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der laatste pagen.

(Opgeeicht in 1896.)

^^Datgene wat Ik, de Heere, gesproken hei, heb Ik gesproken, en Ik verontschuldig

Mij niet: en ofschoon de hemelen en dé aarde zullen voorbijgaan, Mijn Woord, hetzij

door Mijne eigene stem of door de stem Mijner dienstknechten, dat is hetzelfde, zal

niet voorbijgaan, doch zal geheel vervuld worden.

Leer en Verb. afd. 1 : 38.

No. 20. 15 October 1908. 13de Jaargang.

WAT DE „MORMONEN" WERKELIJK
GELOOVEN.

(Vervolg van bladz. 298.)

De Pbofeet dee laatste Dagen.

Joseph Smith ontving van tyd tot tyd openbaringen van God door

Zyne stem, door de bediening van engelen, door visioenen en door de

inspiratie van den Heiligen Geest. Vele van deze zyn gepubliceerd in

het boek Leer en Verbonden, en in de Paarl van Groote Waarde, en

deze boeken met het Boek van Mormon en den Brjbel, zyn de geschrevene

standaardwerken der leer en tucht dezer Kerk.

De inspiratie door den Heiligen Geest zooals geschonken aan de

Hebreeuwsche profeten van ouds, wordt beschouwd als openbaring door de

Heiligen der laatste Dagen. Zrj geeft het woord en den wil van God te

kennen. Een ieder lid der Kerk heeft aanspraak op goddelijke mede-

deeling door welk middel God ook moge verkiezen deze te geven.

Maar openbaring komt niet door den wil des menschen. Het is God die

Zijn woord openbaart, ten tijde en op de plaats door Hem gekozen.

Openbaringen voor de geheele Kerk komen alleen door het hoofd; aldus

wordt orde bewaard en worden tegenstrijdige leerstellingen buiten

gesloten. Nadat Joseph Smith het werk, dat hem door den Heere was
toevertrouwd, had volbracht, verzegelde hij zyn getuigenis met zyn

bloed, door het vermomde gepeupel te Carthage, Illinois, met zrjn

broeder Hyrum den 27sten Juni 1844 wreedaardig vermoord zynde.

Vóór zyn martelaarschap was de geheele Kerk, die opgericht was
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onder goddelijk bestuur, uit Kirtland, Ohio, verdreven naar Jackson
Provincie, Missouri, vandaar naar Clay Provincie, en later naar Hancock
Provincie, Illinois, waar zij de stad Nauvoo — de schoone — bouwden,
en waar een groote tempel werd opgericht volgens het van den hemel
getoonde model.

De Uittocht der Heiligen.

Na den dood van den profeet en den patriarch werd de Kerk uit

Illinois gedreven en trok zij naar Iowa, alwaar Winter-Quarters werd
gevestigd op den oever van de Missouri-Rivier, en daar werden vijf-

honderd der bekwaamste mannen uit het kamp ingelijfd in het

Amerikaansche leger om naar Mixico te marcheeren, waarheen zij

een ongeëvenaarde reis volbrachten, terwijl het gros der Kerk in een

Indiaansch land werd achtergelaten.

De Pioniers trokken in 1847, honderd drie en veertig mannen, drie

vrouwen en twee kinderen in getal, geleid door President Brigham
Young, over vlakten en bergen, met wagens en te voet, en bereikten

den 24sten Juli 1847 de plaats waar de stad Salt Lake City nu is.

Hier begonnen zij zich te vestigen, en hier volgden de Heiligen

hen van jaar tot jaar, van alle gedeelten der wereld, waar het Evangelie

door de zendelingen der Kerk gebracht werd.

Utah en de Natie.

De Territoor Utah werd georganiseerd door een besluit van het

Congres, goedgekeurd 9 September 1850. Brigham Young werd door

den President der Vereenigde Staten tot Gouverneur aangesteld en na

een diensttijd van vier jaren, wederom aangesteld. Andere voorname
Mormonen werden aangesteld of gekozen voor burgerlijke ambten.

Bijna de geheele bevolking behoorde tot dat geloof. Dit gaf een idee

dat Kerk en Staat in Utah één waren, maar in waarheid werden zij

ook toen afzonderlijk gehouden, en de zaken van het Territoor werden

altijd onderscheiden en afzonderlijk gehouden van die der Kerk.

Herhaalde pogingen werden aangewend om het staatschap te

verkrijgen, maar vanwege verkeerde voorstellingen, welke het Congres

togen het volk van Utah stemde, werd de gewenschte uitslag niet

verkregen vóór 16 Juli 1894, toen een wet, Utah tot Staat verheffende,

door het Congres werd aangenomen en geteekend door President

Grover Cleveland. Een constitutioneele conventie werd in Maart 1895

te Salt Lake City gehouden en voltooide de opstelling eener grondwet

den 8sten Mei 1895.

Deze werd op den 15den November 1895 door het volk in een

algemeene verkiezing bekrachtigd en de proclamatie van dan President,

dat de Staat Utah in de Unie was opgenomen, den 4den Januari 1896

uitgevaardigd. De geheele scheiding tusschen Kerk en Staat was een

gedeelte der grondwet en is blijven bestaan tot den tegenwoordigen tijd»
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Het Celestiale Huwelijk.

De leerstelling van het celestiale huwehjk, dat is, eeuwig huwelijk,

is een kenmerk van het Mormoonsche geloof.

Door de autoriteit op het hoofd der Kerk bevestigd, zal hetgeen op

aarde gebonden wordt, in den hemel verzegeld zyn, en zijn de man en

vrouw die door die autoriteit in een eeuwigen band samengevoegd

zijn voor eeuwig vereenigd. Zoodanig was het huwelijk van Adam en Eva
voordat de dood kwam door de zonde. Het verlossingswerk van Christus

herstelde hen tot hun vorigen staat, en zij staan aan het hoofd van
hun nageslacht, onsterfelijk, geheiligd en eeuwig. Door gehoorzaamheid

en getrouwheid aan de wetten G-ods kunnen mannen en vrouwen dien

staat bereiken en oneindige vreugde genieten, want „de man noch is

zonder de vrouw, noch de vrouw zonder de man, in den Heere". De
familie, het tehuis, de verwantschap van ouders en kinderen is aldus

de grondslag voor het tegenwoordig en toekomstige geluk, en de

toename daarvan eeuwig zijnde, ligt hierin de blijvende glorie der

verlosten, die in de tegenwoordigheid van God en de Heiligen wonen.

Het Bestutjk der Kerk.

Het bestuur der Kerk van Christus rust op degenen die door

goddelijke macht zyn aangesteld en door de Kerk zijn aangenomen, in

dewelke alle dingen door algemeene goedkeuring behooren gedaan te

worden.

Aan het hoofd staat de Profeet, Ziener en Openbaarder, met twee
raadgevers. Deze drie, aldus gekozen, vormen het Eerste Presidentschap

en hebben het bestuur over de Kerk in de geheele wereld.

Dan komen de Twaalf Apostelen, een lichaam vormende, dat gelijk

staat in autoriteit met het Presidentschap en dat by den dood of het

vervallen van het hoofd zelve het Presidentschap der Kerk wordt. Zy
regelen de zaken der Kerk in de geheele wereld onder het bestuur van
het Eerste Presidentschap.

De Patriarchen zijn Evangelisten en zijn speciaal verordineerd om
zegeningen uit te spreken over de Heiligen, met het opleggen der

handen, terwijl z\j hunne geslachtslinie aanduiden en dingen voorspellen

waarin zij betrokken zullen zijn in tyd en eeuwigheid. Er is een
Patriarch over de geheele Kerk; deze heeft autoriteit om al hare
ambtenaren en leden van den hoogste tot den minste te zegenen, daar hy
de sleutelen tot deze macht draagt. Er zijn ook andere Patriarchen,

die autoriteit hebben in de verschillende ringen van Zion, waarin zij

aangesteld zijn en de verzegelingszegeningen bedienen.

De Zeventigers zijn een orde van Ouderlingen, die een behulpsel

zijn tot de Apostelen en onder hun bestuur reizen. Zeven hunner
presideeren over die orde. Er zyn nu honderd en vijftig van die „Kaden"
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zooats zij genoemd worden, en over elk dezer presideeren zeven van het

getal, en alle staan onder de directie van de Eerste Zeven Presidenten.

Zij vormen het voornaamste zendelingenkorps der Kerk.

Hoogepriesters en Ouderlingen niet behoorende tot de boven-

genoemde orden, zijn lokale ambtenaren voor de plaatselijke bediening,

maar kunnen ook in het zendingsveld geroepen worden, wanneer zulks

noodig is. Zes en negentig Ouderlingen vormen een „Raad" waarover

drie hunner presideeren. Van deze zijn er zeer vele organisatien.

Al deze ambtenaren dragen het Priesterschap naar de ordening van

Melchizedek.

De Bisschoppen of Opzieners staan aan het hoofd van het Aaronische

of Lagere Priesterschap, — een behulpsel tot het Melchizedeksche of

Hoogere Priesterschap.

Drie Bisschoppen vormen de Presideerende Bisschopsraad der Kerk.

Andere Bisschoppen hebben de leiding der wijken of gemeenten van

de Kerk; en hunne roeping is het bedienen der tijdelijke aangelegen-

heden van de Kerk. Priesteren, waarvan er acht en veertig een „Baad'*

vormen, waarover een Bisschop en twen raadgevers presideeren;

Leeraars, waarvan vier en twintig een „Raad" vormen, waarover drie

hunner presideeren; en Diakenen, waarvan twaalf een „Raad" vormen
en waarover drie hunner presideeren, zijn de overige afdeelingen van

het Lagere Priesterschap.

Apostelen, Zeventigers, Hoogepriesters en Ouderlingen mogen
prediken, doopen en de handen opleggen voor de ga?e des Heiligen

Oeestes, en ook iederen plicht van het Aaronische Priesterschap uit-

oefenen daar het hoogere het mindere behelst. Aaronische Priesters

mogen prediken, leeren en doopen voor de vergeving van zonden, maar
kunnen den Heiligen Geest niet mededeelen door het opleggen der

handen. Leeraren bezoeken de leden en zien toe dat er geene onge-

rechtigheden in de Kerk blijven heerschen. Diakenen nemen de tijdelijke

plichten waar onder de Bisschoppen.

Een Bis«chop behoort een rechtstreeksche afstammeling van Aaron

te zijn, maar bij gebrek aan iemand van die nakomelingschap wordt

een Hoogepriester gekozen en tot die roeping verordinrerd. Met zijne

twe3 raadgevers, ook Hoogepriesters, heeft hij de leiding van een

georganiseerd wijk of gemeente en zit in het gericht in geval van

overtreding in zaken van verschil tusschen de leden. Een beroep op

den Hoogen Raad wordt toegestaan.

Leden wonende in eene zekere lokaliteit vormen eene wijk of

gemeente. Een aantal wijken, gewoonly'k die in dezelfde provincie,

worden samen verbonden tot een Ring van Zion, waarover drie Hooge-

priesters presideeren.

Een Hooge Raad, bestaande uit twaalf Hoogepriesters, vormt

een kerkelijke rechtbank, tot welke beroep mag ingediend worden
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tegen de uitspraken van den Bisschopsraad, en waarover de Presi-

denten van den Ring presideeren, die bestuur en rechtspraak hebben

over al de wijken en hare ambtenaren in den Eing. Er zijn nu vyf en

vijftig zulke Ringen in Zion, en bovendien een aantal conferentie- en

zendings-organisatiSn in den vreemde. De uitspraak van den Hoogen Raad

is onderhevig aan het onderzoek van het Eerste Presidentschap der Kerk.

Al de ambtenaren der Kerk worden tweemaal per jaar aan de

Kerk voorgesteld voor hare aanneming of verwerping. De autoriteiten

der Ringen en Wijken zyn onderhevig aan periodieke dergelyke

regelingen. Allen dienen zonder salaris. Personen in dienst van de

Kerk worden geholpen, of gedeeltelyk ondersteund volgens hunne

benoodigdheden, uit kerkelyke fondsen. Zendelingen verkrijgen geene

bezoldiging, maar reizen zonder „male of buidel", hunne eigene onkosten

betalende of vertrouwende op vrienden, welke de Heere verwekt tot

hunne ondersteuning.

De inkomsten der Kerk worden verkregen door de tienden. Èen

tiende deel van het inkomen van een lid of van zijne toename eik jaar

is tiende. Het is eene vrijwillige offerande, geen belasting. Tempelen,

kerkgebouwen, enz., worden gebouwd en onderhouden van de tienden,

en groote sommen worden uitgegeven voor de ondersteuning der

armen en voor het welzijn van nieuwe nederzettingen. Op den eersten

Zondag van iedere maand wordt een vasten gehouden, en het bedrag

door het vasten bezuinigd aan de armen gegeven. De Bisschoppen

hebben het toezicht over de behoeftigen, en van hen wordt gevergd

dat zy toezien dat niemand lijdt.

Httlp-Vereenigingen.

De ondersteunings-vereenigingen bestaande uit vrouwen, zyn ge-

organiseerd als Hulp-Vereenigingen, die ook zorgen voor de armen,

de ouden en de zieken, en helpen om de dooden te bereiden voor de

begrafenis. Zy' houden vergaderingen voor zichzelven tot onderwijzing

in vrouwenwerk en tot verstandelijken, zedelyken en geestelrjken voor-

uitgang. Do jongere vrouwen en ook de jonge mannen zyn georganiseerd

in Onderlinge-Ontwikkelings-Vereenigingen, welke zy, afzonderlyk, zelf

leiden; zy komen ook soms in vergaderingen samen. De Kinder-Ver-

eenigingen zijn georganiseerd voor kinderen onder toezicht van ouderen,

tot opvoeding in de beginselen van het Evangelie en 'zedelijk gedrag.

Klassen voor godsdienstonderwijs zyn in alle wijken georganiseerd

met het doel de kinderen een stelselmatig onderwijs te geven in de

beginselen en leerstellingen van den godsdienst, aldus verschaffende

dat soort onderricht dat niet op de openbare scholen kan verkregen

worden, waar godsdienstige leerstellingen geheel buitengesloten zyn.

Er zyn in alle wyken en ringen van Zion Zondagsscholen verbonden

met de Zondagsschool-Unie der Kerk; zy zijn volledig georganiseerd en

worden op bekwame wyze bestuurd.
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Vermakelijkheden worden bereid voor de leden der Kerk door comité's

die aangesteld worden door de Kerk- of wij k-autoriteiten. Muziek, beide

vocaal- en instrumentaal, wordt algemeen beoefend en naarstig aan-

gekweekt.

Opvoeding is een hoofdzakelijk kenmerk van het kerkelijk stelsel,

en academiën en hoogescholen worden instand gehouden, overeenkomstig

aanwezige fondsen. Alle waarheid wordt erkend als goddelijk en een

aangenomen zinspreuk : is „De heerlijkheid G-ods is intelligentie". Het
openbare schoolstelsel is gescheiden van de scholen der Kerk, en staat

geheel onder het bestuur van den Staat; geen godsdienstige leerstel-

lingen worden daarin toegelaten. Het wordt door belastingen gesteund.

Goddelijke Autoriteit.

Het groote onderscheidende kenmerk van het „Mormonisme" onder

de Christen-sekten is de aanspraak op rechtstreeksch goddely'ken oor-

sprong. Tegenwoordige en voortdurende openbaringen van God aan
het aardsche hoofd van de Kerk, en tot elk lid dat er voor zijn of

haar welzyn en leiding naar streeft, is een grondbeginsel van het

„Mormoonsche" geloof. Goddelijke autoriteit is er mede verbonden.

De Kerk is, letterlijk, de Kerk van Christus, omdat Hy haar door

persoonlijke openbaring in deze dagen heeft opgericht en haar leidt

door tegenwoordige openbaringen en inspiratie, en hare dienaren ver-

krijgen hunne aanstellingen onder Zyn directie. De Heilige Geest is

in en met de Kerk, juist zooals in de vroegere Kerk en met de profeten

van ouds. Dus wat gewoonlijk het „Mormonisme" wordt genoemd, is

voor deszelfs discipelen in waarheid het werk van God, van goddelyke

oorsprong, ontwikkeld en verspreid onder Zijne bevelen en door Zijne

macht, en daarom zal het blijven bestaan en alle tegenstryd overwinnen,

en zich over de geheele aarde verspreiden, den weg bereidende voor

de tweede komst van den Messias en de verlossing en wedergeboorte

der aarde. Elke ziel die het in oprechtheid ontvangt, is gerechtigd

tot een getuigenis van God, van deszelfs waarachtigheid, en hierin ligt

zijn sterkte, eensgezindheid en levenskracht.

Het komt met niets in stry'd dan met dwaling. Het strydt tegen

geen natie, sekte of genootschap. Het oefent geen dwang. Het is het

Evangelie en de Kerk en autoriteit van Jezus Christus, op aarde

hersteld voor de laatste dagen en voor de laatste keer, en daarom zal

het triomfeeren en de aarde vervullen met licht en waarheid, totdat

duisternis zal vluchten en Satan gebonden zal zyn, en de koninkrijken

van deze wereld zullen worden het Koninkryk van onzen God en Zrjnen

Christus, en Hy over deze vrijgemaakte aarde voor immer zal regeeren.
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EEN OPRECHT DAGBLADSCHRIJVER.

De redacteur van de Atlanta Journal bezocht onlangs Salt Lake

City en schreef 25 Juli een artikel te Salt Lake City, dat in zijn courant

van 26 Juli verscheen. Wij laten hier een uittreksel van dat artikel

volgen

:

„Geen stad, geen gedeelte van deze groote westelijke landstreek is

belangwekkender dan Salt Lake City en omstreken. G-een reis naar het

westen is volmaakt, tenzy de vallei van het Groote Zoute Meer is

bezocht. Het is tyd en moeite van een ieder waardig, om eenige dagen

in de Stad der Heiligen door te brengen.

Het Groote Zoute Meer (the Great Salt Lake) is natuurlijk de plaats

welke de meeste aantrekkingskracht heeft, maar de geschiedenis der

Mormoonsche Kerk en inrichtingen zyn zoo onafscheidelijk verbonden

met die landstreek, dat zij de eerbetooningen met het meer deelen en

dat ook ten rechte.

Omteent de Moemonen en het Mormonisme.

Omtrent de helft van de inwoners van Salt Lake City zijn Mormonen,
leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste

Ds gen. Omtrent 60% van de bewoners van Utah behoort tot de Kerk.

De Mormonen in Salt Lake City dragen geen teekenen, om onder-

scheiden te worden van andere burgers en een onderzoek deed blijken,

dat hun handel en wandel — buiten de kerk tenminste — niet van
het andere volk verschilt. Zelfs Joseph F. Smith, de president der Kerk,

ziet er uit als vele andere mannen van zyn leefty'd. Hij is ongeveer

66 jaren oud, heeft een langen baard en draagt gewone kleeding.

De Mormonen, de leden van andere christelijke genootschappen en

de Joden van Salt Lake City gaan goed met elkander om, wonen naast

elkander zooals de leden der onderscheidene secten van Atlanta of elders.

De Mormonen zyn echter als regel vromer dan de gewone Amerikaan-
sche burgers van dezen tyd. Zy' zijn matiger in hunne gewoonten dan
de andere burgers van Salt Lake City, en het is een bekend feit, dat

slechts weinigen hunner gebruik maken van de vele inrichtingen, waar
sterken drank verkocht wordt en in die stad goede zaken doen.

Maar als kerkgangers, als vrome aanbidders, overtreffen de Mormonen
de andere Protestantsche genootschappen. Zy' nemen des zondags by'na

den geheelen dag godsdienstoefeningen waar, en dit heeft niet slechts

betrekking op enkelen maar omvat een groote meerderheid van de

leden der Kerk. Duizenden en duizenden bezoeken de verschillende

plaatsen van aanbidding die de Kerk voor hen in Salt Lake City en

over geheel Utah heeft opgericht.

Den gewonen bezoeker in Salt Lake City wordt groote vriendelijkheid

door de Mormonen bewezen. Hem wordt iedere gelegenheid aangeboden

kosteloos de schoone eigendommen der Kerk te bezichtigen en by'zonder-
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heden te vernemen. Zij willen geen fooien of giften aannemen voor de

vele gunsten die zij den vreemdelingen bewijzen.

De Heiligen der laatste Dagen hebben verschillende tempels in

Utah en vierhonderd kerkgebouwen. De grootste tempel is in Salt Lake

City. Hij is niet open voor het publiek, was dit nooit en zal dit nimmer
zijn. Het is een heilige plaats, waar doopplechtigheden, kerkelijke

huwelijken enz. worden voltrokken. Alleen Mormonen die zuiver in het

geloof zijn wordt toegestaan den tempel in te gaan. De bouw van

dezen tempel heeft veertig jaren geduurd. Hij was voltooid in 1893 en

kostte ongeveer 4.000.000 Dollars. Het is een schoon gebouw.

De grond welke tot den tempel behoort, is tien morgens groot. Het

bevat buiten den grooten tempel en de bijgebouwen, de Tabernakel,

Assembly Hall en Bureau van informatie. Het is de tijd en het geld

waard Salt Lake City te bezoeken, al is het met geen ander doel dan den

Tabelnakel te zien en het wondervolle orgel te hooren. Het is van groot

belang voor alle menschen, hetzij godsdienstig of niet.

De gboote Tabernakel.

De Tabernakel heeft zitplaatsen voor 10.000 personen, en is zoo

gerangschikt dat het gebouw gemakkelijk in vier minuten ontruimd

kan worden. Het werd ontworpen door Brigham Young. Het dak is

10 voet dik en wordt gedragen door houten bogen; er is geen pilaar

in het gebouw om het gezicht te belemmeren. De eigenschappen

van het gebouw in betrekking tot het gehoor zyn wonderbaar. Het

gebouw is 250 voet lang en toch kan het vallen van een speld aan den

voorkant, gemakkelijk gehoord worden op de achtergalerij.

Het groote pijporgel in den Tabernakel is misschien het wonder-

lijkste ding in verbinding met de stoffelijke dingen der Mormoonsche

Kerk, bevindt zich in het westelijk gedeelte van den grooten Tabernakel.

Het is overal en over de geheele wereld bekend en heeft de aandacht

getrokken van de beste muzikanten. Het wordt erkend als het fijnste

instrument in Amerika, zoo niet in de wereld." Liahona.

In de „Chicago Daily" van 27 Mei 1.1. staat te lezen:
De Heer E. C. Knapp van Chicago drong in de Conventie der

Zondagsschoolvereenigingen van den staat Michigan aan op eene grootere
belangstelling in het werk van de Zondagsschool. Hij wees aan * dat
zulks noodig is om den godsdienst der Mormonen te bekampen, welke
secte, zoo verzekerde Spr., in de laatstverloopen jaren verbazend heeft
uitgebreid.

De heer Knapp zeide, dat de toeneming van den Mormonen gods-
dienst was 107- percent tegen 72 pCt. voor de Roomschen, 54 voor de
Episcopala, 49 voor de Lutherschen. De Baptisten, Methodisten, Presbyte-
rianen, en Congregationalisten kregen van hem niet meer dan 35 pCt.

Spr. vreesde, dat het Mormonisme welhaast al de anderen boven
het hoofd zal gewassen zijn, tenzij de leden der andere genootschappen
met grootelrjks vermeerde kracht gaan werken. De Boodschapper.
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VASTEN EN VASTENGAVEN.

Een van de vele beginselen welke deze Kerk kenmerken als de

ware, herstelde Kerk van Christus is, dat van het vasten. In deze

zoowel als in vroegere dagen wordt het de Heiligen onderricht door de

dienstknechten des Heeren, dat dit beginsel nauw verbonden is met
hun vooruitgang en ontwikkeling. Men hoort spreken in de Christen -

wereld van vasten, dat werkelyk niet een ware vasten is. In zulke

gevallen onthoudt men zich van zekere soorten voedsel, doch niet

geheel en al van spys en drank.

In de dagen van Israël werd hét volk geboden tot den Heere te

naderen door vasten en gebed. Maar zy dwaalden van de wegen des

Heeren, en verdraaiden ook dit belangrijk gebod tot verkeerde doel-

einden. Daarom bestrafte hen de Heer door den profeet Jesaja

(Jesaja58:3-7;. Zy deden het om van de menschen gezien te worden.

De Heer verklaarde hun, dat het doel was niet om den mensen te

kwellen, maar om hem op te leiden in geloof, in liefde en in medeleden.

Hy zeide: „Is dit niet het vasten, dat Ik verkies: dat gjj losmaakt de

knoopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat

gy" vry' loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt? Is het niet,

dat gy den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen,

in huis brengt? als gy eenen naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij

u voor uw vleesch niet verbergt?"

Dat het onthouden van voedsel in verband met gebed tot den Heer

een machtig middel was tot het ontwikkelen van geloof, en dienten-

gevolge tot het verkrygen van gewenschte zegeningen, in de dagen van

Israël, is duidelijk uit het Oude Testament. Dat er een algemeene

vastendag werd gehouden onder het volk des Heeren is te bemerken

uit Jeremia 36 : 6.

Het voorbeeld van Christus in het vasten bh' het aanvaarden van

Zyne bediening, nadat Hy" gedoopt was, is een duidelijk bewijs dat

Zijne navolgers dit beginsel ook in praktijk zouden brengen. De
Zaligmaker gaf Zyn discipelen onderricht aangaande de rechte wy'ze

om het vasten te houden, en wees hen hoe de afgevallen Joden ervan

afgeweken waren. In het geval van den bezetene toonde Hy' hun dat

vasten en bidden een beginsel van macht bij God is, welke op geene

andere wy'ze is te verkrygen.
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Het was te verwachten dat by de herstelling van de volheid van
het Evangelie in deze laatste dagen, dit gewichtige beginsel ook inge-

steld zou worden. Door de geïnspireerde leiders dezer Kerk is het volk

bekend gemaakt, dat door vasten en gebed zy' in het geloof en gerech-

tigheid zullen toenemen. Zij hebben een algemeene vastendag eenmaal

in de maand gesteld, opdat een iegelijk dien dag en de plichten daar-

aan verbonden kan waarnemen. Op den eersten Zondag zou ieder

Heilige der laatste Dagen vasten en den Heer in gebed vragen, om
datgene wat voor het werk des Heeren en voor hem zelven wordt

verlangd. Verder zou een ieder trachten de vast- en getuigenis-ver-

gadering by' te wonen, als het mogelyk is, om aldair getuigenis te

geven „van de hoop, die in hem is", te bekennen de zegeningen des

Heeren aan hem geschonken, en te openbaren de gaven des Geestes,

in zooverre deze zyn gegeven.

By het vasten wordt het allen bevolen de armen en bedrukten te

gedenken. De volle waarde van het voedsel dat men anders zou

gebruiken, zou gegeven worden ten nutte van de behoeftigen. Ieder

afzonderlijk persoon of in het geval van een familie, het hoofd ervan,

kan nagenoeg de waarde van het voedsel berekenen. Dit vastoffer wordt

aan den President der gemeente, of aan den Bisschop overhandigd, en

door hem voor dat doel besteed, opdat zooveel mogelijk niemand gebrek

zal lijden. Verscheidene malen openbaarde de Heer door den Profeet

Joseph Smith, dat Zijn volk van hunne middelen zouden mededeelen

voor het onderhoud van de nooddruftigen. Die dit niet zou doen, zou

Zijn discipel niet zijn. Daar het vastoffer de waarde is van de spy'ze

waarvan men zich onthoudt, is er natuurlijk geen geldelijke opoffering.

Als men dan, na het vasten geen buitengewone hoeveelheid voedsel

neemt, zal men de lichamelyke voordeel en ervan behouden.

Er is geen vaste eisch, dat men bepaald vier en twintig uren moet
vasten. Het wordt verwacht dat voor den vastendag men zich van

spijs en drank zal onthouden van af den Zaterdagavond tot den Zondag-

namiddag. Zoo ver als 't kan, onder de omstandigheden, zou het

gedurende dit ty'dstip waargenomen worden. Het beginsel is niet

gegeven om de menschen te kwellen. Ais iemand het doet met dat

idee, verkrijgen zij niet de daaraan verbondene zegeningen. Wy zouden

liever dit beginsel gehoorzamen met blijdschap, en met het begrip dat

het zal dienen, om ons geloof te ontwikkelen en ons te wapenen tegen

verzoeking. Het is van nut voor de gezondheid. Het doet een ieder

die voldoende voedsel heeft degenen gedenken die in gebrek zitten.

Het maakt den mensch medelijdend en liefderyk, en ontwikkelt het

karakter.

Wanneer de Heiligen vasten zouden zy een bizonder doel in het

oog hebben waarvoor zij de zegeningen speciaal vragen. Door het

getrouwe onderhoud van dit beginsel wordt men op verschillende wy'zen
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gezegend : b.v. door met de behoeftigen te deelen worden de zegeningen

van God, zoowel tydelijk als geestelijk, geschonken, door den honger

wordt het medelijden sterker, en door het vasten en gebed ontwikkeld

men geloof in, en kracht bij den Almachtige, waardoor men nader tot

Hem wordt gebracht.

S. Q. C.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Op Zondag 27 Sept. werden er twee buitengewone vergaderingen

gehouden te Dubbeldam en Dordrecht onder leiding van ouderling

J. Butterworth. De eerste vergadering werd gehouden te Dubbeldam
in het lokaal „Eikendonck" ten half drie. De avondvergadering werd

gehouden te Dordrecht des avonds ten 7 ure in het gewone vergader

lokaal. Zendings-President S. Q. Cannon en Conferentie-President

M. Dalebout waren de sprekers op beide vergaderingen. Er waren op

dez« vergaderingen vele vreemdelingen en heiligen tegenwoordig en

vele boekjes en traktaten werden uitgegeven.

Op Woensdag 30 Sept. werd er te Giesendam eene buitengewone

vergadering gehouden onder leiding van de zendelingen te Dordrecht

arbeidende, en met medewerking van Conferentie-President M. Dalebout

en broeder J. Versteeg van Rotterdam, in het lokaal „Samenwerking".

De zaal was goed gevuld en 100 boeken werden verkocht en 500

traktaatjes werden uitgegeven.

Op al deze vergaderingen werd met groote aandacht naar de

sprekers geluisterd en er heerschte groote belangstelling.

Het adres van de zendelingen te Zwolle is thans: Voorstraat 8; te

Utrecht: Valkstraat 32 bis a en te Den Haag: Netscherstraat 17.

AANGEKOMEN.

9 October. Ouderling Guy B. Alexander van Heber City, Utah.

Hem is de Amsterdamsche Conferentie- als arbeidsveld aangewezen.
Ouderling J. Henry P. Volker van Ogd^n, Utah. Hij is naar de

Rotterdamsche Conferentie beroepen.

ONTSLAGEN.

Ouderling Orson Guy Cardon is eervol van zijne zending ontslagen.

Hij is den 19 Mei, 1907 aangekomen, en heeft in de Amsterdamsche
en Rotterdamsche Conferentiën en als Zendings-sekretaris gearbeid. Wij

hopen dat zyne gezondheid spoedig zal zijn teruggekeerd.
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HET WOORD VAN WIJSHEID.

Op 27 Februari 1833 gaf de Heere een openbaring door den profeet

Joseph Smith, die bekend is als het Woord van Wy'sbeid. Deze open-

baring wordt gevonden in het boek Leer en Verbonden, afdeeling 89.

In deze openbaring wordt gezegd, welke spys of drank voor het

gebruik van de menschen goed of slecht is en voor welke doeleinden

sommige dingen gebruikt kunnen worden.

Er zijn personen, die verkeerde gedachten omtrent deze openbaring

koesteren en soms min of meer het gebruik bestrijden. Een aandachtig

lezen van deze openbaring zal duidelyk doen zien, dat bet Woord van
Wijsheid eenvoudig en goed is. De raadgevingen daarin vervat zijn

kort, krachtig en in werkelijkheid wijs, zoodat het aanspraak heeft op

den naam: Woord van Wijsheid.

In vers 2 lezen wij: „Toonende de orde en den wil van God ten

opzichte van de tijdelijke zaligheid van al de heiligen in de laatste

dagen". Het geeft ons dus de noodige raadgevingen om tijdelijk:, dat

is hier in dit aardsche, sterfelijke lichaam, gelukkig te zyn. Gewis de

Heere heeft niet alleen het oog gevestigd op het welzy'n Zy'ner kinderen

in de toekomende wereld, maar ook hier in dezen staat van ziekte»

ellende en smart, wil Hij Zijne kinderen gelukkig maken. Wie anders

dan Hij, die de Formeerder onzer lichamen is, kan beter raad geven

in betrekking tot het welzyn derzelven? Verstaat de Maker niet in

alle bijzonderheden en onderdeelen de samenstelling en doeleinden van
alle deelen onzer lichamen? Is Hij niet bekend met de samenstelling

en werking van alle plantaardig en dierlyk voedsel en van alles daarvan

gemaakt? Zijne raadgevingen te betwijfelen of te minachten is zich

zelf wijzer en hooger achten. De Heere heeft groote beloften verbonden

aan het onderhouden van dit Woord van Wijsheid. Wy lezen in verzen

18—21: „En alle heiligen die deze worden zullen ter harte nemen en

betrachten alsook de geboden gehoorzamen, zullen ontvangen: gezond-

heid in hunnen navel, en merg in hunne beenderen, en zullen bekomen
wysheid en een» uitgebreide kennis, ja ook verborgene schatten; en

zullen ioopen en niet moede worden, wandelen en niet uitgeput worden;

en Ik, de Heere, geef hun eene belofte, «"at de engel der verwoesting

hen zal voorbijgaan gelijk de kinderen Israëls, en hen niet zal slaan."

Deze beloften door den Heere beloofd behoeven geen verwondering

te baren, want Hy weet welke gevolgen het gehoorzamen van dit

Woord van Wysheid op de lichamen der menschen heeft. Gehoorzaam-

heid zal de beloofde zegeningen zekerlijk schenken. Vele menschen zyn

door het gebruiken van voor het lichaam schadelijk zijnde dingen

verzwakt en zoodoende krachteloos, om weerstand te bieden aan ziekten

en schadelijke invloeden. Het tegenovergestelde zal het geval zyn als

alleen die spys en drank gebruikt wordt, die de zenuwen, spieren en



- 321 -

het geheele lichaam versterken. Geneeskundigen kunnen niets inbrengen

tegen het Woord van Wijsheid, ja, wat meer zegt, moeten de waarheid

bevestigen van alles daarin vervat. Het is een vreemd verschijnsel,

dat menschen gewoonlyk geneigd zijn raadgevingen van menschen

aan te nemen, alvorens naar G-ods geboden te luisteren. En toch is

het al te vaak bewezen, dat menschen het Woord van Wijsheid gemin-

acht hebben, maar zoodra een geneesheer hun zeide, een van de dingen

daarin vervat te doen, dan deden zij het onmiddellijk. De menschen

zouden geestelyk, lichamelijk en maatschappelijk beter zyn, als zy wat

meer naar de woorden des Heeren, door Zy'ne dienstknechten gesproken,

wilden luisteren.

Het Woord van Wysheid is een ander bewy's voor de goddelyke

zending van Joseph Smith. Toen hy' deze openbaring ontving in 1833,

waren er geen vereenigingen die het gebruik van sterken drank

bestreden zooals nu, geen geschriften over het nadeel veroorzaakt, door

het gebruik van koffie, thee, enz., nu zyn ze overal bekend. Weten-

schappelijke onderzoekingen hebben de waarheid van de dingen in het

Woord van Wysheid vervat, bewezen. Hoe is Joseph Smith aan die

kennis gekomen, zoo de Heere die niet aan hem geopenbaard had? Hy
had het Woord van Wysheid niet kunnen schrijven. Het is het woord

des Heeren tot hem en de menschen doen wel er naar te luisteren.

Men moet echter in dit geval ook niet tot het uiterste gaan en er

niet by maken, wat er niet in staat. Het Woord van Wysheid is een

leiddraad voor de Heiligen der laatste Dagen zooals de wetten door

Mozes gegeven aan de Israëlieten. Het Woord van Wysheid verbiedt

het gebruik van vleesch niet, zooals soms gezegd wordt, maar zegt

duidelijk, dat het met spaarzaamheid gebruikt moet worden. Een

ernstig bestudeeren van het Woord van Wijsheid zal doen zien, dat

het goddelyk is, en tot nut en zegen van den niensch, want als het

lichaam niet in gezonden staat verkeert, kan ook de geest niet die

voordeelen genieten, die hem anders konden te beurt vallen.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.

De half-j aarly'ksche Conferentie van de Belgische afdeeling zal te

Luik gehouden worden op Zondag, 25 October. De vergaderingen zullen
plaats hebben, 's morgens 10 uur te Verviers, 's namiddags 2 uur te

Seranig, en 's avonds 7 uur te Luik.

De half-j aarly'ksche Amsterdamsche Conferentie zal op Zondag
15 November a.s. plaats hebben. Nadere inlichting aangaande de
vergaderingen zullen later gegeven worden.

VERANDERING VAN ADRES.

Onze agent te Salt Lake City, Utah, Broeder Frank I Kooyman,
is verhuisd. Zyn tegenwoordig adres is 353 W. North Templ. St.
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DE OPLEGGING DER HANDEN.

Vele menschen keuren de oplegging der handen af, als zrjnde niet

meer noodig in deze dagen, en als zrj deze zien verrichten onder de

Heiligen der laatste Dagen, dan wordt dit verworpen als iets dat on-

redelijk of onchristelijk is. Maar als men die handeling ziet verrichten

in andere kerkgenootschappen by het uitzenden van zendelingen en

andere gelegenheden, dan wordt er zelfs niet eens gedacht aan waarde

of echtheid dezer handeling. Een onderzoek zal doen zien, dat in ver-

schillende genootschappen de handen worden opgelegd wanneer zende-

lingen worden afgezonden of personen tot zekere ambten verordineerd.

De vraag is echter of al die personen, die anderen aanstellen of

zegenen door de oplegging der handen, zelf op die wijze daartoe aan-

gesteld zijn, want het is onmogelyk anderen te geven wat men zelf

niet heeft. En zoo zou men steeds verder terug moeten gaan en onder-

zoeken of de personen die anderen daartoe verordineeren of verordineerd

hebben, ook op dezelfde manier gevolmachtigd zyn en alleen als de ketting

niet gebroken wordt, maar men terug kan gaan op deze wn'ze tot de

dagen van de eerste Christenen, toen de oplegging der handen in

gebruik was, dan kan men verzekerd zyn van door gemachtigde per-

sonen de handen te zyn opgelegd. Als men echter in de geschiedenis

der verschillende genootschappen teruggaat, dan zal men zien, dat men
ten slotte komt tot personen die niet door opleggging der handen tot

een zeker ambt bevestigd zijn, dus zonder goddelyke volmacht, maar

deze manier hebben aangenomen omdat zy het in den Bijbel hebben ge-

lezen of anderen hebben zien verrichten. Men behoort niet te lichtvaardig

hierover te denken maar de zaak ernstig te beschouwen. De oplegging der

handen was de eenige wijze waarop goddelijke volmacht, of zegeningen

werden geschonken of bevegtigd. Een blik in de geschiedenis der

Israëlieten zal doen zien, dat ook onder hen deze wyze van handelen

in gebruik was. Personen werden door oplegging der handen tot Priesters

verordineerd. Lees aandachtig Numeri 27 : 18-23, en Deut. 34 : 9.

In het Nieuwe Testament vinden wij wederom de oplegging der

handen in gebruik. Apostelen werden op die manier verordineerd,

ook de ouderlingen, diakenen en andere ambtenaren in de Kerk. Zieken

werden door oplegging der handen genezen, duivelen uitgeworpen en

zegeningen geschonken. Ja, de Heere dacht het goed den Heiligen

Geest door oplegging der handen aan de gedoopte geloovigen te schenken.

Men zal zoggen, maar dat is niet noodig, want God is almachtig. Dit

is volkomen waar, maar Hy werkt steeds middellyk en als Hij het

noodig of goed acht deze regel in de Kerk vast te stellen dan kan

niemand deze onnoodig verklaren.

De kerkgeschiedenis toont duidelijk dat de oplegging der handen



- 323 -

in onbruik is geraakt toen verkeerde leerstellingen in de Kerk zijn

gekomen en de afval is begonnen.

In deze de laatste dagen is weder de oplegging der handen in de

Kerk des Heeren hersteld en goddelijke volmacht, zegeningen en de

Heilige Geest worden daardoor aan de mensehen geschonken. Een

blik op de vele duizenden die op deze wijze den Heiligen Geest bebben

ontvangen, volmacht of zegeningen verkregen, zal doen zien dat de

boom aan de vrucbten gekend wordt en het geen ijdele vorm if, maar

een goddelijke daad.

ONDERSCHRIFT VAN EEN OUD BORD.

Jenever is een ding,

Dat alles kan verteren,

Huis, hof, geld, goed

En al uw mooie kleeren,

Hij maakt uw beenen dun,

Uw hoofd gelyk de maan,
Alsof gij zes jaar lang

Hadt aan de koorts gegaan.

Die veel in kroegen loopt,

Wordt tot den arbeid trager.

Den hospes maakt hy vet,

En zelvers wordt hij mager!

ELF ABUIZEN.

De volgende zijn elf groote abuizen welke wij met voordeel in ge-

dachten kunnen houden

:

Het is een abuis uw eigen maatstaf van recht en verkeerd te nemen
en de menschen volgens dien te beoordeelen.

Een eenheid van meening in deze wereld te verwachten.

Te trachten alle gemoedsstemmingen gelijkvormig te maken.

Zich over te geven aan kleinigheden die niets beduiden.

Ons zelven en anderen te bemoeielijken met dingen, die niet verholpen

kunnen worden.

Geen verzachting te brengen, waar die noodig is voor zooverre het

in ons vermogen ligt.

Niet toegevend te zyn voor de onvolmaaktheden van anderen.

Alles onmogelijk te beschouwen, dat wij niet kunnen verrichten.

Te verwachten dat wy bekwaam zijn alles te begrijpen.
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De harten der menschen te oordeelen volgens het weinige, dat wy
van hun leven zien.

De grootste van alle abuizen is, orn voor den tyd alleen te leven,

daar ieder oogenblik ons in de eeuwigheid kan werpen.

Character Builder.

BEMOEDIGING.

Heiland, met ons lot begaan

Ziet Gij ons in liefde aan.

Altijd ziet Uw vriend'lijk oog

Onze zorgen van omhoog.

Beeft vaak ons angstvallig hart

By 't vermeerderen van smart;

G-y draagt onze lasten mee,

Dit maakt ons met 't lot tevreê.

Welk gevaar ons hier ook beidt,

Door U worden wij geleid.

Blijf ons immer dicht nabij,

Leer ons wand'len aan Uw zy;

Hoe de stormwind hier ook woedt

Gy geeft telkens nieuwen moed.

Arnhem. A. VOSLAMBER.

OVERLEDEN.

Broeder Frederik Dekker te Veenwouden, Friesland, is 30 September

1.1. overleden. Hy werd 27 Maart 1829 te Dokkum, Friesland geboren.

Den 2 Juni 1895 werd hy door Ouderling J. Meyers te Veenwouden
gedoopt en bevestigd.

Te Dordrecht is op 9 Oct. overleden broeder Jeronimus Kroonen.

Hy werd 26 Oct. 1827 te Dordrecht geboren, 31 Dec. 1896 werd hy door

Ouderling W. J. De Bry te Dordrecht gedoopt en bevestigd.
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