarend en gelukkig volk. Hij sloeg op

de rots van natuurlijke voortbrengselen en de wateren vloeiden — in

figuurlijken zin - en in werkelijkheid.

Hy was een werktuigkundige, en de eerste persoon in Amerika,

om het land volgens wetenschappelijke beginselen te besproeien. Hij

zeide tot het velk: „Als gy naar goud graaft, dan zullen enkelen ry'k

worden; als gij groenten, vruchten en vee teelt en de mijnwerkers

voedt, dan zult gij allen ry'k worden. De mijnwerkers wonen buiten,

maar gy zult uwe huizen bezitten".

De Mormonen hebben sneller geld verkregen, dan ooit te voren in

de geschiedenis der wereld gedaan is: de bewatering van het land heeft

het gedaan. En laat mij een onloochenbaar iets vertellen en dat is dit,

een laag volk is nooit rijk of welvarend geworden en kan het nooit

worden, door het voortbrengen van granen, groenten, vruchten en

bloemen. Bloemen groeien niet voor ruwe menschen, vraagt dat aan

Luther Burbank! Brigham Young heeft gearbeid voor de geslachten die

nog komen moesten, niet voor zichzeiven of voor een vergankelijk goed.

Geheel Utah en anderen zijn zyne schuldenaren en genieten nu de

voordeelen, vaak vergeten, die hy' verschaft heeft. Zelfs het volk, dat

hem haat, zyn deelgenooten van de voordeelen die zyn verstand en
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kennis hebben verschaft — alsof het goed is, uit een wel te drinken

en den man te vloeken, die de pomp geplaatst en den beker verschaft heeft!

Komt nu, en laat ons eerly'k zijn; is dit volk niet genoeg gesmaad ?

Zijn wij een volk van leugenaars, dat wij dit zouden doen?
Als wy de Mormonen gaan verdoemen, zouden wy dan niet uit

fatsoenlijkheid hun crediet geven voor wat zij zijn en het goede wat
zy' gedaan hebben? O, gy wilt gepleisterde, kerkely'ke graven, vol

beenderen van doode menschen, spreekt luid en goed van het goede

dat gy hebt gedaan voor de zonen der menschen, en laat ons zien hoe
het is in vergelijking met wat Brigham Toung gedaan heeft".

De Heer Hubbard spreekt dan over de instelling van het meervoudig

huwelijk en eindigt als volgt:

«Meervoudige huwelijken behooren onder de Mormonen tot het

verleden. Mannen die met meer dan ééne vrouw gehuwd zyn mogen
ze terzijde staan, maar nieuwe meervoudige huwelyken zijn opgehouden

door de Kerk, Staat, Maatschappij en volgens den tegenwoordigen

stand van zaken.

Tot slot zegt de Heer Hubbard:

De Mormonen zyn halve Communisten, die een werkzaam, vlytig

eenvoudig, nuttig leven leiden, en hebben steeds en voor alty'd een

verlangen zichzelven te helpen.

„Wat soort menschen zyn de Mormonen"? Vroeg ik eenmaal aan

een bankier in Salt Lake City. En het antwoord was: „Wel, alles wat

ik kan zeggen is, dat de Mormonen die geld willen hebben, het in mijn

bank op aanvraag kunnen krijgen".

Preston nibley.

CORRESPONDENTIE.

Broeder en zuster John Postma schryven ons uit G-rand Rapids,

mich., dat het lezen van „Be Ster" hun steeds vreugde en opbouwing

verschaft en zy steeds gaarne dit tydschrift als een welkome gast

ontvangen.

Broeder A. Q-. van Otten, wonende te Carnavon Sac. Co. Iowa,

meldt ons dat hy' alty'd met verlangen naar „De Ster" uitziet en zich

verheugt met het goede zendingsnieuws en de andere mededeelingen,

die hij daarin leest.

Zuster P. Haykens schrijft ons woorden van waardeering over

„De Ster", die ook voor haar steeds welkom is en zy met verlangen

verwacht; zij wordt daardoor in het Evangelie opgebouwd en haar

levensweg verlicht.

Yan verschillende personen ontvangen wjj geregeld woorden van

waardeering en aanmoediging met betrekking tot ons tydschrift.
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VERSLAG VAN DE ARNHEMSCHE CONFERENTIE.

De Arnhemsche Conferentie werd gehouden Zondag, 19 Januari.

Twee vergaderingen hadden plaats in het Centraal gebouw, Bakkerstraat

te Arnhem, onder de leiding van President Henry Belnap.

Na het zingen van een lied werd de morgenvergadering geopend
met gebed, uitgesproken door Ouderling Fred. Tadje. Na het zingen

van een ander lied werd het H. Avondmaal bediend door Ouderlingen

Hoggan, Spencer, Brimhall en Hyde. Ouderling Grosse Slot was de

eerste spreker. Hy' sprak over den afval en de herstelling van het

ware Evangelie. Na eenige woorden van inleiding stelde President

H. Belnap de algemeene hoofdambtenaren der Kerk en Zending voor,

en gaf een statistiek verslag van de Conferentie.

Ouderling J. N. Lybbert was de volgende spreker. Hy zeide dat

het zeer noodig is, om alty'd onder de leiding van den Heiligen Geest

te zyn, zoo doende zouden de menschen nooit afwrjken van de wegen
Gods. Ouderling John Butterworth was de laatste spreker dezer ver-

gadering. Hy behandelde de eerste beginselen van het Evangelie, en

zeide dat het „Mormonisme" geen heidensche leer is, zooals sommigen
beweren, tenzy' dat de leer van Christus ook heidensch is. Na het

zingen van „Vast als een Rotssteen", werd de dankzegging uitgesproken

door Ouderling O. G. Cardon.

Een vyfentwintig-tal vreemdelingen woonde deze vergadering by.

De avondvergadering werd geopend met gebed door Ouderling

I. Sanders. Pres. Sylvester Q. Cannon kwam daarna aan het woord. Hy
vertelde de reden waarom Zendelingen uit Amerika in Holland komen
om eene leer te verkondigen; want hetgeen de Zendelingen prediken

is werkelyk het ware Evangelie van Jezus Christus. Hij bewees de

noodzakelijkheid van de herstelling van het Evangelie en getuigde van

de goddelijke roeping van den Profeet Joseph Smith.

Pres. John. K. Meibos van de Groninger Conferentie besprak daarna

den afval en hoe Luther, Zwingli en andere Hervormers wel veel goeds

hadden gedaan en meer licht onder de menschen gebracht, maar
nochtans hadden zy het ware Evangelie niet hersteld. Het voor-

bereidingswerk van de tweede komst van Christus was het onderwerp

hetwelk Pres. R. S. Polland van de Amsterdamsche Conferentie op eene

duidelyke wijze behandelde. Hij gaf ook zijn getuigenis van het

Evangelie, hetwelk God geopenbaard heeft in deze dagen. President

Martin Dalebout van de Rotterdamsche Conferentie verkreeg nu het

woord en sprak over de eerste beginselen van het Evangelie, toonende

aan de afwijking door het hedendaagsche Christendom van den waren

doop en het instellen van leeringen der menschen. Hy besprak verder

het groote zendingswerk van de Heiligen der laatste Dagen. Na het
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zingen van „Volheid van Zegen", werd de dankzegging uitgesproken

door Ouderling L. Gr. Hardy Jr.

Een vijftig-tal vreemdelingen waren aanwezig.

Den volgenden dag werd de priesterschapsvergadering gehouden en
veel goede raad door de Zendelingen gehoord.

Acht en twintig Zendelingen woonden de Conferentie bij. Behalve

de reeds genoemden waren ook aanwezig, Ouderlingen J. H. Carstensen,

J, W. Howe, J. H. Smith, O. Schetteler, S. Busath, O. P. Trayner,

G. Knight, John Eggen, B. Barton, E. E. Mitchell en J. H. Walker.

L. Gr. Hardy Jr., Secretaris.

MIJN EIGEN BIJZONDER WERK.

Emerson zeide: „De natuur heeft een ieder mensch begaafd met
een zekere hoedanigheid, waardoor hy bekwaam is gemakkelijk een

zeker iets te doen, wat onmogelijk voor een ander is". Deze gedachte

moet dadelijk een einde maken aan alle wangunst in het leven —
verdriet over het goed van anderen. Gy hebt ontvangen die groote

gift der engelen — den vrijen wil — en het is voor u, en alleen voor

u, de groote overwinning te behalen; door edel werk in uw eigen

koninkrijk om te scheppen en te regeeren.

Het is eene wondervolle waarheid, dat niemand in het leven gezon-

den wordt, zonder een bijzonder werk te doen te hebben. G-y behoeft

niet te trachten werkijver te vernietigen. Beteugel het. G-y' moet uwe
talenten niet nutteloos laten liggen, noch nalaten het meeste nut er

uit te trekken; maar houdt hunne ontwikkeling voor altyd onderworpen
aan daden der liefde voor de menschheid.

Gy kunt een moedig leven leiden, onverschillig welke materialen

gy" hebt, om mede te werken. Ik geloof dat er geen belemmering is

die niet kan overkomen worden, geen hinderpaal tot bruikbaarheid die

niet uit den weg geruimd kan worden. Als gy door het leven gaat

schroomvallig, zwak of vruchteloos, dan is deze fout van u zelf.

Zy die de macht in zichzelven erkennen, om den wil en de levens-

kracht die allen bezitten, te gebruiken om hun deel rechtschapen en
onzelfzuchtig te doen, kunnen door niemand verhinderd worden en

God wil het niet verhinderen. Er zy'n omstandigheden in uw leven,

die gij veranderen kunt. Er zijn pogingen, die door uwe eigene inspan-

ning die gy aanwendt, krachtiger zullen worden. Gy kunt vele moeilijk-

heden die zich voor u op doen overwinnen, en door die te overwinnen

sterk zy'n. Uwe omgeving moge erg onaangenaam zy'n, zy moge u
hartzeer veroorzaken, somstyds uw trotsch kwetsen, maar er is een

reden voor dit alles. De geest moet iets hebben om te bestrijden, er

moet tegen hinderpalen gestreden worden, om des overwinnaars kroon

te dragen.
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Sommige van de grootste personen in de wereld, waren omringd

met alles behalve eene aanmoedigende omgeving, en toch stonden zij

na verloop van tijd op den hoogsten top, waren overwinnaars van

moeilijkheden, blikten in de oneindigheid, waren vorsten van den tijd

en beseften meer en meer in hunne verhevenheid, de grootheid der

macht aan ieder persoonlijk wezen gegeven.

Een ieder heeft de macht in zichzelven een held te worden, gelijk

aan hen wier monumenten, opgericht omdat zy hun leven aan de

menschheid hadden toegewijd, nu verbrokkelen. Met door te dooden,

te vernietigen, steden te verbranden en zwakke legerkampen te doen

uithongeren, waar de voorraad niet toereikende is (zulke overwinnaars

zijn niet altijd te benijden); maar een strijder tegen begeerigheid

zelfzucht en alles wat verkeerd is, en daardoor die groote vreugde

vindende in het zoeken naar de zoete fonteinen des levens, de schat-

kamers en de bewaarplaatsen van juweelen, en dan met de menschheid

de gevondene zoete vreugde te deelen.

Ziekte, uitputting, zwakheid, droefheid, niet een dezer kan u

verontschuldigen in het verrichten van uw eigen persoonlijk werk.

Onuitsprekelijke zielefoltering kan door u onderworpen worden. Harten

kunnen door uwe liefde verlicht, zieken verkwikt en de eenzamen

vertroost worden; zoovelen zijn wachtende, ja, op u, alleen op u. De
vraagstukken des levens hebben niets met onze geboorte te doen.

Onze bestemming is, wat wij ervan maken. In iedere richting kunt gij

een genie worden, want wat is talent anders dan toepassing? Het

menschehjk geslacht heeft aanspraak op het beste, dat de werkers

kunnen voortbrengen- Het maakt geen verschil welk werk gij doet,

waar de plicht u roept, als gij het goed doet dan is het juist zoowel

een meesterstuk, als het verricht is, als eenig werk door zoogenaamde

„meesters" verricht.

Een arme schilder bezocht eenmaal vrienden in een kasteel en

werd vorstelijk onthaald. Hij had niets waarmede hij zijne vrienden

kon terugbetalen, en alvorens te vertrekken, sloot hy zich een paar

dagen in zijne kamer op. Toen hij vertrokken was, waren zijne vrienden

verrast in zijne kamer te vinden een schoon schilderstuk voorstellende

„Alexander in de tent van Darius".

Hebt gij opgemerkt het groote veld van heldendaden in uwe
omgeving, in het leven der arbeidende klas? Met in de gevechten en

wanhopige marschen alleen worden de helden gevonden, maar op de

spoorbrug, in de tegen vuur bestand zijnde gebouwen, op vracht- en

passagiertreinen, op de schepen, in de mijnen, op houtvlotten, onder de

brandweer en de politie is er geen einde aan de navraag naar moed.

En waar ook een zeis, bijl, houweel of schop gebruikt wordt, daar hebt

gij een voorbeeld van de macht van voortdurende volharding, vaak

gerekt tot het uiterste door lange uren van inspanning. De omgeving
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was daar niet altijd aanmoedigend, maar in gehoorzaamheid op het

geroep van den plicht zijn zy soldaten geworden en zeer dikwijls de

helden van het volk. In de schoone muziek van het heelal speelt de

klank der metalen een belangryke rol.

In ieder leven is er eene wegwijzende ster, om gevolgd te worden,

welke u naar schooner werelden wil leiden; en de zekerste manier,

om de kennis te verkrygen, dat het aldus is, is het rechte gebruik van

het oogenblik, om eene atmosfeer van liefde voor de menschheid te

scheppen, of uw geluk met anderen te deelen, of uw koninkryk met
majesteit te regeoren — want niemand anders dan gij, en gij alleen —
kan dit doen. Aunt Jo.

AAN DE ZUSTERS-HULPVEREENIGINGEN.

De Zusters-Hulpvereenigingen in deze Zending worden verzocht
ten spoedigste een verslag te maken van het jaar 1907. Dit verslag
moet aantoonen hoeveel vergaderingen, feesten, enz. gehouden, en
hoeveel personen ondersteund zijn, hoeveel geld ontvangen, uitgegeven
en voorhanden is, tevens hoeveel goederen enz. voorradig zijn en
verdere belangrijke inlichtingen. Ieder verslag moet door den President
en den Secretaris onderteekend worden.

Van dit verslag moeten twee afschriften gemaakt worden. Een in

de Nederlandsche taal en dit moet bewaard worden en het andere in

Engelsche taal en dit moet naar het Hoofdkantoor der Zending:
Crooswijkschesingel 8, te Rotterdam, gezonden worden. De Zendelingen
zullen gewillig zijn de benoodigde hulp te verleenen.

HET KERSTNUMBER YAN DE DESERET NEWS.

Het ker3tnumber van de „Deseret News", het orgaan der Kerk,
te Salt Lake City uitgegeven, heeft de verwachting van velen over-

troffen. Het bevat 100 bladzijden, het formaat eener gewone Courant en
had eene oplage van 30.000 exemplaren. Het bevat vele gravures,
portretten, afbeeldingen enz. Tevens artikelen over een groot aantal
onderwerpen van verschillenden aard en is in kleuren gedrukt.

Dit kerstnumber toont duidelijk aan, dat ook op dit gebied Utah
en het Mormoonsche volk steeds vooruitgaan. Wy' betwijfelen of dit

Kerstnummer zy'ns gelyke ergens kan vinden.
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