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Weest dan gylieden volmaakt, ffelijk uw Vader die in de hemelen is volmaakt is.

Mattheüs 5 : 48.

No. 18. 15 September 1908, 13de Jaargang.

UITTREKSEL EENER PREDIKATIE
gehouden, door Apostel C. W. Penbose, 21 Juni 1908, te Rotterdam.

Alhoewel het niet mijne gewoonte is een tekst te nemen, zoo wil

ik u toch eenige rerzen voorlezen van „Leer en Verbonden" en daar-

over spreken. Gij leest in Afd. 93 : 31-84: „Ziet, hier is de vrije wil

van den mensch, en hier is de verdoemenis van den mensch, omdat
dateren e wat van den beginne was, hun duidelijk is getoond en zy

ontvangen het licht niet. En ieder mensch wiens, geest het licht niet

ontvangt is onder verdoemenis, want de mensch is geest, De elementen

zijn eeuwigr, en geest en elementen, onafscheidelijk verbonden, ontvangen

eene volheid van vreugde. En wanneer die gescheiden zijn, kan de

mensch eene volheid van vreugde niet ontvangen."

Dit is door God geopenbaard aan Zijnen dienstknecht JosephSmith;
het is gesproken door den Heiligen Geest en wat geschreven is onder

den invloed van dien Geest is schriftuur. Het is het woord van God
en is bindende voor het volk der aarde.

Het algemeene idee is, dat alle schriftuur in den Bijbel gevonden
wordt, en wat niet ia den Bybel is, dat is geen schriftuur. Dit is één

van de groote dwalingen. Wrj kunnen in den Bijbel lezen van vele

boeken en profetiën, die niet in den Bijbel gevonden worden; en wij

kunnen in het Nieuwe Testament lezen van zendbrieven der apostelen,

die wij er niet in kunnen vmaen. De waarheid is, dat het boek dat

de Bii bel genoemd wordt, slechts penige van de openbaringen Gods
bevat, die in vroeger tijden gegeven zijn. Wat wy hebben is echter

zeer kostbaar, maar het bevat niet al de woorden Gods. God kan zich

nu juist zoo goed openbaren als honderden jaren geleden en er is geen
reden waarom Hij het niet zou doen.

De predikers van dezen tyd, en voor honderde jaren, hebben het

volk gezegd dat er geen openbaring meer van God zal zyn; geen



- 278 -

apostelen meer, geen openbaringen meer door den Heiligen Geest, en

dat het volk tevreden moet zijn met de dingen die honderde jaren

geleden geopenbaard zyn. Ik geef mijn getuigenis, dat God deze groote

zegeningen heeft hersteld in deze laatste dagen; dat Zijne Kerk weder
opgericht is en dat er in geplaatst zijn: profeten en apostelen en Hij

openbaart Zijn wil en welbehagen aan hen; en wat zij zeggen is bindend

voor het volk van dezen tijd juist zoo goed als de woorden van de

profeten van voorheen.

De Heere zegt, in de openbaring u voorgelezen: „Hier is de vrije

wil van den mensch, en hier is de verdoemenis van den mensen." Dat

dit zoo is van den beginne is duidelyk, want de geest van een ieder

mensch die het licht niet ontvangt, is onder verdoemenis. De mensch
is geest en de elementen zijn eeuwig; en geest en elementen te zamen
verbonden, ontvangen eene volheid van vreugde. Als zij gescheiden

zyn, dan kunnen zij deze volheid van vreugde niet ontvangen.

In de eerste plaats is er verdoemenis voor de wereld, wanneer

de menschen het licht niet ontvangen dat God in de wereld zendt.

Dit was de zaak in de dagen van onzen Zaligmaker. Hy zeide tot de

Farizeön: „Als ik niet gekomen ware, dan zoudt gij niet onder verdoe-

menis zijn". Het volk in die dagen had de geschriften van de profeten;

zij hadden het Oude Testament en zy waardeerden het juist zoo hoog,

als de menschen nu. Jezus zeide tot hen: „Onderzoekt de schriften,

want gy denkt in dezelve het eeuwige leven te hebben en die zijn het

die van My getuigen". Komt tot My, Ik ben de waarheid en het licht

niet die oude Schriften. Gy' denkt daarin het eeuwige leven te hebben

en gy zult vinden, dat die van Mij getuigen.

Wy' kunnen hetzelfde zeggen tot het volk van dezen ty'd; gij- denkt

al het licht te hebben dat noodig is, en dat zijn inderdaad de dingen

die getuigen van het werk der laatste dagen. Zij melden dat God een

profeet zal verwekken; engelen zullen gezonden worden in het laatste

der dagen; openbaringen zullen gegeven worden en er zal zooveel licht

wezen, dat de ty'd zal komen, dat men niet meer zal zeggen, kent gij

den Heere, maar allen zullen Hem kennen, van de grootste tot de

kleinste. Er zal openbaring zijn in de laatste dagen; God zal weder
van den hemel spreken. Als de menschen in den Bijbel vertrouwen

en gelooven wat zy lezen, dan zullen zij gelooven dat God dezelfde is

gisteren, heden en voor alty'd; dat Hy een God van openbaring is, dat

Hij ons wil hooren als wij tot Hem roepen, en dat in vervulling van

oude profetiën, Hy in het laatste der dagen, grooter dingen wil open-

baren dan ooit te voren geopenbaard zyn. Hier is de verdoemenis. Als

de Heere licht in de wereld zendt, dan zyn zij die het niet willen

ontvangen onder verdoemenis.

Als wy tot het volk spreken over God, dan zeggen zy, God is een

Geest. Hy is dat, maar openbaart dat de mensch een geest is. Hier
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is een waarheid die wy' allen zouden verstaan. Mannen en vrouwen

z|jn geesten, zonen en dochters van den levenden God. God heeft een

geest en Hij is een geest, Hy heeft den mensch geschapen naar Zyn
beeld. Wij zijn naar het beeld van God, omdat wy' de zonen van God
zyn. God is geest en de mensch is een Geest. Als de verandering over

ons komt, die wij dood noemen, dan ontbindt het lichaam en gaat

terug waar het van gekomen is. Het is van de aardsche elementen

gekomen, het is samengesteld uit de materialen die wy in de aarde

vinden; en als de dood komt, dan gaat het lichaam tot die elementen.

Maar waar is de ware persoon die in het lichaam was? Als de geest

het lichaam verlaat, dan is het lichaam dood. De geest die het lichaam

verlaat blijft leven. Hy gaat niet in de aarde. De Bijbel zegt, dat hy'

terug gaat tot God, die hem gegeven heeft. God is de Schepper van
ons geheele wezen. Wy' zyn van God gekomen, de geest desmenschen
is een kind van God. Daarom is de mensch een geest; daarom is God
een geest, maar hy is een persoon. Jezus Christus was een Geest.

God zeide tot Hem: „Laat ons menschen maken naar ons beeld". Hy
is in de wereld gekomen zooals wy; Hij werd uit eene vrouw geboren.

Toen Hy stierf, toen Hy aan het kruis genageld was, riep Hy uit:

„Vader in uwe handen beveel ik my'nen geest"; toen boog Hy het

hoofd en gaf den geest. Christus was een geest zooals Zyn Vader. Hy
was het uitgedrukte beeld van Zijnen Vader en Hy kwam hier, om
den wil van Zijnen Vader te doen. Toen Zyn geest het lichaam ver-

laten had werd het lichaam in het graf gelegd. Het heeft geen ver-

derving gezien, zooals het onze zal doen. Ten derde dage stond Hy
op; Hy kwam terug en nam dat lichaam weder -op. Waar was Hy
gedurende die drie dagen geweest? Petrus zegt, dat hy den geesten

in de gevangenis gepredikt heeft. Gy kunt dat lezen in I Petrus 3 : 18— f9.

Tot welke geesten? Petrus zegt, tot de geesten die in de dagen van
Noach ongehoorzaam waren. Noach predikte tot het volk voor meer
dan honderd jaren. Maar verdoemenis is tot hen gekomen, omdat zy'

het licht niet wilden ontvangen, dat God hen zond. Toen zy door den
vloed waren omgebracht, werden hunne geesten in de gevangenis opge-

sloten. Christus ging en predikte tot hen. Zy waren dus menschen,
maar niet in het vleesch.

Het lichaam is eene bedekking voor den Keest. De geest is de

ware man of vrouw en herinnert al de omstandigheden des levens en

zal een verantwoording moeten geven van de daden in het lichaam
gedaan. De mensch bestaat uit twee deelen: de geest van den mensch,

die de ware persoon is, en het lichaam dat uit de elementen gevormd
is. Wy kunnen iets leeren uit deze openbaring, die van avond gelezen

is, de reden waarom wy hier zyn. De Heere zegt, de geest en de
elementen onafscheidelijk verbonden, ontvangen eene volheid van vreugde.

Wat worut er bedoelt met elementen? De materialen waaruit onze
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lichamen zy'n samengesteld. De Heere verklaart in deze openbaring,

dat de elementen eeuwig zijn. De oorspronkelijke deelen zy'n alty'd

geweest en zullen altijd zijn. Neem water en maakt het heet, gij zult

zien dat het stoom wordt. Is het verloren? O, neen! De oorspron-

kelijke deelen kunnen weder samen gebracht worden. De zon trekt

de vochtigheid op uit de aarde. Het verdwijnt uit het oog. Later valt

het weder neder als regen. Zoo zyn al de elementen der aarde samen-

gesteld; de elementen kunnen niet vernietigd worden. Onze lichamen

zjjn samengesteld uit de elementen die in de aarde zijn, en als de

dood komt ontbinden zy en de stof keert tot de aarde als het geweest

is, maar niet één gedeelte ervan kan vernietigd worden. Als de opstan-

ding komt, dan kan Christus ons slapend stof tot het leven roepen;

en dezelfde elementen die onze lichamen vormen, kunnen weder levend

gemaakt worden, zooals Zijn lichaam levend gemaakt is. De geest

zal tot het lichaam hersteld worden en dan kan dat verstandelijk, ver-

antwoordelijk wezen, voor de rechterstoel staan en verantwoording doen

van zijne werken. Dit is wat Johannes zag op het eiland Patmos. Een

verslag wordt gegeven in Openb. 20 : 12-13. Die lichamen zullen

geestelijke lichamen zijn; de verderfelijke lichamen zullen onverderfelijk

opgewekt worden.

Nu, mijne vrienden, wy' vinden deze verklaring in de openbaring,

waarvan wy' een gedeelte gelezen hebben. De mensch is geest, hij

kwam van God die een geest is. Het lichaam is hier op aarde voor

den mensch gevormd en toen dat lichaam voldoende gevormd was is

de geest er in getreden en heeft het levend gemaakt; het werd geboren en

werd een levende ziel. Wy' waren in den beginne met den Vader,

zooals Jezus Christus was. Hij is onze oudste Broeder. Hy is de

Eerstgeborene in den geest. Hy was het begin der schepping ; de Eerst-

geborene aller creaturen, en wy waren met Hem. Job geeft een verslag

van deze dingen, Job 38 : 4—7. Wij zijn alles vergeten toen wy tot

de aarde kwamen. Onze geesten werden vereenigd met de lichamen

voor ons bereid en onze kennis van het verleden werd buitengesloten.

De tyd ?;al komen, dat alles weder tot ons teruggebracht zal worden.

Wrj zijn hier gekomen, om lichamen van deze aarde op ons te nemen,

om dingen te leeren die niet in de geestenwereld geleerd kunnen worden.

Dit is het doel van ons bestaan. Wy moeten leeren wat duisternis is,

py'n, droefheid en zonde; opdat wy' kunnen kiezen voor onszelven, of

wij de duisternis liever hebben dan het licht. Alle menschen die op

aarde geleefd hebben, moeten een gelegenheid hebben het licht te'

ontvangen. Als zy' het niet willen ontvangen, moeten zij de gevolgen

dragen. Als zy het willen ontvangen, dan zullen zij de zegeningen

genieten.

Onze geesten zyn van boven gekomen en onze lichamen van omlaag

en als die twee te zamen vereenigd zyn, zooals zy zullen zyn in de
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opstanding, dan zullen wy de vreugde hebben en het genot, dat Tan

den geest van omhoog komt en door middel van het lichaam zullen

wy ontvangen al de vreugde en het genot dat van beneden komt.

Christus zal komen op de wolken des hemels, met macht en groote

heerlijkheid en Hij zal uit den dood opwekken diegenen die in Hem
zyn. Zij zullen deel hebben in de eerste opstanding. Zrj zijn geleid

geworden door den Heiligen G-eest en zijn niet onder verdoemenis.

Hij zal hun slapend stof voortroepen en het zal gehoorzamen. Zij zullen

met Hem duizend jaren regeeren. De vraag is of wij ons in een toe-

stand geplaatst hebben, om voort te komen in de eerste opstanding.

Als wij dit gedaan hebben dan zullen wij onder de zonen Gods gerekend

worden ; wij zullen opgewekt worden in de opstanding des levens. Wy'

zullen met Christus duizend jaren regeeren. Maar de Heere zegt, de

overige der dooden zullen niet eer opgewekt worden alvorens de duizend

jaren voorbij gegaan zijn. Allen zullen opgewekt worden, op den

bepaalden tijd en zullen gaan naar de plaatsen waar zij hooren.

Vaders en moeders zullen weder vereenigd worden en ouders en

kinderen, als zij waardig zijn te zamen te wezen. Maar niets dat onrein

is, kan in die heerlijkheid ingaan. Zij moeten den Heiligen Geest

ontvangen hebben en geboren zijn uit water en uit geest, alvorens zij

die heerlijkheid kunnen ingaan. Zij die het Evangelie gehoorzaam zijn

en voortkomen in de eerste opstanding, zullen eene volheid van vreugde
ontvangen. Mets dat hun vreugde kan geven zal hun onthouden worden.
Zij zullen de macht hebben het te ontvangen; rein van hart zijnde

zullen zij God zien. Zij zijn de zachtmoedigen en zullen de aarde

beërven. En terwijl de lichamen der goddeloozen in het stof zullen

liggen, zullen zij die in Christus zijn met Hem in Heerlijkheid leven.

Laat ons onze stijfhoofdigheid geen standvastigheid noemen, of

onze koppigheid geen vastberadenheid. Iedere bok kan het van ons

winnen, om voor tijdverdrijf tegen een muur te stooten en in de daad

om stil te staan, omdat anderen ons voorwaarts willen doen gaan; iedere

aap of varken kan ons gemakkelijk daarin overtreffen.

Denvee Field and Faem.

Als iemand valt en wil opstaan, hij haaste zich de hand tegrypen
die iedereen hem in het eerste oogenblik toereikt, want een oogen-

blik later gaat ieder zyns weegs.

Zich in zaken alleen op eigen ervaring te verlaten, zou dwaasheid

zijn; maar men begaat toch nog meer fouten, als men alleen rekening

houdt met anderer ervaring.
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ZOMERMORGENLIED.

Als de dagvorstin komt ryzen

Door den nevelsluier heen,

Die de aarde 's nachts bedauwde
En weer kracht schonk hier

[beneên

;

Als de voog'len jublend stygen

Met hun kwett'rend morgenlied,

En hun dank aan God betalen,

Hemelhoog in 't ver verschiet;

Als de bloem heur keikien opent

En haar geuren spreiden laat,

Vreugdevol haar kopje heffend

Schitt'rend in haar rein gewaad
;

Als het bijtjen, vroolyk zoemend,

Lustig gaat van bloem tot plant,

Om haar honing te verzaamlen

Vly'tig in den hoogsten trant;

Als 't kapelletje, gevlogen,

't Vleugelstofgoud blinken doet

In het schitt'rend morgenzonlicht:

Dank dan, Grj! myn hoogste

[Goed

!

Dat Gij, Vader, vol ontferming;

— Uwen kindren steeds nabij —
Dóór Uw hemelreine englen

Trouw de wacht hield over mij,

Ook deez' nacht, nu weer gevloden;

Ongemerkt voorby gesneld

!

Als zoo menigeen vóór dezen

Jarenlang en ongeteld.

Dat by 't schoone morgenblinken

G' als voorheen, reeds o, zoo vaak,

My opnieuw hebt doen ontwaken

Toegerust voor mijne taak.

U wil 'k myn lof en myn dank gaan betalen,

'k Wil prijzen uw trouw en vermelden in 't lied

Dat Gy als een Vader zoo liefdry k en teeder

Steeds lorgdet; en nooit nog mijn bede verstiet.

Uw eindlooze goedheid, getoond in de jaren

Myns levens, die reeds zyn daarhenen gesneld,

Geeft stof my' tot danken, geeft stof my tot paren

Myn juichstem, by 't lied door Uw schepping vermeld.

'k Wil trachten myn heilige roeping te volgen

Van menschzyn in d' edelsten zin van het woord;

'k Wil trachten in alles het kwaad te vervolgen

Door uw wet, Heer, zoo rein, die myn hart heeft bekoord.

Laat liefde steeds blyven de bron van myn streven;

Een liefd' als in Uw schepping ten toon is gespreid,

Door 't stemlooze lied, als in 't harte geschreven

Van 't bloeiend natuurschoon tot Uw lof steeds bereid.

Stemt blyde myn hart in met het lied van de kleuren

Met 't lied van den schitt'renden hemelblauw boog,

Verheugt zich myn ziele by 't rieken der geuren,

Dat bly mij tot lof van Uw liefde bewoog.
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Laan dan, Heer, d' herinnring aan deez' zomersene morgen
Waarin zich mijn ziel zag genoopt tot deez' zang,

Tot staf my en steun zijn brj daaglyksche zorgen

Mij stemmen tot dank, en tot liefd' zonder dwang.

Opdat ik Uw wet steeds opnieuw mag betrachten,

Gestaald door 't gezicht van Uw schepping zoo schoon,

Waarin heel de reine harmonie van Uw Wezen
Zich uit, door Uw bloemen en vogelentoon.

Leeuwarden, 27 Mei 1908. B. Tiemersma.

DE DOOP IN DE NED. HERVORMDE KERK.

Het volgende is een bericht onlangs in sommige nieuwsbladen

verschenen

:

„Sedert eenige jaren is er verschil opgekomen over iets, dat vroeger

vaststond, n.1. dat iemand, die tot de Ned. Herv. Kerk wil behooren,

moet gedoopt zijn, als kind of anders by zyn toetreden als lidmaat.

De Synode verklaarde zich in 1907 voor den verplichten doop. Wie
tot de Kerk wil behooren moet dit zinnebeeld aanvaarden; wil hy dat

niet, hy bly'ft vry, maar staat dan buiten haar kring. Op 15 Januari

1.1. is deze bepaling van kracht geworden.

In de Synode deed daarna prof. Cannegieter, door zyn geweten
gedwongen, het voorstel, die bepaling weer af te schaffen. Hy' acht

daardoor een verkeerde beschouwing van den doop begunstigd en de

vrijheid van hen, die lidmaat der Kerk wenschen te worden, terwijl

zij aan het zinnebeeld niet hechten, tot hun geestely'ke schade verkort.

Breed gaf hij van deze overtuiging rekenschap. De drie leden der

commissie van rapport oordeelden het in het algemeen ongewenscht,

een zoo kort geleden ingevoerde bepaling weer te schrappen; daarom
adviseerden twee tot verwerping, terwyl één principieel met prof.

Cannegieter samenstemde, evenals prof. Knappert; het derde lid ried

dus tot aanneming.

De Algemeene Synode heeft thans het voorstel der meerderheid

aangenomen, met één praeadvies en één stem tegen."

Men schijnt meer te hechten aan gevoelens en gedachten van
menschen. dan aan de eenvoudige uitspraken der Schrift. Jezus gebood

Zijne volgelingen duidelijk te doopen en te onderhouden alles (dus ook

den doop) wat Hij geboden had: „Gaat dan henen, onderwy'st alle de

volkeren, dezelve doopende in den naam des Vaders en des Zoons en

des Heiligen Geestes, leerende hen onderhouden alles wat ik u geboden
.heb." Matth 28 : 19. Je?us heeft zeker niet iets geboden wat onnoodig
1
s. Hy zegt zelfs, dat de doop noodzakelijk is tot zaligheid: „Die
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geloofd zal hebben, en gedoopt zal zyn, zal zalig worden; maar die niet

zal geloofd hebben, zal verdoemd worden." Markus 16 : 16.

De doop zonder geloof zal niets baten, omdat de doop met het

geloof gepaard gaat, zij kunnen niet gescheiden worden, want Jezus

heeft ze vereenigd. Het zal steeds de begeerte en het verlangen van

den waren geloovige zijn, te doen wat God geboden heeft en waartegen-

werningen gemaakt worden, is er iets haperende.

De Bijbel toont duidelh'k, dat de doop steeds aan den geloovige

bediend werd, ja verplichtend was. Al hadden wy den Bybel niet, dan

zou de kerkgeschiedenis ons duidelijk doen zien, dat de doop een ver-

ordening van het Evangelie is en in de eerste eeuwen noodig werd
geacht tot zaligheid.

Het schijnt nog niet voldoende te zijn den vorm des doops verandert

te hebben, we! neen, hy kan nu geheel en al nagelaten worden, als de

mensen er gemoedsbezwaren tegen heeft of niet noodig acht.

Het advies van de commissie van rapport moet verwondering baren.

Twee hunner stemmen tegen het voorstel, om den doop niet verplichtend

te doen zyn, omdat het in het algemeen ongewenscht is, een zoo kort

geleden ingevoerde bepaling weer te schrappen. Men kan dus tusschen de

regels lezen, dat het voorstel misschien wel aangenomen was geworden,

als de bepaling van wat ouderen datum was geweest.

Arme Christen-wereld 1 Zijn de woorden van het Hoofd der Kerk,

van uwen Verlosser en Zaligmaker van zoo weinig kracht, dat gij ze

niet als bewijzen aanhaalt, om de noodzakelijkheid des doops te

bewyzen? Vraag niet langer, wat de gevoelens van de menschen zijn,

maar wat G-ods wil is en tracht die ten uitvoer te brengen. Wij lezen

in Lucas 7 : 30: „Maar de Farizeën en wetgeleerden hebben den raad

Gods tegen zichzelven verworpen, en van Hem niet gedoopt zrjnde."

Is er misschien gevaar voor dit geslacht den raad Gods te verwerpen

door hetzelfde te doen?

Weest voorzichtig o, Christenen en acht de woorden van uwen
Meester niet te licht, bedenkt dat alleen zaligheid verkregen kan worden

door te handelen volgens het plan dat Hij heeft vastgesteld en niet

zoo als door de menschen goed gedacht wordt.

Waar domheid zijn wortels hecht, wordt wysheid voor onkruid

gehouden.

Werp uw weldaad in den vloed

Met een onberoerd gemoed;

Dankt u 't stomme vischje niet,

God erkent het, die het ziet.
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DE OVERWINNING VAN ZWAKHEDEN
EN GEBREKEN.

Onze persoonlijke zwakheden on gebreken zijn de

grootste vyanden die wij in dit leven te bestrijden

hebben. Moedig den strijd met hen aangevangen en

onafgebroken voortgezet zal zekerlijk de overwinning

brengen.

Zelfkennis is het eerste noodig om de zwakheden en gebreken te

overwinnen. Onbekendheid met den vyand is noodlottig en daarom is

het de plicht van een ieder zoo spoedig en zooveel mogelijk op de

hoogte te komen met zijne zwakheden en gebreken. Dit heeft juist

zooveel betrekking op lichamelijk als op geestelyk gebied. Geest en

lichaam zijn te zamen verwant. Het lichaam is de woonplaats van

den geest en een ziekelijke toestand van het lichaam is vaak oorzaak

van verkeerde neigingen of gebreken. Als de ramen van een huis

gebroken zijn en de bewoners daardoor blootgesteld aan regen en wind.

dan is het beste middel, die ramen zoo spoedig mogelijk te herstellen.

Doeken of couranten kunnen de openingen wel dicht maken, maar

sluiten tevens het licht uit. Dit is evenzoo het geval met net lichaam.

Gebroken ruiten (ziekte enz.) moeten met de juiste middelen heel

gemaakt worden. Hut moet daarom ieders streven zyn zorg te dragen

voor de gezondheid van het lichaam. Overleg en wijsheid moet in

dit opzicht gebruikt worden. Het is dwaasheid des zomers, als het

brandend heet is, een winterjas aan te trekken of het lichaam met

verhittende spijs of drank nog meer te verwarmen, of by vriezend

weer dun gekleed te gaan en yswater te drinken. Hetzelfde is met
werken, ontspanning, eten enz, het geval. Wat goed en heilzaam is

voor den een is dikwijls niet goed voor den ander. Men moet daarom

zooveel mogelijk trachten te leven volgens de wetten der natuur. Als

het lichaam ziek is en onze persoonlijke kennis en de middelen die in

ons bereik zijn onvoldoende, om genezing te bewerken, dan is het

raadzaam een geneesheer te raadplegen en de kruiden te gebruiken,

die God in Zijne liefde en wijsheid ons mildelijk geeft. Dit sluit het

beoefenen van geloof niet uit, want het is Gods wil de middelen in ons
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bereik te gebruiken in geloovig opzien tot Hem. Als er wat meer
zorg aan bet licbaam besteed zou worden, dan zouden er vele geestelijke

zwakheden en gebreken minder zijn en ons geloof machtiger en sterker

wezen.

Door te luisteren naar de voorschriften van het Evangelie en het

lezen van Gods Woord, wordt de mensen niet alleen in kennis gebracht

met vele van zijne gebreken en onvolmaaktheden, maar worden hem
ook vaak de middelen ter genezing of verbetering aan de hand
gedaan. Gehoorzaamheid is ook weder in dit geval een vereischte.

Het lezen en bestudeeren van goede geschriften zal ons in deze veel

licht en hulp geven. Vraag eerst: „wat moet ik zijn" en dan, door

uwzelven te beschouwen: „wat ben ik." Maar vergeet niet deze

zelfbeschouwing en uitspraken te doen, volgens de eischen en voor-

schriften als grondslag gesteld.

Als wij dan zien waarin te kort gekomen wordt, moet er terstond

aangevangen worden met verbetering. Misschien zal de strijd vaak
lang en zwaar zijn, maar bedenk dat ze gestreden moet worden en er

anders geen overwinning te krijgen is. Misschien is het een vallen en

opstaan, maar volharding zal spoedig doen zien, dat het vallen minder

en het opstaan gemakkelijker zal worden. De bestrijding onzer zwak-

heden en gebreken is niet alleen een plicht die op een ieder rust,

maar tevens een groote zegen. Het toegeven aan een zwakheid maakt
die grooter, de bestrijding echter minder.

De beoefening van het tegenovergestelde brengt vaak verbetering,

maar het doen is in dit geval waar het op aan komt.

Als bet een zwakheid is, veel te spreken, beoefen dan stilzwijgend-

heid. Gierigheid kan het best door mededeelzaamheid overwonnen

worden. De wet der tiende en offeringen zijn goede geneesmiddelen.

Haat kan overwonnen worden door daden van liefde te bewijzen. Jezus

gaf een goed geneesmiddel toen Hij zeide: „Zegent ze, die u vervloeken,

doet wel degenen die u haten, en bidt voor degenen die u geweld aan

doen en u vervolgen."

Personen die te kampen hebben met eene zucht naar sterken drank,

tabak, of andere verkeerde dingen, kunnen niet beter doen, dan de

plaatsen waar die verkrijgbaar zijn of gebruikt worden, te vermijden,

omgang te zoeken met personen die tegen het gebruik van die dingen

zijn en geschriften te lezen die er strijd tegen voeren. Als men weet

wat niet goed is, moet er getracht worden dit verkeerde niet te doen.

Weet men echter wat goed is om te doen, en men heeft geen begeerte

om het te verrichten, dan is het beste middel te beginnen met het

doen van die dingen.

Men moet trachten te denken aan gezondheid, kracht, deugd,

goedheid en alles wat verheven is, en dan zal men waarnemen, dat er

reeds veel gewonnen is. Bedek de verkeerde daden van anderen,
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tracht steeds het goede in hen te zien, bespreek in gezelschap alleen

die dingen die kunnen verbeteren en veredelen en gü zult uzelven en

anderen ten zegen zijn. Maar boven alles vergeet in dezen stryd niet,

kracht en sterkte van God te vragen en bij Hem te zoeken.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Naar wij vernemen zyn er, sedert het laatste bericht, gedoopt:

te Utrecht 2 personen, te Arnhem 2, te Leeuwarden 1 en te Rotterdam 7.

Gedurende de maand Augustus verkocht Ouderling P. A. Clayton

1511 boekjes en Ouderling Byron Child 438, beiden te Leiden. Verder

deelde de eerste 1579 en de laatste 1811 traktaten uit, zy hadden 844

en 256 Evangeliegesprekken, en besteedden 138 en 102 uren aan het

verspreiden van tractaten en boeken. Dit verslag is het gevolg van

hunne getrouwe, ijverige pogingen in het uitbreiden van het werk.

Ouderling Edward E. Mitchell, werkzaam te Groningen, verkocht 528

boekjes in Augustus en had 167 Evangeliegesprekken.

Van Pres. Lybbert der Arnhemsche Conferentie ontvingen wij het

bericht, dat gedurende de maand Augustus, hrj en Ouderling Kingdon

een reis ondernamen van twee dagen te voet, „zonder buidel of male",

in de omstreken van Zwolle. Zij hadden vele goede Evangeliegesprekken

en verkochten over de 140 boekjes. Een volgende dag gingen de zende-

lingen van Zwolle en Kampen met hen naar het eiland Urk, in de

Zuiderzee. Zij verkochten byna 200 boekjes en deelden eveneens eenige

honderden traktaten uit. Het volk aldaar was zeer vriendelijk, en de

meesten waren verlangend onze lectuur te lezen. Br. Lybbert zegt : „Br.

Korthals en ik gingen direct naar den Burgemeester en ontvingen verlof

boekjes te verkoopen, vergaderingen in do openlucht te houden en traktaten

te verspreiden. Hij was zeer vriendelijk en gaf ons volkomen vrijheid".

CONFERENTIE.

De half-j aarlyksche Groningsche Conferentie zal plaats hebben op

Zondag 20 September a. 3. en bestaan uit drie vergaderingen: 's morgens

te 10 uur en 's namiddags te 2 uur, in het lokaal Schoolstraat 6, en

's avonds 7 uur in het Concerthuis.

De priesterschapvergadering voor de Zendelingen zal Maandagmorgen
81 September gehouden worden.

Al de heiligen en vrienden worden hartelrjk uiigenoodigd deze

bijeenkomsten bij te vronen en anderen mede te brengen.
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HET WERK VOOR DE DOODEN.

Het is de Heiligen der laatste Dagen duidelijk, dat zy werk voor

hunne overledene bloedverwanten te verrichten hebben. Dit ia niet iets

nieuws, want reeds onder de eerste christenen was men bekend met
den doop voor de dooden, daar Paulus dit aanhaalt als een bewy's voor

de opstanding der dooden I Cor. 15 : 29. In deze de laatste dagen zyn

er weder openba-ingen gegeven omtrent dit beginsel en wy zyn niet

in het duister gelaten. Het is niet alleen onze plicht, maar moet de

begeerte van ons hart wezen, om voor onze vaders, moeders en verdere

bloedverwanten, dat werk te verrichten, waarmede zij onbekend of

niet bekwaam waren te doen.

Maar hoe zullen wy iets doen voor personen met wie wij niet

bekend zyn? Het eerste werk moet dus zijn, te weten wie onze afge-

storvenen zyn, hunne namen, wanneer en waar zij geboren en gestorven

zijn. Het beste is zoo spoedig mogely'k met dit werk aan te vangen,

want van uitstel komt vaak afstel. Als wy naar Zion gaan, dan is

het ook, om voor de dooden te werken. Maar hoe zullen wy opgaan

en voor hen werken als wy niets van hen weten? Wy moeten daarom

nu, terwy'1 wy zyn waar zy' geleefd hebben en wy in de gelegenheid

zyn inlichtingen te verkrijgen, met dit werk beginnen. Als wy alles

doen wat in ons vermogen is, dan eerst kunnen wy ons verantwoorden.

Wij raden daarom een ieder aan dadelijk te beginnen en met dit werk
voort te blij ven gaan en getrouw alle inlichtingen neer te schrijven

die te verkrijgen zyn.

Begin de zaak in het gebed aan God op te dragen, Hem te vragen

uw verstand te verlichten en den weg voor u te bereiden, opdat gy'

dit werk kunt verrichten. Schrijf dan den naam van uwen vader en

uwe moeder neder, voluit zonder verkortingen. Tracht dan uit te

vinden wanneer zy geboren en gestorven zijn en waar. Als de juiste

datum niet bekend is, schry'ft dan omtrent welk jaar. Als gij geen

gegevens hebt, gaat dan aldus te werk. Hoe oud was ik toen vader of

moeder stierven? Als gij dat weet dan kunt gij berekenen in welk jaar

dat was. Hoe oud waren zy toen zy stieren ? Als gij dat weet, dan kunt

gij berekenen in welk jaar dat zij geboren waren. Als gy die dingen niet

weet, misschien zyn er dan bloedverwanten die u deze inlichtingen

kunnen geven. Hebt gy broeders of zusters die gestorven zyn, doe dan

in hun geval juist hetzelfde. Als gij weet waar en wanneer uwe
ouders geboren zijn, schrijf dan een brief naar den Secretaris der

gemeente of ga er zelf heen en vraag de namen en geboorte- en stref-

datums van uwe grootouders en hunne andere kinderen als zij die

hadden. Doe dan weder onderzoek naar hunne ouders en zoo verder,

zoover als gy kunt. Als gy alle inlichtingen niet kunt krygen, schryf

dan op wat gij hebt. Als uwe voorouders op kleine plaatsen of dorpen
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gewoond hebben en niet veel verhuisd zijn, dan zyn die inlichtingen

gewoonlijk gemakkelijk en zonder veel kosten te verkregen, anders

vraagt het meer moeite en kosten. Dit moet ons echter niet afschrikken

eene poging te doen. Op dorpen worden de oude boeken gewoonlykin het

raadhuis bewaard en in grootere steden gewoonlijk in het archief. In dit

laatste geval moet men zich tot den archivaris van die gemeente wenden.

In Nederland kunnen de voorgeslachten gewoonlijk zonder veel

moeite tot op het jaar 1600 gevonden worden, dan gaat het echter

moeilijker. Van voorname families gaat dit beter. De toegang tot de

archieven is gewoonlijk kosteloos. Als er echter inlichtingen verschaft

worden of werk verricht, moet dit vergoed worden. Als men om
inlichtingen schrijft, moet men steeds vragen hoeveel de kosten zijn

en die ook betalen, daar anders inlichtingen konden geweigerd worden.

De onkosten verschillen. Soms rekent men vh'ftig centen per uur,

25 of 50 cent per naam of daaromtrent. Een postzegel insluiten voor

antwoord is wenschelijk. -,

Te Staphorst, provincie Overn'sel, zijn de namen in de registers

duidelijk leesbaar tot omtrent 1650 en afschriften verkrijgbaar a 25 of

50 cent. Te Kampen, Overijsel, zijn namen enz. verkrijgbaar tot het

jaar 1600 tegen 25 centen. Vele namen van ouderen datum kunnen bh'

de Kerkgenootschappen verkregen worden tegen 50 centen per naam.

Met andere steden en dorpen is dit ongeveer hetzelfde.

Om de leden der Kerk behulpzaam te zijn, hebben wij geslachts

lijsten doen vervaardigen, waarin de namen, datums enz. ingevuld

kunnen worden en zoo bewaard blyven. De goedkoope uitgave kost

20 cent en heeft een omslag van zwaar papier. De betere uitgave kost

40 cent. Bestellingen worden door de zendelingen aangenomen of

kunnen aan het hoofdkantoor gedaan worden.

Wij raden een ieder aan zoo spoedig mogelijk met dit werk te

beginnen en wij zullen daardoor vreugde en blijdschap ondervinden in

het werken voor onze voorgeslachten.

De broeders en zusters die naar Zion vertrokken zijn raden wy
aan, hunne afgestorvenen niet te vergeten, maar als zij in de gelegendeid

zijn het werk voor hen te verrichten. En waar men in het opsporen

zijner voorouders nalatig geweest is in het verleden, kunnen wij niet

anders doen als te vermaken, nu dadelijk te beginnen. Natuurlijk is

het van uit Amerika moeilijker en kostbaarder, om een onderzoek in te

stellen, maar daarom zijn wij nog niet gerechtvaardigd het na te laten.

Naar wij vernemen heeft broeder Evert Neuteboom, 27 9 Madison
Ave, Ogden City, Utah, voor vele personen in Utah woonachtig, namen
en datums van overledenen verkregen en stelt zich steeds beschikbaar

in dit werk behulpzaam te zijn. Het is gewoonlijk het beste, de hulp
van personen, met dit werk bekend, ter hulp te roepen.
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CORRESPONDENTIE.

Van broeder en zuster J. Postma, te Grand Rapids, Michigan, U. S. A.

ontvingen wy een aangenamen brief, waarin hy zeer waardeerend spreekt

over het Liederenboek en Leer en Verbonden onlangs door hem ontvangen.

Hy' schrijft o. a.: „Het evangelie heeft ons vreugde en geluk aangebracht

en wy' kunnen zeggen, dat de godsdienst die in onze woning is door

het Mormonisme er in is gebracht. Wy' hebben nu drie bybels: de

By'bel, het boek van Mormon en het boek Leer en Verbonden. In het

laatste hebben wy' voldoende bewijzen gevonden die voor de goddelijk-

heid van het boek getuigen."

Broeder K. S. Elzinga, te Utrecht geeft in een uitvoerig schry'ven

getuigenis van de manier waarop hij en zijne vrouw tot de Kerk zyn

gekomen. Hy verklaart, na gedoopt te zyn en den Heiligen Geest

ontvangen te hebben door oplegging der handen, veel licht en kennis

te hebben verkregen en het Evangelie hem steeds duidely'ker wordt.

Ook is in zyn gezin de gave van gezondmaking genoten en terwy'1 hy

alleen in Maastricht als een Heilige der laatste Dagen woonachtig was,

is hy in de gelegenheid geweest veel goed te doen in betrekking tot

de verkondiging van het Evangelie. Hy' gevoelt, een ieder lid der Kerk
toe te roepen, getrouw te zyn en al de geboden en inzettingen van het

Evangelie te onderhouden, want daardoor zullen zegeningen verkregen

worden.

Onderstaande brief was ontvangen van een lezer van De Ster en

bevat groota waarheden die overweging waardig zyn:

„Heel de wereld ligt in het duister. Het dagelyksche aanschouwen

van de droevige gevolgen dezer duisternis, leidt mij wel eens tot wat
minder aangename gemoedstemming. By" het ontvangen licht, zie ik

deze gevolgen klaar en duidely'k. Ik geloof dat de Heiligen nog veel

hebben te leeren aangaande opvoedkunde, gezondheidsleer, en sexueele

leven.

Ik begrijp eenigszins het woord des Heeren, gesproken in deze

dagen: „Dat de mensch niet in onwetendheid kan zalig worden."

Betreffende deze dingen is ook het Bybelwoord van toepassing: „Hoe

zullen zy gelooven, indien hun niet gepredikt wordt." Maar zal hier

eene zedepreek, zonder voorbeeld of zonder middelen aan de hand te

geven waardoor hy zelfbeheersching kan oefenen, om de lagere natuur

te kunnen onderwerpen aan de hoogere, iets baten.

Ik heb leeren kennen, dat de spreuk : „'s Jongelings verzuim is 's

mans zwakte", volkomen waarheid bevat. Dat verzuim was my'n lot

en genoemd gevolg „'s mans zwakte", bleef niet achterweeg; doch het

diende my om de wereld in haren waren toestand en hoedanigheid

beter te leeren kennen.
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Ik 'heb leeren kennen, dat het doel en de kroon van alle opvoeding

en onderwy's is, zelfstandige menschen te vormen, ontwikkeld naar

lichaam en geest, die allen kunnen weerstaan by den kamp der

meeningen en in den stry'd der driften en in den maalstroom van het

leven en bij de wisseling van het lot. Ik heb de noodzakelijkheid

ingezien, dat hiertoe noodig is eene allezijdige ontwikkeling. Myn
brandende begeerte is, dat de jeugd, en in 't bijzonder onder de Heiligen,

zich een pantser smeed van zuivere wetenschap, opdat als het spel

voorby is, en de ernst des levens in volle strydkracht op hen aanrukt,

zij geen neerlaag behoeven te lijden. Er moet getracht worden alle

ouders de opvoedkunst te leeren, want hier staat ons land Amerika
verre ten achter. Ouders moeten geleerd worden, hoe zy mee kunnen

werken het weerstandsvermogen by het kind te verhoogen door eeD

overstroomend gevoel van gezondheid hen ten deel te doen worden en

deze op hun beurt een gezond lichaam onder hun commando hebben.

Mogen zy leeren dat de hartstochten de winden zyn, welke het schip

van ons lichaam voortstuwen, doch dat de rede de stuurman is, om
het ten gronde gaan van hetzelve te voorkomen.

De valsche, diep ingewortelde meening, dat ziekten by toeval, als

een bliksemstraal uit den helderen hemel komen vallen, moet uitge-

roeid worden, maar in plaats hiervan, hun geven te verstaan, dat zy

een gevolg zyn van dagelyksche kleine zonden tegen de gezondheid, en

wanneer deze opgehoopt zyn, schynbaar opeens losbreken.

De Heiligen moeten verstaan, dat de wetenschap, geput uit de

zuivere waarheidsbron in overeenstemming is met openbaring van den

hemel — met het woord van wysheid.

Ik ben my', door ervaring zelf bewust, dat in een matige levens-

wyze de voorwaarde ligt van onze gezondheid en dat wy' door de

kennis van de natuurwetten en de gezondheidsleer, mits hiermee in

overeenstemming levende, wy ziekten kunnen voorkomen.

Ouderling Jas. W. Johnson, die onlangs naar huis is teruggekeerd,

schryft ons uit Huntington, Utah, als volgt: „Onze zeereis was prachtig.

Geen een van ons was zeeziek. Wij waren acht dagen op den oceaan.

Ik wensch u iets voor te stellen waarmede de emigranten goed

op de hoogte zouden zyn. Zonder twijfel geeft u hun inlichting hier-

over. De emigranten zouden duidelyk verstaan, dat zy niet meer bagage

vry kunnen meenemen dan 68 kilo's per persoon boven de twaalfjaren,

en voor kleine kinderen naar verhouding, benevens hunne hand-bagage.

Sommige van de Hollandsche emigranten brengen vele dingen mede,
welke werkelijk geen bagage zyn, maar huishoudely'ke artikelen, enz.

Voor zulke dingen moet men extra betalen op den spoorweg. Een van
de zusters uit Nederland bracht vier groote kisten mede. Zy moest

42 dollars (ƒ" 105. — ) betalen voor extra bagage vanaf Boston tot Ogden,
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Utah. Misschien zullen sommige anderen voordeel trekken uit hare

ondervinding.

Mijne familieleden ontmoetten mij met blijdschap bh' myne aan-

komst te huis. Zion groeit en wordt voorspoedig in alle richtingen.

Doet mrjne hartelijke groeten aan de zendelingen en heiligen.

DE VROUW ALS MOEDER.

Een persoon, die eene vrouw onderricht hoe de plichten van het

moederschap te vermijden, bedrijft juist zulk eene groote zonde als

wanneer hij of zy de medeplichtige eener moordenares zou worden.

Het is zelfs een lafhartige misdaad en kan niet te stieng veroordeeld

worden. De vrouw is een voorbeeld van alle deugden, zoowel voor de

maagd, de echtgenoote en de moeder. Zij vertoont de maagdelijke

kuischheid welke de maagd betamelijk is, de echtelijke getrouwheid

en gehechtheid der echtgenoote en de onvermoeide toewijding der

moeder. Dit is het hoogste kenmerk der vrouwelijke staat. In haar

vinden wij groote wilskracht zonder hoogmoed of heBrschzucht. Wij

vinden zedelijke kracht en heldhaftigheid in de volmaakte vrouw
zonder de opoffering der vrouwelijke bevalligheid en eer.

Cardinaal Gibbons.

Nooit is het menscheltjk leven een Meidans of dat, wat men
gewoonlijk geluk noemt. Dat kan het niet zyn. Steeds droomde men
van paradijzen, van luilekkerlanden, maar 't bleven droomen. Lijden,

tegenspoed, dwaling, ze wonen onvermydelyk, noodzakelijk op deze aarde.

Caelyle.

Gehoorzaamheid is ons aller plicht en bestemming; hu', die niet

buigen wil, moet breken. Nooit kan ons te vroeg en te diep worden

ingeplant, dat het willen in deze wereld op zichzelf nog iets beteekent

en in de meeste gevallen een heel klein stukje van het begin is.

Carlyle.
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