
* DE STER *
Half-Maandelijkse^ Tijdschrift van de Huigen

der laatste Pagen.

(Opgericht in 1896.)

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.

Cablyle.

No. 23. 1 December 1908. 13de Jaargang.

PREDIKATIE.

Door President Joseph F. Smith gehouden op de Conferentie

te Salt Lake City, 4 Oct, 1908.

Mijne broederen en zusters, het is voorwaar een oorzaak voor groote

vreugde, voldoening en tevredenheid, om de groote menigte leden en

ambtenaren der Kerk te zien, die hier vergaderd zn'n, bij gelegenheid

van de opening der negen en zeventigste algemeene conferentie, en dat

niettegenstaande de ongunstige gesteldheid van het weer. Het is, zacht

uitgedrukt, verwonderlijk zoovelen hier te zien als nu dezen morgen
tegenwoordig zijn, en ik gevoel dankbaarheid in m\jn hart tot den

Heere, voor het gevoel en de belangstelling getoond door hen die tegen-

woordig zijn, want uwe aanwezigheid hier vandaag, is een bewys van

uwe belangsteUing in dit werk. Ik ben verheugd u te zien en u te

verwelkomen op deze conferentie der Kerk, en ik bid en hoop ernstig,

dat de ware geest van het Evangelie van den Zoon van God, in

al onze vergaderingen in dit gebouw zal togenwoordig zijn en in alle

andere plaatsen waar wij vergaderd zullen zyn. Ik hoop dat op het

einde dezer conferentie, iedere ziel, die kennis heeft van het Evangelie en

liefde voor waarheid, zich voldoende beloond zal gevoelen voor zyne

tegenwoordigheid hier; en tot dit doel vraag ik den zegen des Heeren

op een ieder die hier van daag gekomen is, en die de conferentie wil

bijwonen uit liefde voor de waarheid en uit toewijding voor de zaak

van Zion.
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De Heere heeft ons in groote mate gezegend, gedurende het afge-

loopen seizoen, met uitzondering van een klein verlies hier en daar

door vorst; in het algemeen is het jaar vruchtbaar geweest, on het

volk is gezegend geworden, voor zooverre ons bekend is, over het

geheele land. Wy verlangen, dat de Heiligen der laatste Dagen altyd,

en voornamelijk dezen tyd, den Heere zullen gedenken voor Zyne
goedheid en barmhartigheid aan hen en voor Zijne zegeningen op

hunnen arbeid; want wy erkennen — of zouden het doen - de hand
des Heeren in alle dingen die wy in de wereld bezitten of genieten.

Het is geschreven, dat de Heere geen welbehagen heeft in degenen

die Zijne hand niet in alle dingen erkennen. Alle Heiligen der laatste

Dagen erkennen in hunne harten, dat iedere goede en volmaakte gave

van God komt, „van den Vader der lichten, in Wien geen verandering

of schaduw van omkeering is." Wy matigen ons de macht niet aan,

zegeningen te verzekeren, onze bezittingen en rykdom in het land te

vermeerderen, zonder de hulp van Hem van Wien alle zegeningen

komen. Wy moeten die wet in gedachten houden welke ons tot plicht

maakt, den Heere te gedenken met de eerstelingen van al onze inkom-

sten, en dat Hy' de Gever is van al het goede, niet vergetende den

plicht die wy Hem en Zijn werk in de wereld schuldig zyn, en voor

het opbouwen van Zion in de laatste Dagen.

Veel is gedaan gedurende dit jaar in het bouwen van huizen voor

eeredienst in het land - niet alleen in dezen Staat, maar in Arizona,

Idaho en in de zendingen der Kerk. Veel is door de Heiligen der

laatBte Dagen gedaan, en veel hulp is gegeven geworden door den

Beheerder-in-Vert/ouwen, by het bouwen van huizen voor godsdienst,

oefening, scholen en in het aankoopen van plaatsen die noodig waren
voor het welzy'n der Heiligen. Voor zooverre het mogelijk is, doen wy
steeds wat wij met gepastheid kunnen doen, om het werk van God te

helpen in het geheele land. Het zal voor my niet noodig zyn, noch
gepast, om in bijzonderheden te treden in betrekking tot den arbeid,

welke in die richting is verricht. Wy' hebben een verslag van deze

dingen, en een ieder van de Heiligen der laatste Dagen, die verlangend

is, om bekend te zyn in betrekking met wat gedaan wordt voor het

opbouwen der Kerk, kan tot de autoriteiten gaan en alle inlichtingen ver-

krijgen die noodig zyn. Sedert onze laatste Conferentie echter, zyn wy
geslaagd in het verkrijgen van een zeer uitmuntend hoofdkantoor in

Londen, voor de Engelsche zending. Wy verheugen ons zeer dat na
verloop van jaren, wy ten laatsten vasten voet hebben verkregen in

die groote wereldstad, waar zoo velen vergaderd zijn geworden in het

verbond van het Evangelie. Wy hebben ook hoofdkwartieren op andere
plaatsen verkregen, maar ik zal geen verslag van al deze dingen geven.

De Heere heeft Zion gezegend, en wy verheugen ons in de vele en

heerhjke openbaringen van Zyne goedheid en barmhartigheid aan Zyn
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volk. Wy zy'n dankbaar voor de bevry'ding uit de handen van hen die

moedwillig, goddelooslijk en zonder oorzaak ons nadeel zochten te doen.

Wy zy'n dankbaar in het geloof, ja in de kennis dat, niettegenstaande

de pogingen die zy' gedaan hebben, om dit volk te benadeelen en de

doeleinden van den Almachtigen tegen te werken, zy slechts het middel

geweest zy'n, om het werk in de wereld vooruit te helpen. Zy hebben

de aandacht der wereld tot ons getrokken, en dat is juist wat wij

willen, alhoewel zy' het gedaan hebben met goddelooze bedoelingen.

Wy willen gekend zy'n, zooals wy' zy'n. Wy' willen gezien worden in

het ware licht. Wy willen, dat de wereld met ons bekend zal worden.

Wij willen dat zy onze leer leeren, ons geloof, ons doel en de organisatie

der Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen
verstaan. Wy willen, dat zy' iets zullen weten omtrent het ontstaan

van dit werk, maar wy' verlangen, dat zy' dit werk zullen zien in zy'n

waren geest; en de eenige manier waarop dit verkregen kan worden,

is doordat de onderzoekende en ontwikkelde wereld met ons in ver-

binding komt — voornamelijk zij die genegen zijn waarheid en gerech-

tigheid lief te hebben en wier oogen niet zoo verblind zy'n, dat zy' de

waarheid niet kunnen zien, wanneer die aan hen voorgesteld wordt.

Er zy'n sommigen, die oogen hebben, doch niet zien, en harten die noch

verstaan, noch willen verstaan. Er is niemand zoo blind, als zij die

niet zien willen, en niemand zoo doof, als zij die niet willen hooren;

en er is niemand zoo harteloos en goddeloos, als zy' die de waarheid

wetende en bet licht ziende, hunne oogen en ooren er voor willen

sluiten.

Wy' leven in eene gewichtige eeuw. De Heere verhaast Zy'n werk.

Hij staat aan het roer, en er is geen sterfelijk mensch aan het roer

van dit werk. Het is waar, dat de Heere zulke instrumenten gebruikt,

die gehoorzamen aan Zyne geboden en wetten, om in het uitvoeren

Zijner doeleinden op aarde te helpen. Hy' heeft hen gekozen, die gewil-

ligheid en genegenheid hebben getoond, om Hem te gehoorzamen en

Zijne wetten te onderhouden, en die getracht hebben gerechtigheid te

beoefenen en de doeleinden des Heeren volbracht hebben. Het is aan

de Heiligen der laatste Dagen, om den toestand van die mannen te

beoordeelen. Zy hebben geen oorzaak, om hunnen eigen roem uit te

bazuinen, getuigenis te geven van hunne eigene werken; hun leven is

een open boek voor alle Heiligen der laatste Dagon en voor de geheele

wereld. G-y' kent die mannen; gy begrijpt hen; gij hebt hunnen arbeid

gezien; g\] begrypt het verlangen van hunne harten, want gij zy't met
hen bekend. De Heere heeft deze broederen ondersteund in hunne
roepingen waartoe Hij hen geroepen heeft, en Hy zal voortgaan hen te

ondersteunen in die roepingen, zoo lang als zy voortgaan in getrouw-

heid aan Hem. Als een hunner zou ophouden getrouw te zy'n en het

rechte pad verliet, dan zouden de gevolgen zy'ner eigen booze hande-
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lingen vroeg of laat op hem komen, en de vruchten zyner werken en

de verlangens van zyn hart zullen openbaar gemaakt worden.

Toen ik opstond, was ik voornemens aan deze conferentie een van

de openbaringen voor te leggen, die tot ons gekomen is door den

profeet Joseph Smith, een openbaring waarmee gij allen bekend zyt,

welke misschien vaak de tekst geweest is van ieder ambtenaar der

Kerk. Het is eene openbaring, die gedurende de laatste zeventig jaar in de

ooren geklonken heeft van het geheele volk en toch is het een nieuw
onderwerp, want het is groote noodzakelijkheid, om die openbaring den

Heiligen der laatste Dagen en de geheele wereld voor te houden. Wy
zien de noodzakelijkheid, waarom de beginselen in dit hoofdstuk van

het boek Leer en Verbonden vervat, aan de wereld en voornamelijk

aan de Heiligen der laatste Dagen zouden onderwazen worden. Het is

niets meer en minder dan het eenvoudige Woord van Wijsheid, dat

gegeven was in 1833, voor het nut, de hulp en het welzijn van de

Heiligen der laatste Dagen, opdat zy zich kunnen reinigen en toebe-

reiden om nader in de tegenwoordigheid des Heeren te gaan, opdat

door het onderhouden dezer wet zy zich zelven bekwaam kunnen
maken de zegeningen te genieten, die Hy meer dan gewillig is aan hen

te schenken, als zy dit waardig zyn. Ik wil deze openbaring aan u

voorlezen en misschien daar eenige opmerkingen over maken. (Spreker

las toen het opschrift en de eerste twee verzen van afdeeling 89.)

Hier wordt ons gezegd, dat het dien tijd niet gegeven was als een

gebod of dwang, maar door openbaring: „een woord van wijsheid,

toonende de orde en den wil van God ten opzichte van de tijdelijke

zaligheid van al de heiligen in de laatste dagen." Jaren later werd van
dit spreekgestoelte, door den mond van den profeet en president der

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen, Brigham
Young, bekend gemaakt, dat de tijd gekomen was, dat dit Woord van
Wijsheid — toen gegeven niet als gebod of dwang — nu een gebod des

Heeren was voor de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der

laatste Dagen, en de Heere verlangde, dat zy dit woord van wy'sheid

en raadgeving zouden onderhouden, hetwelk de wil van God is voor

het volk voor hunne tijdelijke zaligheid. (Spreker las nu van vers 3 tot

en met het laatste vers van die openbaring;.

Het mag nu misschien geheel en al onnoodig en ongelegen schijnen

voor velen, dat ik den tyd dezer vergadering gebruik om deze openbaring

voor te lezen, in zooverre als bet verondersteld kan worden, dat een

ieder man en vrouw hier tegenwoordig dit boek kan lezen en meer of

minder met den inhoud bekend is. Het spy't my te moeten zeggen, dat

ik geloof, dat er geen andere openbaring in dit boek vervat is, of

geen ander gebod door den Heere gegeven is, welke minder in acht ge-

nomen wordt of geëerbiedigd, dan dit „Woord van Wy'sheid", en dat

nog wel door leden en ambtenaren van de Kerk van Jezus Christus
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van de Heiligen der laatste Dagen, zoowel mannen als vrouwen. Gaat

waarheen gy wilt, en gij zult een gebrek van waardeering vinden in

betrekking tot den raad in deze openbaring aan de Heiligen der laatste

Dagen gegeven, door sommigen hunner. Sommigen van onze beste mannen
veronachtzamen deze wet gedeeltelijk; velen onderhouden haar niet

volkomen; sommigen onzer voorname vrouwen onderhouden dit gebod

des Heeren niet, dat hier gegeven is, en zy verontschuldigen zich op

verschillende manieren en om verscheidenen redenen voor het niet

onderhouden van de wet Gods. Ik wil alleen dit tot u zeggen, mü'ne

broederen en zusters, dat er geen andere weg is — geen andere richting

die wy' in de wereld kunnen inslaan, in betrekking tot ons tydelyk

welzyn en onze gezondheid, welke beter is dan die welke de Heere
ons heeft aangewezen. Waarom kunnen wy dit niet erkennen? Waarom
willen wy niet tot een goed begrip er van komen? Waarom willen wy
ons niet onthouden van hetgeen ome verdorven begeerten verlangen?

Waarom kunnen wy niet meer volkomen den wil des Heeren doen,

zooals die ons in deze openbaring wordt bekend gemaakt ? Als wy deze

wet of dit gebod des Heeren wilden onderhouden — eerst gegeven niet

als een gebod of uit dwang, maar later door den profeet des Heeren

verklaard als zijnde voortaan een wet voor de Heiligen der laatste

Dagen - als, zeg ik, het volk de beginselen van deze openbaring wilde

onderhouden, dan zou er in hun midden niet bestaan die meest ver-

derfelijke instelling bekend als een herberg; die kan niet bestaan waar
alleen Heiligen der laatste Dagen wonen. Als dit gebod door het geheele

volk werd onderhouden, dan zou de groote som gelds, die nu in de

wereld gebracht wordt voor sterken drank en andere dingen in het

Woord van Wijsheid verboden, tehuis bewaard worden, en de gezond-

heid, welvaart en tijdelijke zaligheid van het volk zou in overeenstemming

toenemen. Geen mensch kan de wetten van God overtreden in betrekking

tot de gezondheid en de tydely'ke zaligheid, en die zegeningen in dezelfde

mato genieten, als hy zou kunnen doen en zou doen, als hy' het gebod

van God zou gehoorzamen. Gelooft gy dat niet? Kunnen Heiligen der

laatste Dagen de waarheid niet in hunne harten aannemen? Kan er

eenige noodzaak zy'n voor redeneering in betrekking tot dit voorstel?

Ik zeg tot u, mijne broederen en zusters, dat God beter weet dan wy',

wat voor ons welzyn noodig is en zal zyn, en als de Heeere tot ons

spreekt, zooals Hij in deze openbaring gesproken heeft welke ik u heb

voorgelezen, dan moeten wy onzen aandacht er op vestigen. Wy' zouden

dat in onze harten moeten aannemen; wy zouden in overeenstemming

er mede moeten leven, en dan, het wordt ons beloofd, zullen wy' wysheid

bekomen en groote schatten van kennis, ja verborgene schatten, wy'

zullen kunnen loopen en niet moede worden, wandelen en niet

uitgeput, en als de engel der verwoesting zal komen, dan zal hy ons

voorby'gaan gely'k de kinderen Israëls in vroeger dagen. Als wy' nalaten
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deze wet van God te onderhouden, dan hebben wy geen recht op

deze beloften. Die personen die niet leven in overeenstemming met
deze beginselen, aan hen medegedeeld door dit woord des Heeren, kunnen
niet rechtmatig op de vervulling der belofte aanspraak maken, welke

beloofd is aan hen die de wet onderhouden.

De Heere heeft gezegd: „Als gy de dingen wilt doen die Ik van

uwe handen verlang," als gy Mijn wil doet, „dan ben Ik gebonden

anders is er geen belofte," want iedere belofte is gemaakt op voorwaarde,

dat wij de wet willen onderhouden volgens welke die belofto recht-

vaardig en in gerechtigheid kan vervuld worden. Als wij gaan naar de

afgelegen nederzettingen van de Heiligen der laatste Dagen, waareenige

ongeloovigen z\m en misschien eenige afvalligen der Kerk en enkelen

die nimmer tot de Kerk behoort hebben, maar de meerderheid van het

volk bsstaat uit leden der Kerk, en wy' zien hier en daar in het midden van

die nederzettingen herbergen en andere plaatsen van slechte vermaard-

heid, dan toont dit, dat deze door iemand worden ondersteund. In sommige
gevallen ten minste weten wrj, dat de niet-Mormoonsche bevolking niet

groot of rijk genoeg is, of zy maken zooveel gebruik van die inrichtingen,

dat die door hen in stand gehouden kunnen worden. De gevolgtrekking

moet dus zijn, dat er sommigen zyn, leden der Kerk die deze

plaatsen bezoeken. Dit is geheel verkeerd — geheel verkeerd. G-een lid

der Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen kan
toestaan zichzelf die oneer aan te doen of de schande op zich te brengen,

een drempel van een herberg of dobbelhuis te overscbryden, of eenig

huis van slechte vermaardheid of welke naam of strekking het ook

heeft. Geen Heilige der laatste Dagen, geen lid der Kerk, kan het zich

veroorloven, want het is vernederend voor hem, het is een oneer voor

hem, om dit te doen, en God zal hem naar zijne werken oordeelen. De
man of vrouw die inderdaad in de leeringen der Kerk gelooft of voor-

geeft een lid der Kerk te zijn, die gelooft en beoefent de beginselen in

het „Woord van Wysheid" vervat, zal nimmer geteld worden onder

hen, die deze schande over zich brengen, over hunne medeburgers of

over de Kerk waartoe zy behooren; zij zullen het nooit doen.

Er is een groote beweging in het geheele land op touw gezet; de

strooming ervan is hier over ons gekomen en is vloeiende over onzen

Staat — een golf van geheelonthouding. Zelfs de wereld wordt bewogen
door een onwederstaanbaren invloed en geest, om het beginsel van
geheelonthouding te verdedigen en onder het volk in staten, provinciën

en steden ingang te doen vinden. Ik stem met die beweging in, ik

keur haar goed met geheel mijn hart; ik weet dat het in de juiste

richting is, en ik geloof, dat de Heere Almachtig in die richting

werkende is met hen die gewillig zyn hunnen arbeid en tijd te gebruiken,

voor dit gedeelte van Zijn goed werk in de wereld. De Heere heeft

geen welbehagen in onmatigheid, in dronkenschap, noch kan Hij beha-
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gen hebben in de armoede, in het verval en verderf dat die handelingen

brengen over hare aanhangers en over hen die van hen afhankelijk

zyn, noch in het verval der mannelijke kracht, het verval van familiën,

in de verlaging van hen die het bedryven en die armoede, ellende en

dood op zichzelven en hunne familiën brengen. Ieder lid der Kerk,

man of vrouw, moet zich als een rots stellen tegen het gebruik van
sterken drank en tegen alles, wat in stryd is met de wetten van God,

opdat zy' nimmer overwonnen worden, noch zich overgeven aan de

verleiding van het kwade. Wy moeten reiner gemeenten hebben?

gemeenten die niet door ondeugd bestuurd worden, noch door verder-

felyke gewoonten of handelingen. Niemand kan langs de straat loopen,

of hy zal jonge mannen en jongens ontmoeten met tabakspypen in hunne
monden of sigaren of cigaretten rookende. Misschien zullen zij, die aan

deze gewoonten gewend zyn, denken, dit is een zeer gering of zeer

onbelangrijk iets om over te spreken tegen zulk een groote vergadering

als deze, maar ik zie nooit een knaap, of een man, jong of oud, aan deze

gewoonte verslaafd en die openly'k uitvoerende, of ik word gedwongen
tot de gevolgtrekking, tot de verstandelyke overtuiging, dat by of onkun-

dig is aangaande Gods wil in betrekking tot den mensch, of hy' tart

Gods wil en is geheel onverschillig omtrent het woord des Heeren.

(Wordt vervolgd).

„ZIET, DE VELDEN ZIJN WIT OM TE OOGSTEN."

't Werk van den Heer hier op aarde verbreid,

Gepredikt alom als voorheen is voorzeid,

Toonend zyn liefde en Zyn weldoende macht,

Ontstekend een licht in stikdonkeren nacht,

Geeft elk van hen allen, 't verbond eens gemaakt,

Hen, trillend van y'ver, dat de dag eens genaakt,

Dat al de oprechton waarheen ook gegaan,

De Stem van den Heer door zyn knechten, verstaan;

Geeft allen de kans om te helpen in 't werk;
Te paren hun stem tot getuigenis sterk;

Opdat ieder die God vreest, met daden en woord,

De roepstem van Hem tot de volkeren, hoort.

Het woord van den Vader van boven, gezegd

Tot Joseph den Ziener, Zyn vriend en Zyn knecht,

Toen God op zijn bede, — zoo krachtig en sterk, —
Hem sprak van zyn roeping tot 't vreugdevol werk:

Aan ieder te prediken het hemelsch woord,

't Welk 't harte van al de oprechten bekoort:

Dat Hij in deez' dagen en voor eeuwig voortaan

Zyn wetten herstelt tot een gids op hun paan.
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Een elk nu, die 't pad van den Heer heeft betreên,

Gekoesterd geloof in Gods knechten hun reen

,

Dit geloof heeft verwisseld door een weten zoo vast,

Ontstaan door bevinding, - gezien en getast,

Een elk nu k n helpen in 't zendelingswerk,

Te zoeken naar leden voor Christus Zijn Kerk,

En trachten te vinden, waar men dan ook leeft,

Een ieder die opwaarts naar 't edele streeft.

Deez' menschen, — hoe weinig op aard ook verspreid,

En dan nog heel dikwijls voor 't licht niet bereid,

Wanneer 't tot hen komt in zijn nedrig vertoon —

(.Want die bet hen brengt, dat is een „Mormoon.")

Deez' menschen nu vindt men in iedere sekt,

Soms onbewust wachtend, tot Gods roepstem hen wekt
Daarom is het noodig dst elkeen met vlijt

En kracht zich aan 't helpen der prediking wijdt.

Want 't is niet alleen nog 't onbekend zijn, met 't feit:

— Dat Gode zyn heil weer opnieuw heeft bereid,

En Hy van zyn heü'gen en eeuwigen troon

Weer, als vroeger, verkondigt zijn reine geböon. —
't Welk de volkren doet aarzlen te gelooven het woord:

„Dat God heeft gesproken van der hemelenoord!"

't Is vooral ook de Satan, dien vyand van God,

Hij, die zaad strooit van vooroordeel, hoon en van spot

Die tracht te verderven het werk van den Heer,

Door 't volk te verleiden tot eigene eer;

Allen eendracht is noodig om hem te weerstaan,

Zijn machten te breken, en zijn smaad te verslaan.

Om hem te bestrijden in heel zijn vertoon,

Te fnuiken zijn lis! en, te ontwaap'nen zyn hoon,

Is het noodig dat wij onze krachten besteèn

Met ijver en moed; — want slechts dan vliedt hij heen.

Op, daarom gij allen die 't priesterschap draagt!

En gy, vrouwen met liefde uw mannen geschraagd !

Op, daarom gij allen, aan 't werk nu gegaan!

Want de oogst is aan 't witten, en ryp is het graan.

B. Tiemebsma. Leeuwarden.
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KENMERKEN DER KERK VAN CHRISTUS.

De Kerk van Christus is eene werkelijkbeid, het is eene zichtbare

organisatie of vereeniging op aarde met ambtenaren, leden en regle-

menten of voorschriften. Zij is opgericht op Gods bevel en Jezus

Christus is het Hoofd. Gewoonlijk wordt in den Nederlandschen Bijbel

het woord „Gemeente" gebruikt, (Hand. 2 :47; Ef. 5: 24, 25; Col. 1 : 18, 24;

Matth. 16 : 18) en waar er van gemeenten gesproken wordt (Openb.

1 . 4; 22 : 16), beteekent dit niet verschillende genootschappen, maar
vertakkingen of afdeelingen van het lichaam „de Gemeente". Er zijn

sommipe personen die voorgeven, dat de Kerk van Christus eene

onzichtbare vereeniging is van geloovigen tot verschillende kerkgenoot-

schappen behoorende, maar dit is niet volgens de Schriften.

Als men nu onderzooken wil, waar of wat de Kerk of Gemeente
des Heeren is, dan kan men niet beter doen dan de verschillende

genootschappen of vereenigingen te toetsen aan den Bijbel, want
daarin vinden wij de oprichting, organisatie en reglementen der

Gemeente duidelijk vermeld. Als eenig genootschap al de kenmerken
niet heeft der Kerk van Christus, zooals die in de dagen der apostelen

op aarde bestond, dan kan dat de Kerk des Heeren niet zijn. In den

Bijbel wordt wel gesproken, dat andere leeringen enz. ingevoerd zouden

worden, maar er staat tevens duidelijk vermeld, dat die van Satan

zouden zijn en dat de afval het gevolg zou wezen. (Handelingen 2:30;

2 Petrus 2:1-3.)
Zooals reeds vermeld is, staat Christus als het Hoofd der Gemeente

(Efeze 5 : 23). Hij alleen beeft dus het recht Zijne Gemeente voor-

schriften en bevelen te geven en ambtenaren aan te stellen. Daar Hij

persoonlijk niet meer op aarde is, volgt hieruit, dat Hü door den

Heiligen Geest, dooi droomen, visioenen, inspiratie, engelen enz., of

ook zoo Hij dit noodig acht, door persoonlijk bezoek, de noodige

inlichtingen kan geven, De Gemeente des Heeren zal dus door voort-

durende openbaring geleid moeten worden. Het aanstellen van
ambtenaren door profetie en de geestelijke gaven aan de Gemeente
geschonken na de hemelvaart des Heeren, zijn duidelijke bewijzen.

Het opperbestuur der geheele Kerk was verder in handen van de

apostelen. Dit waren geen onzichtbare personen of geschriften van dienst-

knechten, maar twaalf mannen voor die roeping gekozen en gemachtigd.
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De Kerk zou steeds door apostelen bestuurd worden en niet alleen in

het begin der Kerk zooals sommigen zeggen. Dit wordt duidelijk door

de aanstelling van Matthias in de plaats van Judas en later door de

aanstelling van Paulns. Vermoedelijk was dit na den dood van Jacobus.

Velen erkennen ook Barnabas als een apostel en dit is dus een bewijs

te meer. Maar het duidelijkste bewijs vinden wij in Efeze 4, van vers

11 tot en met 16. Het zegt duidelijk, dat apostelen, profeten, evangelisten,

herders en leeraars door Christus in de Kerk gesteld zrjn, en in vers

12 zegt het: „Tot de volmaking dor heiligen, tot het werk der bediening,

tot opbouwing des lichaams van Christus." Zoolang de heiligen (de leden

van de Gemeente) nog niet volm aakt zyn, zoolang het werk der bediening —

prediking, doop, oplegging der handen, bediening van het avondmaal

enz. — vemcht moet worden, zoolang het lichaam van Christus — Zijne

Kerk - nog niet geheel volkomen is, zijn deze ambtenaren noodig. In

vers 13 lezen wij een nog sterker bewijs, want het zegt duidelijk, dat

deze ambtenaren gegeven zrjn, totdat wy allen zullen komen tot de

eenigheid des geloofs enz. Een blik in de christenwereld zal spoedig

doen zien, dat die eenheid en volkomenheid nog niet verkregen is. Als

er verschil of moeilijkheden omtrent le9r of iets anders in de Kerk
onder de leden opkwam, dan werden deze dingen aan de apostelen

voorgelegd en hun besluit was bindend voor de geheele Kerk. (Hand. 15.)

Die zich van de Kerk ging afscheiden en zelf een genootschap ging op-

richten was geen lid meer van de Gemeente van Christus.

Behalve deze reeds genoemde ambtenaren waren er nog ouderlingen

en diakenen, maar het is niet alleen de naam die voldoende is, maar
ook de daad, dat wil zeggen, zij moeten ook doen wat zn' in de eerste

Kerk deden. Wrj lezen in Jak. 5 : 14, dat ouderlingen de zieken zouden

zalven met olie enz. Als er dus ouderlingen in eene Kerk zijn, dan is

weer de vraag, doen zij wat ouderlingen moeten en mogen doen, en

ook is daaronder begrepen de' oplegging der handen (1 Tim. 4 : 14; 5 : 22;

Hand. 13 : 2-3;.

Verder moeten de verordeningen oi sacramenten bediend worden

zooals die in de eerste Kerk verricht werden, want een blik in de ge-

schiedenis der Kerk zal duidelijk doen zien, dat in later jaren, verbastering

verval en afval is gekomen, doordat men de ware leer verliet en ging

handelen volgons eigen goedvinden. Als voorbeeld verwijzen wij naar

den doop. Vroeger werd die door onderdompeling verricht, besprenkeling

was in de eerste twee eeuwen onbekend en ook de kinderdoop. Verder

werden de ambtenaren door oplegging der handen bevestigd en ook de

gedoopte geloovigen ontvingen de ople.rging der handen voor de gave

des Heiligen geestes. (Hand. 8:16— 19; 19:6; Heb. 6:2). Ook kunnen
nog als kenmerk dienen de geestelijke gaven, genezingen enz. welke

Christus beloofd heeft en in de gemeenten werden genoten. I Cor. 12 :

7-11; 28-30; Mark. 16 : 18).



- 367 -

Wij zouden nog naar zekere leeringen enz. kunnen verwijzen, zooals

den doop voor de dooden (1 Cor. 15 : 29), de prediking aan de geesten-

wereld (I Petrus 3 : 18 20; 4 : 6), maar voldoende punten zijn reeds

aangehaald.

Als er echter sommige dezer kenmerken aanwezig zijn, dan is dit

niet voldoende, want allen moeten aanwezig zijn, en het is de plicht

van een ieder Cnristen toe te zien, of deze kenmerken in de kerk of

het genootschap, waartoe hij behoort, aanwezig zijn; als deze allen

niet aanwezig zijn, dan is het de Kerk van Christus niet.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Op Zondag, 22 November, werd er te 's Gravendeel en te Dordrecht

eene buitengewone vergadering gehouden. Te 's Gravendeel was er een

groote opkomst en de zaal was gevuld. Conferentie-President M. Dalebout

en Ouderling J. A, Butterworth traden als sprekers op in beide

vergaderingen.

Beginnende den 18 November bracht President Sylvester Q. Cannon

met Conferentie-President J. N. Lybbert, bezoek aan de verschillende

arbeidsvelden der Arnhemsche Conferentie. Vergadering werden gehou-

den te Nijmegen, Arnhem, Deventer, Zwolle en Kampen. In de bijeen-

komst te Arnhem waren ongeveer 25 vreemdelingen aanwezig. Te

Zwolle en te Kampen was er ook veel belangstelling getoond, en vele

waren aanwezig.

Op Maandagavond, 23 Nov. werd er eene buitengewone vergadering

te Heerenveen, Friesland, gehouden in de Geheelonthouders zaal. De
bijeenkomst werd geleid door Ouderling C. de Gooijer, die ook een

korte rede hield. Verder spraken Ouderling B. Titmersma, President

Sylvester Q. Canaon en Conf.-Pres. John. K. Meibos, Ouderlingen Walker,

Millard, Clayton, Carstensen, en McKell waren ook aanwezig. Vier van

de zendelingen zongen tweemaal kwartetten op zeer schoone wijze. De
zaal was geheel vol, ongeveer 200 vreemdelingen tegenwoordig zijnde,

' die zeer goede aandacht betoonden. Een voortreffelijke geest werd genoten.

Na de vergadering verkochten de zendeiirjgen al hunne boekjes, en

kregen enkele adressen van belangstellenden.

Ouderlingen P. A. Clayton en J. H. Carstensen hebben het zendings-

werk te Saeek, Friesland, aangevangen. Hun adres is: p./a. Den Heer

Wierdag, Kleine Zand, Sneek Heiligen of vrienden die aldaar familie

of bekenden hebben, worden vriendelijk verzocht de adressen aan de

zendelingen op te zenden.
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Broederen J. A. Sandman en J. Kranendonk maakten een uitstapje

naar Heerjansdam en verkochten 90 boekjes en verspreidden 100 trak-

taatjes. Met verschillende personen hadden zy gesprekken over het

Evangelie.

EEN OUDE TEMPEL.

De overblijfselen van eenen ouden tempel zyn ontdekt geworden
in het midden van een bosch in Guatemala, door A. M. Thomsen, een

amateur-oudheidkundige. Omtrent vier jaren geleden maakte hy eene

reis voor zaken in de Staat Sonora, Mexico, en aldaar zijnde, werd hij

zeer verlangend om sommige van de onbekende, wilde streken van

Centraal-Amerika te bezoeken. Hij rustte zich mot alle voorzorgenvoor

dezen tocht uit.

Na eenige maanden gereisd te hebben onder de Mayas, ging de

onderzoeker naar de omstreken van Meer Peten. Op de reis door dichte

bosschen was het een gewoon voorval bouwvallen van oude steden te

ontmoeten of uitgehouwen en bewerkte steen te vinden. Maar ongeveer

veertig mylen van het meer, vonden de reizigers de bouwvallen van
eenen marmeren tempel. Nadat zij door het kreupelbosch getrokken

waren, kwamen zy aan een schoone trap van wit marmer, zestig voet

breed. Er waren 120 treden en deze voerden naar den top van een

kunstmatigen heuvel, ongeveer 50 of 60 voet hoog en waarop een

gebouw van wit marmer stond.

Dit gebouw had eene afmeting van 100 voet lang, 60 voet breed

en was twee verdiepingen hoog. De steenen waren volkomen pas

gemaakt en toonden dat zy gepolyst waren. Aan den voorkant en de

zyden waren driehoekige bogen en de steenen waren met ornamenten

uitgehouwen, welke zooals gezegd wordt in schoonheid en bewerking

moeilyk geëvenaard kunnen worden in eenig modern gebouw. De
bogen waren zeven voet breed en de pilaren waardoor zy gescheiden

werden, waren vyf voet in middellyn. Op ieder was het figuur van

eenen man, dragende het vel van een luipaard over de schouders,

zware banden om de enkels en een palmtak in de uitgestrekte hand.

Er waren ook andere graveeringen, en de gedachte werd door iemand
van het gezelschap uitgesproken, dat de bouwmeesters van dat gebouw
met de symbolen der vrymetselary bekend waren.

Het dak was in eenen wonderbaren goeden staat bewaard gebleven.

Een altaar werd in het gebouw gevonden. Kleine gaten aan de zijden

der bogen geboord, gaven den ontdekker te kennen, dat gordynen

gebruikt waren om de kamers van elkaar te scheiden, en aangezien er

geen ramen waren werd gedacht, dat er misschien kunstmatig licht

gebruikt was.
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Mr. Thomsen is van het idee, dat de bouwmeesters van dezen

tempel bekend waren met het gebruik van zekere metalen gereed-

schappen, want hu" zegt, het zou. onmogelijk zrjn zulk een bouwkundig
wonder voort te brengen, met dat schoone beeldhouwwerk en die gra-

veeringen, zonder ander dan steen gereedschap, onverschillig hoe hard.

Zij moeten ervaren geweest zijn in het vervaardigen van metalen

gereedschap.

Ontdekkingen van dit soort zijn van bijzonder belang voor de Hei-

ligen der laatste dagen, die gelooven in de echtheid van het Boek van

Mormon. Iedere stap voorwaarts in onze kennis van het verleden, van

het Amerikaansche vasteland, bevestigt de aanspraak van den profeet

Joseph Smith, dat hy van den hemel geleid was in de ontdekking en

vertaling van dat wonderbare boek. De Heiligen der laatste Dagen

hebben het getuigenis van den Geest in hunne harten in betrekking tot

de waarheid van het Evangelie, en dit wordt versterkt door bewijzen,

door onderzoek verschaft.

Des. Neivs,

IS KOFFIE GEZOND?

Als de Heiligen der laatste Dagen zeggen, dat koffie schadelijk

voor het lichaam is, dan worden zjj veelal bespot; en zij die graag

koffie lusten, zeggen, dat het geen kwaad doet. Nu het woord des

Heeren moest voldoende ?yn voor een ieder, maar daar velen geneigd

zn'n, meer waarde aan bevindingen of leeringen van menschen te hechten,

zoo geven wij het volgende, overgenomen uit „Hom. Maandblad", waarin

Dr. Cramer over de koffie schrijft:

„Een der meest ernstige oorzaken voor de vermindering dezer

weerstandbiedende kracht tegen allerlei besmettingen is 't misbruik

van alcoholische dranken. Dat is algemeen bekend. Maar ook een

voorname oorzaak is 't misbruik van koffie, iets dat misschien minder
bekend is. Tegen de schadelijke gevolgen van den alcohol in den vorm
van bier, wn'n of gedistilleerd wordt geijverd, en met recht. Men wil

echter veelal koffie de plaats van den alcohol laten innemen en vergeet

hierby, dat men den eenen duivel slechts uitdrn'ft met den anderen,

al is deze dan ook niet zoo kwaadaardig. "Want dit kunnen wy reeds

nu zeggen, koffie (en thee in geringere mate) is een machtige oorzaak

voor 't ontstaan der zenuwziekte in al haar vormen (neurastheme,

hysterie, epilepsie), en dat wel in alle standen. De koffie verdooft het

hongergevoel, zij spiegelt de menschen voor, dat ze verzadigd zrjn en

bevordert zoodoende een te geringe opname van voedsel. Hierdoor gaat

echter gepaard een vermindering van levenskracht, en de ontvankelyk-

heid voor besmetting, speciaal voor tuberculose, neemt toe."
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VERSLAG DER AMSTERDAMSCHE CONFERENTIE.

Op Zondag 15 November werd de haifjaarlyksehe samenkomst der

Amsterdamsche Conferentie gehouden. De vergaderingen werden gehou-

den in het gewone vergaderlokaal De "Wittenstraat 109.

De eerste vergadering begon des morgens om 10 uur. Conferentie-

president Fred. Tadje sprak eenige woorden van inleiding en zeide tot

de aanwezigen, dat het hemelsche Evangelie door de Heiligen der

laatste Dagen gepredikt wordt, en dat vele profetieën des Bijbels ver-

vuld zijn of nu vervuld worden. Hij gaf verder oen kort verslag van
het werk in de verschillende vertakkingen der Amsterdamsche confe-

rentie. Ouderling J. A. Kingdon sprak daarna over het verzoenings-

werk van Christus en de erfzonde. Ouderling Jas. A. Hooper zeide,

dat wy nu reeds een gedeelte van ons eeuwig leven genoten; want
God te kennen is het eeuwige leven. Hu besprak verder den toestand

der wereld, de zonde en ongerechtigheden der menschen; maar toonde

tevens aan, dat door onderzoek de wil van God gekend kan worden.

Ouderlingen Fred. Tadje, J. S, Bennion, S. B. Newton en G. B.

Alexander zongen een kwartet. Ouderling M. Dalebout, president der

Rotterdam sche conferentie, was de laatste spreker in deze vergadering.

Volgens den Bijbel toonde by aan, dat een herstelling van alle dingen

zou plaats hebben in de laatste dagen. In het laatste der dagen zou

Zion opgericht worden in de toppen der bergen en het Evangelie aan

alle volken gepredikt worden.

Des namiddags ten twee uur werd de tweede vergadering gehouden.

Nadat het Avondmaal bediend was, en een kind door President

S. Q. Cannon gezegend, sprak Geo. C. Mathews tot de vergaderden. Hy
zeide, dat het Evangelie is een stroom van levend water, maar één

beginsel kan niet alleen staan, maar allen te zamen vormen een geheel.

De autoriteiten der Kerk en Zending werden daarna voorgesteld

en erkend.

President Fred. Tadje gaf hierna een verslag van de werkzaamheden

gedurende de laatste zeven maanden in de Amsterdamsche Conferentie

verricht, hetwelk luidde als. volgt: 56,400 traktaten en 4,560 boekjes

uitgegeven, 13,000 huizen door de zendelingen bezocht met eerste

traktaten en 2250 op uitnoodiging. 7900 Evangelie-gesprekken werden

met vreemdelingen gehouden, 55 personen gedoopt en 25 kinderen

gezegend. 18 personen tr»kken naar Zion en 20 nieuwe inteekenaren

werden verkregen voor „De Ster", en 27 Boeken van Mormon verkocht-

Dezelfde broederen, die des morgens hadden gezongen, zongen nu

weder een kwartet. Ouderling I. Sander deed daarop med^deeling van

de manier waarop hij tot het Evangelie was gekomen.

Ouderling Osmond Olsen besprak de macht van het geloof en
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bewees dit door voorbeelden van de oude profeten. Hn' spoorde allen

aan in het werk des Heeren moedig voort te gaan.

Ouderling J. Butterworth sprak over de verbetering en beschaving

der wereld. Toonde de goddelijkheid van het herstelde Evangelie en

de vereenigde orde. Daarna zongen de broeders weder een kwartet.

J. K. Meibos, president der G-roningsche Conferentie toonde aan, dat

God altijd geïnspireerde mannen heeft gehad om zijn volk te leiden,

halende verscheidene voorbeelden aan uit de Schrift, en bewijzende de

herstelling van het Evangelie. President S. Q. Cannon besprak de

bedoeling van „Godsdienst". God alleen kan zijne kinderen bekend

maken welke dienst Hem behagel^'k is. Hij bewees de noodzakelijkheid

van openbaring, en verklaarde de boodschap van het Mormonisme.

In deze vergadering waren 360 personen tegenwoordig; waarvan er

60 vreemdelingen waren, vele boekjes en traktaten werden uitgegeven.

Op Maandag 16 November werd er een priester-vergadering gehouden

voor de zendelingen. Allen gaven verslag hunner werkzaamheden en

nuttige wenken en raadgevingen werden gegeven. Behalve de reeds

genoemde zendelingen waren op deze conferentie tegenwoordig: D. D.

Brimhall, C. A. Wooley, T. W. Matthews, John. L. Ellertsen en zuster

L. S. Ellertsen, B. Barton, H. Uffens, J. H. Smith, F. W. Platt en

S. Busath van de Amsterdamsche Conferentie. R. Adams, J- D. Rudd,

J. Pitt, J. A. Kingdon, E. Jackson en J. C. Kidd van de Arnhemsche
Conferentie. J. H. Carstensen, C. de Gooijer. J. J. Millard, P. A. Clayton,

J. H. Walker en A T. McKell van de Groningsche Conferentie. D. F.

Davis, D. W. Jones, J. H. P. Volker, J. R. Stringham, J. H. Gwilliam,

J. C. Wade, J. Eggen, J. H. Govers, O. P. Schettler, I. Sander en

Geo. H. Knight van de Rotterdamsche Conferentie.

Met welgevallen kan op deze Conferentie teruggezien worden, want
zy kan in alle opzichten als goed geslaagd beschouwd worden.

O. Olsen, Secr.

HET LEVEN OMHOOG.

Er is een boekje, getiteld: „Het leven omhoog," waarin de waarheid

der opstanding op een merkwaardige wijze wordt voorgesteld.

Het is een allegorie, en geeft de gewaarwordingen van een kleine

pop van een waterjuffertje.

Dit kleine insect wil gaarne weten, hoe het er uitziet in de sfeer

buiten zn'n eigen kleine wereld. Tevergeefs vraagt het er de visschen

naar, die hadden geen ondervinding van een andere wereld; ook zyn

lotgenooten kunnen zijn vurig verlangen niet bevredigen. De eenige

wereld die zy kenden, was de kleine vijver inde weide; hun ondervinding

is beperkt door de omringende oevers.
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Eindelyk gevoelt het zich onwederstaanbaar opwaarts getrokken;

het vertelde dit zijn makkers en beloofde te zullen wederkomen om
hun te vertellen hoe het daarboven uitzag, boven de biezen in den kleinen

poel. Daarna verdween het voor het oog zijner kameradon en steeg op
naar het zonlicht in de groote wereld.

Hier wordt het veranderd en met uitgespreide vleugels vliegt het

heen en weer, de stralen der zon weerkaatsende op zijn schitterend

kleed. Maar het vergeet de belofte niet, aan zyn vroegere vrienden
gedaan. Het tracht terug te keeren naarde wereld, waaruit het verrezen

is, miar het kan de atmosfeer niet meer verlaten, waarin het nu leeft.

Het eenige wat het doen kan, is op hen te wachten tot ook zrj zullen

komen daar waar i-et nu leeft als een schoone waternimf.
En zoo is het ook met hen die uit ons pezicht verdwenen zyn.

Zrj hebbon nog dezelfde liefde voor ons, al zijn zij niet bij machte tot

ons te komen, doch zrj wachten in de tegenwoordigheid vanden Heiland

op dat heerlyk oogenblik, wanneer zrj met verheerlijkte lichamen ver-

eenigd zullen worden met ons, die ze op aarde beminden.

^ Levende Beelden,

ONTSLAGEN.

Ouderling Wm. T. Hicken is eervol van zijne werkzaamheden in

deze Zending ontslagen. Ky kwam 20 Mei, 1906 te Rotterdam aan, en

wercl eerst aangewezen in de Arnhemsche Conferentie te arbeiden.

30 Juli 1907 werd hy' verplaatst naar Leeuwarden, en vanaf 5 Mei

1903 is hy in de Rotterdamsche Conferentie werkzaam geweest.

VERANDERING VAN ADRES.

Het adres van de zendelingen te Gouda is veranderd en is nu:

Karnemelksloot R 623 B.

OVERLEDEN.

Te Dordrecht is op 13 November overleden het dochtertje van

broeder en zuster Mookoek. Het kindje was geboren 3 November 1908.
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