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Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Be gansche toekomst ligt niet

in onze macht en wij kunnen alleen een klein stukje daarvan maken. Iedereen kan,

wanneer hij dat ernstig wil, uitvinden, wat hij voor zijn deel te doen heeft. Laat hij

dat doen en blijven doen met zijn geheele hart. De eindbeschikking hangt af van een

hooger verstand dan het onze. Carlyle.

No. 19. 1 October 1908. 13de Jaargang.

WAT DE „MORMONEN" WERKELIJK
GELOOVEN.

door Charles W. Penrose.

(Vertaald door John K. Meibos.)

De vraag is vele malen gesteld: Wat gelooven de „Mormonen", en
waarin verschillen hunne leerstellingen van die van andere godsdienst-

genootsch?.ppen? Een antwoord wordt gevonden in het volgende korte

begrip van tiet „Mormonisme" of liever van hare voornaamste beginselen,

want het behelst alle waarheden uit elke bron.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen
is de juiste naam van de godsdienstige vereeniging, algemeen bekend
als de „Mormonen". Z\j was georganiseerd door gemachtigde mannen
en op bevel van God in don Staat New-York, op den 6den April 1830,

zy verkreeg hare leerstellingen, verordeningen, tucht en de orde van
het Priesterschap door rechtstreeksche openbaring van den hemel.

EERSTE BEGINSELEN.

Eet eerste beginsel door deze Kerk geleerd is Geloof. Dit behelst

geloof in God den Vader, en in Zijnen Zoon Jezus Christus, en in den
Heiligen G-eest, welke drie afzonderlijke en onderscheiden persoonlijk-

heden zyn, doch één in voornemen, macht en heerlijkheid. J)e Vader
is een verheerlijkt en volmaakt "Wezen, en Jezus Christus de Zoon is

Zyn uitgedrukt beeld en gelijkenis. De een is een persoonlijkheid

zoowel als de ander. Elk is een geest bekleed met een geestelijk

doch tastbaar, onsterfelijk lichaam. Geest is een zelfstandigheid, niet

een onstoffelijkheid, en is eeuwig van bestaan; en eeuwig zijn ook de
elementen van hetgeen bekend is als stof.

De Heilige Geest is niet een persoonlijkheid met vleescheljjke

tabernakel, en zyn invloed doordringt alle dingen en verbreidt
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zich door het gansche gebied van het hemelruim, dat onbegrensd is en

waarin zich onbeperkte elementen bevinden; en deze G-eest, uitgaande

van de tegenwoordigheid van God, geeft leven en licht aan alle bezielde

dingen en is de kracht door welke zy bestuurd worden en door welke

de Vader en de Zoon alomtegenwoordig zyn.

De mensch is een tweeledig wezen, ook in de gelijkenis aan God,

die de Vader zyns geestes en de Schepper van ryn lichaam is. Jezus

was de Eerstgeborene in den geest, en de Eeniggeborene in het vleesch.

Alle menschen zyn zonen en dochteren van God, en Jezus is hun oudste

broeder. Door gehoorzaamheid aan Zijn Evangelie, in alle dingen,

kunnen de menschen, door de verlossing die Hij gewrocht heeft, met
Hem verheven worden als mede-erfgenamen van de eeuwige erfenis der

Zonen Gods, en Hem gely'k worden en met Hem voor immer regeeren

in de tegenwoordigheid Gods.

Het geloof in God, den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest, leidt

tot het tweede beginsel van het Evangelie, namelijk bekeering. Dat is,

overtuiging van zonde, en berouw over de gedane zonde en hervor-

ming door af te wijken van dezelve, op te houden het kwade te doen

en te beginnen en voort te gaan met het goede te doen.

Bekeering leidt tot vergeving van zonde, welke geschiedt door

den doop, in den naam des Vader, des Zoon en des Heiligen Geestes,

bediend door iemand die autoriteit heeft. De doop is het derde beginsel,

en is eene onderdompeling in water, in de gelijkenis van eene begra-

venis, gevolgd door een geboorte. Der zonde gestorven zijnde, door

bekeering, wordt de geloovige begraven in een watorgraf en voortge-

bracht uit den schoot des waters, aldus geboren zijnde uit water tot

een nieuw leven in Christus Jezus.

De boetvaardige geloovige, die aldus gedoopt wordt, ontvangt ver-

geving van zonden door de storting van het bloed van Christus. Hij

die geene zonde gekend heeft, stierf opdat zondaren zalig mochten

worden door gehoorzaamheid aan Zijne geboden. Hy deed voor hen

datgene wat zy voor zichzelven niet konden doen; wat zy bekwaam
zyn om te doen, wordt van hen zelven geëischt, om de voordeelen van

Zijne verzoening te mogen genieten.

Dus van zonde gereinigd zijnde is de wedergeborene discipel bereid

om den Heiligen Geest te ontvangen. Het vierde beginsel is de mede-

deeling van deze gave, door de oplegging der handen van mannen van

God geroepen en verordineerd om aldus in Zijnen naam te handelen.

Door de geboorte uit water en geest wordt de wedergeboren mensch
een lid van de Kerk van Christus en is gerechtigd tot zulke geeste-

lijke gaven als hy' of zy moge begeeren en verkrygen door de oefening

van geloof. Sommige van deze zijn: wijsheid, kennis, profetie, visioenen,

het spreken in vreemde talen, de uitlegging der talen, onderscheiding

van geesten, gezondmaking der zieken, enz., enz. Alle openbaarmakingen
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van de kracht Gods genoten in vroegere dagen, kunnen en worden

in Zyne Kerk in deze dagon genoten.

De gave des Heiligen G-eestes opent den weg tot alle verstand en

wijsheid. Die Geest leidt in alle waarheid en toont toekomende dingen.

Hn' is de Trooster en de Openbaarder. Hy geeft getuigenis van den

Vader en den Zoon en brengt de stervelingen in gemeenschap met

Hen en in gemeenschap met elkander. Hy is het ware licht, gegeven

aan een iegelijk komende in de wereld, maar wordt geschonken en

geopenbaard in eene hoogere en meerdere mate, (wanneer hij geschonken

wordt) als eene gave aan den gedoopten bekeerden geloovige.

Niemand heeft het recht om te doopen of de handen op te leggen

of eenigo verordening van de Kerk te bedienen, tenzij hij van God
geroepen en verordineerd is, om in den naam der Godheid te handelen.

De opdracht gegeven aan de Apostelen van ouds, geeft niemand

autoriteit in deze eeuw. Zij was alleen voor hen die gemachtigd waren,

en voor degenen die zij geïnspireerd en gerechtigd waren aan te stellen

met dezelfde macht. Zonder goddelijke openbaring in deze dagen kan

er heden ten dage geen goddelijke autoriteit zyn. Zonder deze autoriteit

zijn alle godsdienstige verordeningen van nul en geener waarde. Alleen

hetgeen op aarde verzegeld wordt door aldus gemachtigde mannen
zal verzegeld en erkend zn'n in den hemel.

De Afval.

Toen de Apostelen van Christus vermoord en hunne onmiddellijke

opvolgers gestorven waren, werden de discipelen gepijnigd en omge-

bracht, en kwam duisternis langzamerhand over de wereld, en werden
heidensche instellingen vermengd met de plechtigheden en voorschriften

der Kerk, totdat de apostolische autoriteit en de ware ChriBtelyke

geest en leer geheel waren vernietigd. Hervormingen welke later zijn

ingevoerd, hebben slechts enkele verkeerdheden uitgeroeid en hebben
eenige verbeteringen aangebracht, maar hebben de autoriteit en kracht

van de vroegere Christelijke Kerk en het Priesterschap niet hersteld

en konden zulks ook niet; Sekten zijn toegenomen en godsdienstige

vormen zijn voortgebracht volgens de meeningen der menschen, totdat

het geheele Christendom tegen zichzelf is verdeeld, en de wijsheid der

geleerden is in plaats gesteld van den geest van openbaring. In plaats

van het levende woord van God als gids, zijn er tegenstrijdige ideeën

van stervelingen over de beteekenis van de doode letter der oude
Schriften.

De Herstelling.

In deze laatste dagen zijn de Vader en de Zoon verschenen en

hebben opnieuw het Evangelie geopenbaard. Engelen hebben de menschen
bediend. Johannes de Dooper heeft de autoriteit van het lagere of

Aaronische Priesterschap tot de aarde gebracht, welke hy in het



- 296 -

vieesch hield. Petrus, Jakobus en Johannes hebben hunne sleutelen

van het Apostelschap, dat zij ontvangen hadden onder de handen
van Jezus van Nazareth en de macht en autoriteit van het hoogere of

Melchizedeksche Priesterschap overgedragen. Elia en andere oude
profeten hebben de sleutelen medegedeeld die zij bezaten; en zrj zijn

alle in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen.
Onder die autoriteit is de Kerk opgebouwd geworden volgens het oor-

spronkelijke voorbeeld en met denzelfden Geest, en dezelfde verorde-

ningen, gaven en zegeningen.

Joseph Smith was het instrument in de handen van God om het

werk der herstelling te beginnen, en de laatste bedeeling te openen,

namelijk die van de „volheid der tijden". Hy ontving die goddelijke

autoriteit onder de handen van die hemelsche boodschappers. Door

openbaring en gebod heeft hij anderen verordineerd. Nu zijn er

Apostelen, Profeten, Evangelisten, Ouderlingen, Bisschoppen (of Opzieners,)

Priesters, Leeraars en Diakenen op aarde, van God geroepen en geauto-

riseerd om de dingen van het koninkrijk des hemels te prediken en te

bedienen; en de kracht Gods is vertegenwoordigd in hunne bedieningen.

Geloof, bekeering en de doop des waters en des Geestes, bediend door

goddelijke volmacht, zb'n noodzakelijk tot zaligheid, Daar is maar één

weg. Er is wat goed in allo godsdiensten, maar er is en er kan slechts

zijn, één gemachtigde godsdienst, die is het Evangelie van Jezus

Christus. Het zal gepredikt worden aan alle kreaturen. Personen die

gestorven zyn nadat z\] de jaren van verantwoordelijkheid bereikt

hebben, zonder gelegenheid te hebben gehad om het aan te nemen,

zullen het in de geestenwereld hooren, en kunnen het daar aannemen
of verwerpen. Voor de Heidenen, Joden en alle volkeren van wat
geloof of welke taal ook, zal de deur der verlossing aldus geopend worden.

Kinderen die s'erven voor zij de jaren van verantwoordelijkheid hebben

bereikt, hebben den doop niet van noode, maar zrjn verlost door het

bloed van Christus.

De geest des menschen is het verstandelijke, verantwoordelijke

wezen, een zelfstandig wezen, beide vóór en na zijne inwoning in het

vieesch. H|j was in den beginne by den Vader. De zonen en dochteren

Gods keeren na hunnen proeftijd in het vieesch, tot Hem terug en ver-

toeven tot den trjd der opstanding in die sfeer waarvoor zij zich

bekwaam gemaakt hebben; de goeden bij de geesten der rechtvaardigen

en de kwaden by de geesten der onrechtvaardigen. Een ontlichaamde

geest kan leeren, gelooven, zich bekeeren en gehoorzaam zijn, doch

kan niet in water, het aardsche reinigingsmiddel, gedoopt worden.

Verlossing voor de Dooden.

De levenden mogen gedoopt worden voor de dooden. Iemand die

de verordeningen van het Evangelie heeft ontvangen kan als plaats-

vervanger staan voor overledene voorouders, die de voorrechten zullen
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ontvangen van de aardsche verordeningen door gehoorzaamheid aan

het Evangelie in den geest. Zooals de geest van Christus „den geesten

die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft", terwijl Zyn lichaam in het

graf lag. zoo ook prediken Zijne met autoriteit bekleedde dienstknechten,

„den dooden" nadat hun werk op de aarde is volbracht. Verordeningen

voor en ten behoeve der dooden worden bediend in tempelen, die

gebouwd zijn volgens een plan geopenbaard van den hemel. Aldus

worden de levenden verlossers voor de dooden onder Jezus Christus

„den oversten Leidsman hunner zaligheid".

Door Zyne opstanding is Jezus van Nazareth „de eersteling geworden,

dergenen, die ontslapen zyn". Alle personen die den adem des levens

hebben ingeademd, zullen ook opstaan uit de dooden, en hunne lichamen

weder ontvangen gelijk Hij; maar „een iegelyk in zyne orde". Diegenen

welke Christus hebben aangedaan door gehoorzaam te zyn aan Zyn
Evangelie, zullen van Christus zijn bij Zijne komst, en zullen levend

gemaakt worden door Zijno heerlijkheid, de celestiale, vergeleken by'

de zon. Na verloop van een dag des Heeren - duizend onzer jaren —
zullen de overigen der dooden voortkomen, sommigen in de terrestriale

heerlykheifi, vergeleken by de maan, en anderen in de telestiale heer-

lijkheid, vergeleken bij de sterren in hunne onderscheidene heerlijkheid,

en de overigen in een koninkryk zonder eenige mate van heerhjkheid.

Allen zullen geoordeeld worden naar hunne werken. Vooruitgang is

de eeuwige orde der schepping. De veroordeelden zullen gestraft

worden voor de zonden, zooals de rechtvaardigheid Gods zal bepalen,

beide wat strengheid en lengte van tyd aangaat. Het doel van de straf

is, de handhaving der wetten en de verbetering van den overtreder.

Allen die mettertijd verlost kunnen worden, zullen in een zekere

mate van heerlijkheid en vooruitgang worden geplaatst. Slechts de

zonen des verderfs, die den Heiligen Geest verloochenen na dezen

ontvangen te hebben, die de macht welke hun gegeven is om de hoogste

heerlijkheid deelachtig te worden opzettelyk misbruiken en die onschuldig

bloed vergieten, zullen volkomen verloren zijn, De heerlijkheid van

hen die in Christus zijn en mede-erfgenamen met Hem worden, is „alle

dingen te beërven" en den Zoon en den Eeuwigen Vader immer te

volgen en aan hunne heerlyke werken deel te nemen. Zij zullen de

aarde beërven wanneer deze gezuiverd en gekroond is met de glorie

en tegenwoordigheid van God. Zy zullen als koningen en priesters

regeeren en zullen gezanten zijn tot hen die in een lagere mate van

heerlijkheid zijn in de eeuwige woningen.

De Laatste Bedeeling-.

Dit is de laatste bedoeling. In dezelve zal Israël vergaderd worden,

Jeruzalem herbouwt worden en Palestina de woonplaats der zonen

van Juda zyn. De uitverkorenen Gods zullen zich in Zion op het

Amerikaansche vasteland vergaderen uit alle natiën. De Heiligen
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zullen hunne vroegere bezittingen weder krygen. Oorlogen en oproer,

hongersnood en aardbevingen, storm en wervelwinden, vuur en ver-

woesting, ziekte en dood, met al de weeën, van ouds voorspeld,

zullen een tijd van ellende te weeg brengen grooter dan ooit te voren

gekend was, en Christus zal van den hemel geopenbaard worden. Hy
zal de goddeloozen verdelgen en zal in Zion en Jeruzalem regeeren.

De aarde zal van hare verdorvenheid gereinigd worden, het paradijs

zal wederom bloeien, oorlogen zullen ophouden, vrede zal bestaan, en

vijandschap tusschen mensen en dier zal verdwynen; de vloek zal wegge-

nomen worden, en deze aardbol zal verheerlykt worden en in haar

eigpn licht ontwikkeld tot volmaaktheid schijnen.

Het Boik van Mormon.

De Profeet der negentiende eeuw was door den engel van God
verwezen naar de plaats waar de verslagen der geschiedenis van de

vroegere bewoners van het Amerikaansche vasteland waren verborgen.

Hij verkreeg en vertaalde een gedeelte ervan in de Engelsche taal. Het

wordt genaamd het Boek van Mormon, omdat de Profeet Mormon een

uittreksel gemaakt heeft van oudere verslagen dan zijn eigen, en het

op metalen platen heeft geteekend in hiëroglyphen die hervormd waren

van het Egyptisch.

Dat boek is sedert dien tyd in andere talen overgezet geworden.

Het geeft de geschiedenis van twee volken: het eerste voortgekomen

van eene volksplanting die in dat land gekomen was gedurende de

verstrooiing, ten tyde der verwarring bij den toren van Babel. Het

tweede was afkomstig van de gezinnen die uit Jeruzalem naar dat

land geleid waren, zes honderd jaar voor de Christelijke jaartelling,

ten tijde toen Zedekia koning van Juda was. Het beschrijft de oorlogen,

de reizen, den godsdienst, den vooruitgang en het verval dezer volken,

de voorouders der Amerikaansche Indianen, hunne steden, tempelen,

forten, enz., en bevat een verslag van het bezoek van Jezus Christus

in dat land, na Zyne opstanding en hemelvaart, me' bijzonderheden

over Zijne bediening en het oprichten van Zjjne Kerk aldaar met
dezelfde beginselen, voorschriften, verordeningen, priesterschap en

zegeningen als in de Kerk op het Aziatische vasteland. Het spreekt

ook over den geleidelijken afval van het volk en de weeën die over

hetzelve kwamen vanwege de overtredingen.

Het Boek van Mormon neemt de plaats niet in van den Brjbel,

maar is een hulp bij den Bijbel, en bevestigd en ondersteund dien. D3

Bybel is de geschiedenis van de handelingen Gods met Zijn volk in de

Oostelijke wereld; het Boek van Mormon is de geschiedenis van Zyne

handelingen met Zijn volk op het Westelyke land, afgescheiden van

het andere werelddeel en toen nog onbekend aan hare inwoners.

{Wordt vervolgd.)
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DE TEEKENEN DER TIJDEN.

Wanneer men opmerkzaam de gebeurtenissen gadeslaat, op gods-

dienstig, maatschappelijk en wetenschappelijk gedierl, dan moet men
erkennen, dat vele van de teekenen eeuwen geleden voorspeld, overal

zichtbaar zyn. "Vele van de profetieën des By'bels met betrekking tot de

laatste dagen zijn reeds vervuld, anderen hebben nu plaats of zullen

spoedig in vervulling treden. De teekenen die de wederkomst des

Heeren moeten vooraf gaan, zyn duidelijk zichtbaar. De herstelling

aller dingen heeft een aanvang genomen en de Heere gaat steeds voort

Zijn werk op aarde te verrichten.

Een der duidelijkste teekenen der laatste dagen, dat zelfs door

ongeloovigen niet kan tegengesproken worden, is de vergadering der

Joden naar Palestina. Vele profetieën in den Bybel zeggen duidelyk,

dat zij wederom zullen vergaderen, en als wy hen nu beschouwen, hoe

zy overal verdreven, vervolgd en bespot worden, wat ook in vervulling

der Schriften is, dan kunnen wy begrijpen, dat zij verlangend uitzien

naar het land hunner vaderen. Velen hunner zyn reeds teruggekeerd

en een beweging onder de Joden is duidelijk waar te nemen met
betrekking tot hunne vergadering. Vereenigingen zyn opgericht om
deze zaak te bevorderen en de Zionisten zyn overal yverig werkzaam
en winnen steeds veld.

Een gewichtig feit, met betrekking tot de vergadering der Joden

naar Palestina, is de gebeurtenis onlangs in Turkye plaats gegrepen.

De staatkundige toestand aldaar was een groote hinderpaal voor de

vergadering der Joden, daar zy geen rechten hadden en hunne gods-

dienst niet werd erkend. De Sultan heeft nu een grondwet gegeven

en alle godsdiensten worden gelijke rechten geschonken. De duizenden

Joden die in Turkije woonachtig zijn, zullen gelegenheid hebben

vertegenwoordigers te hebben in de regeering en een werkzaam aandeel

kunnen nemen, om mede te werken tot de vergadering der Joden naar

Palestina, dat aan Turkye toebehoort.

De Israëlietische couranten spreken van groote dingen welke
hieruit zullen voortvloeien; kortom de Joden zelf zien, dat hunne
vergadering naar Palestina met rassche schreden nadert.

"Wy willen met betrekking tot deze zaak opmerken, dat de Heiligen

der laatste Dagen zich hierin verheugen, want het is weder een bewys
van de goddelijke zending van Joseph Smith. Hy' heeft de sleutelen

ontvangen tot de vergadering der Joden. In April 1836, ontving hy'

die van Mozes, den grooten wetgever van Israël, die in den tempel te

Kirtland verscheen.

In April 1840, beklom Apostel Orson Hyde den Oly'fberg en

zegende het land, opdat het als voorheen vruchtbaar mocht zyn. Hy
bad God Israël te vergaderen en het land te bereiden tot woonplaats
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van Zijn volk. In 1872 ging George A. Smith, raadgever van Brigham
Young, met enkele andere personen, op reis naar Palestina, om den

Heere andermaal te vragen het land te zegenen en Israël spoedig te

vergaderen. Omtrent 1895 heeft Pres. Anton H. Lund een zegen uit-

gesproken en God daarna gebeden; en in het jaar 1902 heeft Pres.

Francis M. Lyman een krachtig gebed tot den Heere opgezonden, op

den Olyfberg en ook op den berg Carmel, voor Israël en het land

Palestina. Als wy de geschiedenis der Joden en van Palestina

nagaan, dan zullen wy duidelijk zien, dat sedert 1840 en voornamelijk

sedert 1872, de toestand in Palestina veel is verbeterd, meer Joden

daar heen getrokken zyn en de beweging der Zionisten over de geheele

wereld is verspreid. De Heiligen der laatste Dagen zien de hand des

Heeren in deze dingen en zyn dankbaar voor deze dingen, want het is

in overeenstemming der profetiën door Joseph Smith gesproken, en in

vervulling der Schriften.

Dat de inwoners der aarde zich toebereiden, want gewichtige

dingen zullen geschieden in de laatste dagen, en de komst des Heeren

is naby,

UTAH NIEUWS.

Het presidentschap van de Hollandsche Vergaderingen in de Salt

Lake Ring, te Salt Lake City, werd onlangs weder georganiseerd. Br.

Mcholas Q-. Smith, President, werd eervol ontslagen, en Ouderling

Robert S. Folland aangesteld hem op te volgen.

ONTSLAGEN.

14 Sept. — Ouderling Joseph A. Stephenson van de Arnhemsche
Conferentie is eervol van zijne werkzaamheden in deze Zending ontslagen.

Hij arriveerde in Rotterdam 5 April 1906, en werd eerst aangewezen

in de Gt-roningsche Conferentie te arbeiden. 1 April 1907, werd hrj verplaatst

naar Dordrecht, en van daar naar Schiedam. Hy werd 30 Juli, 1907

naar Amsterdam verplaatst; en 80 April, 1908 naar Deventer.

VERPLAATST.

Onderling J. L. Wallace van de Arnhemsche naar de Rotterdamsche

Conferentie.

Ouderling John C. Kidd van de Amsterdamsche naar deArnhemsche
Conferentie.

Ouderling Jos. S. Bennion van de Rotterdamsche naar de Amsterdam-
sche Conferentie.

Ouderling Romelyn Adams van de Rotterdamsche naar de Arnhemsche
Conferentie.
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DE DAG DES HEEREN.

Het doel van dit artikel is niet te bewijzen welke dag als zoodanig

gevierd moet worden, maar wel hoe die waar te nemen. Er zijn menschen

die denken, dat de dag des Heeren gegeven is, om de dingen dezer

wereld met volle teugen te genieten. Drank, spel, zingenot en alles

wat van God aftrekt wordt met volle teugen genoten. Vele maken
hem tot een dag van zonde en ongerechtigheid, en geen wonder dat

de Heere in deze laatste dagen geopenbaard heeft dien dag waar te

nemen zooals Hij het wil. De dag des Heeren is voor het welzyn der

menschen gegeven, maar behoort den Heere. Hjj heeft het recht te

zeggen, wat dien dag verricht mag worden en hoe dien dag waar te

nemen. De dag des Heeren is den menschen gegeven, om te rusten van

den arbeid gedurende zes dagen getrouw verricht, en om vernieuwden

moed en kracht te verzamelen. Dien dag moet de mensch zijne toe-

wijding aan God betoonen, door geestelijk voedsel te zoeken en nader

tot God te komen.
Dit beteekent niet, dat men gedurende zes dagen buiten God of

godsdienst moot doorbrengen; neen, dit zij verre, want de mensch mag
nimmer zijne verplichtingen tegenover God vergeten, maar moet die

altijd volbrengen. Alles wat dien dag verricht wordt zou in eenvoudigheid

en met zoo weinig moeite als mogelijk is verricht worden, opdat er

tijd en gelegenheid is tot rusten en genieten van de zeg^nin^en Gods.

De dag des Heeren behoeft niet droevig en treurig waargenomen

te worden, integendeel. Men heeft reden om verheugd en dankbaar te

zijn en onze liederen mogen weerklinken ter eere van God, de schoon-

heden der schepping kunnen bewonderd worden en alles wat kan

strekken om dien dag aan het heilig doel te doen beantworden, kan

gedaan worden. Het is de dag des Heeren en hij moet den Heere

waargenomen worden. Het zou veel beter zijn als de menschen wat

minder verontschuldigingen zochten, voor hunne ontheiliging van den

dag des Heeren en meer gehoorzaamheid tetoonden. Onwetendheid kan

niet voorgewend worden, want de Heere heeft du delyk in vroeger en

later dagen Zijn wil dienaangaande bekend gemaakt.

Op Zondag 7 Augustus, 1831, gaf de Heere door den profeet Joseph

Smith een duidelijke openbaring, waarin gesproken wordt over het



- 302 -

waarnemen van den dag des Heeren. Wij laten dat gedeelte der

openbaring hier volgen, opdat de menschen het woord des Heeren
mogen weten, dat in dezen tyd gesproken is.

„En opdat gg uzelven meer onbevlekt van de wereld moogt houden,

zoo zult gy op Mijnen heiligen dag naar het huis des gebeds gaan en

uwe sacramenten opofferen; want voorwaar, dit is een dag voor u

aangewezen om van uwe werken te rusten, en uwe toewijding aan den

Allerhoogste te betoonen; niettemin zullen uwe beloften in gerechtig-

heid op alle dagen en ten allen tijde opgeofferd worden; doch herinnert

u dat op dezen dag, den dag des Heeren, gy uwe offers en uwe
Sacramenten den Allerhoogste zult offeren, belijdende uwe zonden
voor uwe broederen, en voor den Heere. En op dezen dag zult gy geen

ander ding doen, dan alleen uw voedsel met eenvoudigheid des harten

doen toebereiden, opdat uw vasten volkomen zij, of met andere woorden,

dat uwe vreugde vol moge zijn." Leer en Verbonden 59 : 9-13.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Het adres van de zendelingen te Alkmaar, is thans Porrestus Str.

16; het adres te kampen is nu G-eerstraat 39, en te Haarlem Schneevoogt

straat 16rd.

Om de Conferentie te Groningen by te wonen hebben verscheidene

zendelingen daarheen geloopen. Ouderlingen James A. Hooper. 'S. E.

Newton. D. D. Brimhall, Timothy W. Mathews, en Joseph H. Smith

zyn van Amsterdam over Zwolle gegaan. Van Zwolle is Ouderling

Joseph A. Kingdon meêgeloopen. Zy hebben vele boekjes verkocht en

traktaten uitgedeeld. Het volk heeft hen echter niet veel gastvrijheid

betoond. Tusschen Zwolle en Assen hebben zy' ongeveer 20 uur geloopen

zonder ophouden, In Nijkerk hebben drie Protestantsche leeraars en

twee Roomsch-Katholieke priesters hun best gedaan om het volk aan

te raden de boekjes niet te koopen, maar hun werk was te vergeefs.

Ouderlingen P. A. Clayton van Leiden en S. E. Busath van Haarlem
zyn door Noord Holland gegaan, en hebben den ganschen weg geloopen,

behalve de vaart van Enkhuizen te Stavoren. Zy zyn zonder buidel of

male gegaan. Een vriend heeft hun /l. gegeven. Zy hebben 325 boekjes

verkocht. Twee nachten bleven zy in logementen en een nacht by een

Christelijk onderwijzer. Zij hebben veel gastvrijheid van het volk genoten.

Het aantal inteekenaars der Ster is wederom toegenomen. Broeder

C. de Gooyer verkreeg er 1, M. Dalebout 1, O. Olsen 1, John. K. Meibos

1, C. H. Spencer 1, E. L. Clawson 1, John Egge 3, J. H. Govers 1 en

B. Tiemersma 1.
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Te Schiedam wordt de nieuwe zaal zeer goed bezocht. Op Zondag

29 Augustus waren er 50 vreemdelingen tegenwoordig.

Te Gouda werd op Zondag 6 September oene openbare vergadering

gehouden alwaar 40 vreemdelingen tegenwoordig waren.

Sedert ons laatste bericht zyn er gedoopt : te Dordrecht 2, , te

Amsterdam, 1ste Wijk, 5 personen. In Augustus zijn er ook 2 personen

te Dordrecht gedoopt.

Ouderlingen Edwin J. Evans en Quin Rice zijn aangewezen het

werk in Lille, (Ry'ssel) Frankrijk te open. Zij zyn daar heen gegaan

17 Aug. 1.1. Hun adres is Boulevard des Ecoles 44. Uit een brief van

Broeder Evans ontleenen wy' bet volgende: Toen wy hier aankwamen
was onze eerste indruk gunstig. Het volk schy'nt zeer vlijtig en voorspoedig

te zijn. Kort nadat wy een plaats hadden gevonden om te verblijven

gingen wij naar de ambtenaren der stad, om permissie te verkrijgen

het Evangelie te verkondigen. Zy gaven ons een certificaat hetwelk ons

verlof leent onze boeken, traktaten, enz. te verkoopen, weg te geven, of

uit te deelen zooals wij wenschen. Wij gaven hun exemplaren van

onze traktaten en boeken.

Wy zyn begonnen traktaten te verspreiden, en werden goed ont-

vangen. Wij hebben vele Evangelie-gesprokken gehad. De meerderheid

van het volk is Roomsen-Katholiek, ofschoon er verscheidene andere

genootschappen, zooals de Protestanten, zijn.

In het spreken met de inwoners van deze stad vind ik, dat sedert

de scheiding van kerk en staat hier in Prankryk ongeveer een jaar

geleden, er velen zijn, die hun vertrouwen in hunne Kerk hebben verloren.

Ik geloof, dat daar de voorstanders van het Katholieke geloof niet langer

worden ondersteund door de regeering en tot het volk moeten gaan,

om hunne ondersteuning, er meer tegenstand daardoor verwekt zal worden

.

Wij zyn beiden zeer tevreden met dit arbeidsveld en trachten ons

best te doen, het Evangelie op allerlei wy ze uit te breiden. Reeds hebben

wy verscheidene onzer boeken in boekwinkels en verwachten spoedig

nog meer daar te plaatsen. Wy verheugen ons in deze gelegenheid om
het Evangelie alhier te verkondigen, en hopen eerlang vergaderingen

te houden en eene gemeente te hebben.

Ouderling C. de Gooijer, werkzaam te Heerenveen, schrijft ons

o.a. het volgende: Onze traktaten worden tamelyk goed gelezen en wij

kunnen ook wel met de menschen in gesprek komen. Wy hebben oen

ernstige onderzoeker, die bepaald een studie maakt, om onze leerstellin-

gen te onderzoeken. De menschen zijn ons vriendelijk gezind en wy
vinden geen tegenwerking.
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VERSLAG DER GRONINGSCHE CONFERENTIE.

Op Zondag 20 September had de halfjaarlij ksche Groningsche

Conferentie plaats. Er werden drie vergaderingen gehouden. De eerste

vergadering begon om 10 uur des morgens en werd gehouden in het

gewone vergaderlokaal.

Pres. John K. Meibos sprak een woord van welkom tot de aan-

wezigen en drukte zn'n blijdschap uit over de zegeningen in dit arbeids-

veld genoten. Ouderling I. Sander gaf een verslag van zijne werkzaam-
heden in Veenwouden en van de goede vooruitzichten aldaar. Ouderling

Jas. A. Hooper sprak daarna tot de aanwezigen over de noodzakelijkheid

van persoonlijke toebereiding, voor de naderende komst des Heeren.

Het Evangelie werd door hem vergeleken met een parel van groote

waarde en hij spoorde allen aan die te verkrijgen en te behouden.

Ouderling J. H. Carstensen gaf toen een verslag van den arbeid in

Heerenveen verricht. . Daarna werd er een quartet gezongen door

Ouderlingen Meibos, Newton, Tadje en Walker. President S. Q. Cannon
sprak toen over goddelijke volmacht en over de wn'ze waarop het

Priesterschap steeds bevestigd werd. Hy besprak verder het feit, dat

het Aaronische en Melchizedeksche Priesterschap op Joseph Smith
bevestigd was en gaf getuigenis van deze dingen.

De tweede vergadering begon te twee uur en werd in het gewone
vergaderlokaal gehouien. Het avondmaal werd bediend door Ouderlingen

Geo C. Mathews en Jas. H. Pitt, geholpen door S. E. Newton en

J. H. Carstensen. De autoriteiten der Kerk en zending werden toen

voorgesteld aan de vergaderden, alsook een statistiek-verslag en verslag

der werkzaamheden, waarna Ouderling W. O. Bijwater een solo zong.

Ouderling Jas. H. Walker besprak den toestand der vertakking te

Leewarden. Ouderling P. A. Clayton besprak de noodzakelijkheid van

goddelijke volmacht in de Kerk van Christus. Ouderlingen Meibos en

By water zongen daarna een duet. Pres. Pred. Tadje sprak daarna over

de plichten der heiligen en hoe zij handelen moesten om voorbeelden

te zijn voor de wereld.

De avondvergadering begon te zeven uur en werd in het Concerthuis

gehouden. Broeder B. Tiemersma sprak over de boodschap welke het

Mormonisme tot de wereld brengt. Ouderling Bijwater zong een solo.

Ouderling J. A. Butterworth sprak over het voorbestaan der

menschen, hetwelk hu' duidelijk aantoonde met voorbeelden uit den

Bijbel. Pres. M. Dalebout besprak de eerste beginselen van het Evan-

gelie, en toonde dat gehoorzaamheid aan die beginselen noodig is tot

zalirheid. Ouderlingen Meibos, Newton, Tadje en Walker zongen tot

slot een quartet.

Alle vergaderingen werden druk bezocht door heiligen en vreem-

delingen. Met groote aandacht werd naar allen geluisterd en de Geest
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des Heeren was ten overvloede tegenwoordig. De avondvergadering

werd door 125 vreemdelingen bijgewoond en 32 boekjes werden uitgereikt.

Op Maandagmorgen werd er eene vergadering gehouden voor de

zendelingen, alwaar zrj verslag gaven hunner werkzaamheden en nuttige

wenken en raadgevingen werden gegeven.

Uitgezonderd de reeds vermelde zendelingen waren tegenwoordig

D. D. Brimhall, T. W. Mathews, F. H. Platt, Jos. H. Smith en S. E.

Busath van de Amsterdamsche Conferentie ; J. A. Kingdon, J. H. Teeples

en T. B. Korthals van de Arnhemsche Conferentie; J. J. Millard,

E. E. Mitchell en C. N. Willemsen van de Groningsche Conferentie, en

Chas. S. Hyde van het Zendingskantoor.

Alhoewel deze Conferentie weder tot het verleden behoort, zoo zal

zij nochtans bij velen lang in herinnering blijven, en zal het zaad dien

dag gezaaid, zeker eenmaal vruchten voortbrengen.

G-EO C. Mathews, Secr.

CORRESPONDENTIE.

Broeder H. W. Everts, woonachtig te Woods Cross, Utah sehryft

ons als volgt over dit tijdschrift: „Ik heb vergeten mrjn adres op

te geven voor De Ster, het aangename blad, dat ik nu
geruimen tijd mis. Wij zouden niet graag het blad De Ster willen missen

dat ons met vele leerrijke dingen op de hoogte houdt."

Aan een brief van broeder H. B. Denkers, wonende te Ogden City,

Utah, ontleenen wij het volgende : Alhier is een oud echtpaar woonachtig,

genaamd Arend Pot en Geitje Pot, dat onlangs hun gouden bruiloft

vierde, 50 jaren gehuwd zijnde. Zrj zyn in Nederland geboren en zrjn

van Dedemsvaart naar Utah vertrokken. Broeder Arend Pot werd geboren

22 Maart, 1828 en werd gedoopt in 1871, door S. van Dyk. Zuster

Geitje Pot werd geboren 8 Juli, 1834 en werd gedoopt 19 Sept. 1866,

door Francis A. Brown.

Waarschijnlijk zyn zrj de oudste in leven zjjnde Nederlandsche

Heiligen.

(Zij behooren tot de oudste Heiligen, maar Br. T. Mets, Mesa,

Ariïona, is de oudste, gedoopt zijnde in 1863. Bedactie).

KENNISGEVING.

Om moeielykheden te voorkomen en zooveel mogelijk regel en

orde te hebben in de zaken „De Ster" betreffende, zoo hebben wij in-

teekenbiljetten doen drukken, die door nieuwe inteekenaars duidelijk

moeten ingevuld en naar het hoofdkantoor, Crooswijksche Singel 8, te

Rotterdam, opgezonden worden, óf direct óf door middel van de zende-
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lingen of agenten. Als iemand voor een ander wil abonneeren, kan hy

het biljet invullen en de aanmerking maken wie het abonnement zal

betalen.

Aangezien deze biljetten bewaard worden, kunnen steeds alle

bijzonderheden, op het abonnement betrekking hebbende, nagegaan

worden. Deze inteekenbiljetten zrjn steeds aan het kantoor, by onze

agenten en de zendelingen verkrijgbaar.

Wij verzoeken de lezers beleefd, doch dringend, ons te willen melden
als zij dit tyd schrift niet meer verlangen.

GETUIGENIS VAN EENEN ROODHULD.

Te Montgomery, Indiana, Amerika, waren vier zendelingen toe-

bereidselen aan het maken tot het houden eener vergadering op de

straat. Zy' ontmoetten een jonge Indiaan, die zeide de zoon van een

opperhoofd der Apache Indianen te zijn, welke voorheen in Arizona

woonden. Hy zeide in die stad te zy'n om eene zending voor zy'n stam

te verrichten, namelijk het verzamelen van verborgen schatten. Hy
vertelde den zendelingen dat het hem gelukt was eene waarde van

acht-duizend dollars te vinden en dat het bewaard werd, om te helpen

den tempel in Missouri te bouwen. De jonge Lamaniet is goed opge-

voed en een schoon zanger. Hy kan Latijn, Fransch, Duitsch, G-rieksch

Spaansch, Engelsch en Indiaansch spreken en schryven.

De zendelingen vroegen hem gedurende de vergadering te spreken.

Het volgende is een kort verslag zy'ner rede:

„Myne hoorders, ik ben geen ouderling in de Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der laatste Dagen, maar slechts een getrouw

lid; maar ik wil u zeggen wat het Boek van Mormon en „Mormonisme"
voor my' gedaan heeft. Ongeveer zes jaren geleden, toen ik tot my'ns

vaders tent naderde, zag ik twee vreemde blanke mannen, zooals deze

ouderlingen, die gij hier nu ziet. Ik zeide tot mynen vader, die het

opperhoofd was: „Wat willen deze mannen?" Hy zeide: „Zy' zy'n

gekomen den Grooten Geest dienende en zeggen een geschiedboek

onzer vaderen te hebben." Toen zeide ik: „dat is een leugen". My'n

vader zeide mij, niet te haastig te zijn, maar naar hen te luisteren,

wat ik deed, en zy' bewezen wat zy hadden gezegd. Nu mijne hoorders,

voor dien tyd was ik de wildste en vurigste van mynen stam, het

snelste met my'n mes, een dronkaard en een dobbelaar. Nadat ik

gedoopt was in de Mormoonsche Kerk, heb ik noch my'n mes, noch

sterken drank gedronken, noch tabak, of den naam van God ijdelyk

gebruikt. Myne hoorders, dat is wat „Mormonisme" voor' my gedaan

heeft. Ik heb zes scalpen genomen, nadat gy' Amerikanen my beschaafd

en onderwezen hadden, maar niet één sedert ik mij met de „Mormonen"
vereenigd heb.
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Q-y spreekt voortdurend over de „Mountain Meadows" moord.*)

Mijn vader was toen een jongeling. Myne hoorders, wrj, Apache
Indianen, hebben die menschen vermoord. Die menschen hadden eene

Indiaansche vrouw en een jongeling vermoord, omdat zij een stuk

doek hadden gestolen en pleegden andere verkeerde daden; en wrj, de

Indianen, wilden wraak, en wrj hebben het verkregen. Laat my u
zeggon, dat mijn stam de ruwste en vreeselykste van alle Indiaansche

stammen in de Vereenigde Staten is, en de komst der „Mormonen"
heeft vele scalpen der blanken gespaard. Ik wil mijn getuigenis geven,

dat het Boek van Mormon de geschiedenis is van de vaderen van mn'n

volk en ik weet het. Ik geloof in den G-rooten G-eest, God, en Zijnen

Zoon Jezus Christus. Ik weet, dat Joseph Smith geïnspireerd en gekozen

was door God, om het Boek van Mormon voort te brengen, tot redding

van ons volk. Ik wil u niet langer hier houden, maar gedenkt het

getuigenis van Nixy de Apache Indiaan."

De Lamanieten beginnen de dingen te verstaan in het Boek van
Mormon vermeld; en dit toont, dat spoedig gewichtige gebeurtenissen

in Amerika zullen plaats hebben. Liahona.

HUN LAATSTE STUK GOED.
(Naar een plaat.)

Zy treedt de bank van leening binnen,

Zooals zij reeds zoo dikwyls deed,

Maar meer dan ooit zyn hare zinnen

Verbysterd door het vele leed.

De laatste deken brengt zy heden,'

Geen ander goed bezit zij meer,

Want alles bracht zy in 't verleden,

Maar nimmer krygt de arme 't weer.

Het weinge geld zal niet lang duren,

Maar 't koopt haar kind'ren toch wat brood.

Al is het slechts voor enk'len uren,

Gelenigd is toch nu de nood!

Maar, wat zal straks hun lot dan wezen?
— De hemel helpe 't arme kroost. —

Gewis, het ergste is te vreezen;

Te sterven, is hun aller troost.

*) In September 1857 werden landverhuizers die naar Californië trokken vermoord,

en hiervan werden de Mormonen door vele personen beschuldigd. Duidelijk en klaar

is hunne onschuld echter bewezen geworden en ook dit getuigenis toont dit duidelijk aan.

De Vertaler.
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Wil hem geen man en vader noemen,

Die Trouw en kroost zoo lijden doet,

En in de kroeg zich gaat beroemen,

Dat weer wat naar de lommerd moet.

't Sigaartje smaakt hem o, zoo heerlijk,

De borrel is zijn beste vrind;

Het leven is voor hem begeerlijk,

De herberg wordt door hem bemind.

Zijn kind'ren hooren hem slechts vloeken,

Geslagen wordt de arme vrouw,

En werk wil hij ook nimmer zoeken,

De drank alléén blijft hij getrouw.

O, drank, gij vloek der menschenkind'ren,

Gij Satans vocht verdwijn van d' aard;

Gezegend hij, die doet vermind'ren

Uw beerschappij, die jammer baart.

W. J. de Brij.

OVERLEDEN.

Te Ogden City, Utah, is op 9 September overleden zuster Nellie de

Groot. Zij was 57 jaren oud en in Nederland geboren, alwaar zij het

Evangelie heeft aangenomen.

Te Dordrecht is op 11 September overleden zuster Cornelia Tims.

Zij werd geboren 12 Februari 1845 en werd gedoopt 24 Augustus 1S94

door Evert Neuteboom.

Te Rotterdam is op 29 September overleden Jan Telekamp. Hij

werd geboren 8 October 1879 te Vlaardingen en gedoopt 19 Juli 1901

door L. J. Kragt.

Te Amsterdam is op 28 Aug. overleden het zoontje van broeder

en zuster W. M. Beerman. Hij werd geboren 9 Februari 1908.
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