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TOESPRAAK TOT DE KERK DOOR HET
EERSTE PRESIDENTSCHAP.
Daar wederom een jaar spoedig het einde nadert, zoo verwij, naar een gewoonte die gedurende eenige jaren gevolgd

langen

wederom

iets te zeggen tot de Heiligen der laatste Dagen, als
onze gebruikelijke groetenis bij het Kerstfeest. Wij zullen niet
trachten de leeringen der Kerk te bespreken, noch de beginselen
van het Evangelie, welke zoo overvloedig gegeven zijn door de
apostelen en ouderlingen, van het volk der Kerk in Zion en in
de wereld. Wij zien overal duidelijke bewijzen van de handelingen des Heeren met Zijn volk, omvattende de Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der laatste Dagen, en met al het volk
van deze groote natie waarvan wij deel uitmaken.
Niet alleen het volk van Utah en aangrenzende staten en
territoren, maar al het volk van ons land in het algemeen, is
wonderlijk gezegend geworden met vele zegeningen gedurende
is,

het jaar. Welvaart heeft in ieder gedeelte van het land geheerscht,
niettegenstaande de geldelijke moeilijkheden die voor een tijd de
nijverheid van het land ernstig met nadeelige gevolgen bedreigden.
De jaargetijden zijn gunstig geweest en de eerbare arbeider
heeft in het algemeen ruime inkomsten ontvangen voor zijnen
arbeid. De wereld in het algemeen is bevrijd gebleven van de

verwoestende gevolgen van oorlog, alhoewel zij niet geheel van
twist is vrijgebleven, en de tevredenheid des Heeren is over de
aarde geweest in groote mate, en wij denken voornamelijk in
alle deelen der wereld, waar pogingen zijn aangewend door Zijne
dienstknechten, om de grondslagen te vestigen van Zijn werk en
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de kennis der waarheid en de komst en de heerlijkheid van
Zijn koninkrijk onder de kinderen der menschen te verspreiden.
De neiging der volken om hunne geschillen aan een raad van
scheidsrechters te onderwerpen, inplaats van aan het doodelijk
gevecht op het slagveld, en de vredesvergaderingen die in het
verleden gehouden zijn, met meer of minder goeden uitslag, en
in de toekomst zullen voortduren, zijn inderdaad zeer bevredi-

gende teekenen van de voortdurende vestiging van vrede en
het ophouden van den oorlog. Wij gelooven dat deze gewenschte
toestand onder de volken zekerlijk zal komen, dat gerechtigheid
in ieder land zal heerschen en het woord des Heeren zonder
vrees en verhindering verkondigd zal worden onder alle naties,
talen en volken.

De

arbeid der ouderlingen.

De

ouderlingen der Kerk hebben ijverig en getrouw gearbeid
om de boodschap van leven en zaligheid te verkondigen, zoowel
op tijdelijk als op geestelijk gebied, in al hunne zendingsvelden,
en hebben veel gedaan om broedelijke liefde en waarheid te
vestigen want de geest van vrede, rechtvaardigheid, barmhartigheid en gerechtigheid gaat van de ouderlingen uit en gaat over
op het volk waaronder zij arbeiden. Hunne zending is een zending
van goeddoen en liefde voor hunne medemenschen; zij brengen
tot het volk het Evangelie van Christus, dat hen door de gehoorzaamheid aan Zijne voorschriften zal zalig maken en verhoogen
in Zijn koninkrijk, dat ten slotte opgericht zal worden en algemeene heerschappij zal hebben over de aarde, zooals de oude
profeten voorspeld hebben.
De aanvraag voor bekwame arbeiders in de verschillende
zendingsvelden is sedert geruimen tijd veel grooter geweest, dan
waaraan wij hebben kunnen voldoen. Het is echter ons doel
geweest, een voldoend aantal ouderlingen in de terschillende
;

natiën te houden

waar

wij het

zendingswerk

zijn

aangevangen,

om het werk des Heeren voort te zetten met wijsheid en met
gunstigen uitslag, opdat er geen onnoodige stilstand zal zijn in
het verspreiden van het Evangelie onder het volk, want wij
erkennen dat het gepredikt moet worden met macht onder alle
volken in deze bedeeling. Wij hebben nu ouderlingen arbeidende
in Europa, Azië, Afrika en op vele eilanden der zee zoowel als
in Amerika. In overweging nemende het groote aantal ouderlingen, dat voortdurend in de zendingsvelden gehouden wordt,
dan zijn er slechts zeer weinigen hunner die zich de heerlijke
zending waartoe zij geroepen zijn, onwaardig getoond hebben.
Enkelen hebben hun leven nedergelegd terwijl zij arbeidende
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in het werk van den Meester. En terwijl onze harten met
toegenegenheid vervuld zijn voor de beroofde huisgenoten en
van die getrouwe ouderlingen aldus huiswaarts geroepen,
zoo kunnen wij slechts dankbaar zijn in de wetenschap, dat er
voor hen eer en belooning wacht, gelijk aan die van de martelaren
voor de zaak der waarheid in alle eeuwen der wereld. Wij
verheugen ons in de kostbare zekerheid, door het Evangelie
gegeven, dat zij en hunne bloedverwanten die getrouw zullen
blijven aan de waarheid, te zamen voort zullen komen in den
morgen der opstanding, gekroond met heerlijkheid, onsterfelijkheid en eeuwig leven. De bekwaamheid, geschiktheid, ernst en
toewijding aan de plichten van hen die geroepen zijn tot de
verantwoordelijke plaatsen, om over de verschillende zendingen
der wereld te presideeren, heeft ons groote vreugde gegeven.
Niet een hunner heeft ooit terug gedeinsd van eenigen plicht of
nagelaten aan eenigen eisch te voldoen in het getrouw volbrengen
van de plichten van het presidentschap. De voortgang van het
werk des Heeren onder hunne leiding is zeer bevredigend

waren

familie

geweest.

De behandeling der ouderlingen in de wereld.
Wij gevoelen ons gelukkig te kunnen zeggen, volgens vertrouwbare inlichtingen, dat de ouderlingen met meer eerbied en
achting behandeld worden door de meer ontwikkelde klasse van
het volk. Vooroordeel wijkt voor de toeneming van ware kennis
van de juiste hoedanigheid van het groote werk der laatste dagen,
door de voortdurende en volhardende pogingen van de dienstknechten des Heeren en zulke tegenstand als nu ontmoet wordt,
is over het algemeen van de onkundige en verkeerd onderrichtte
;

personen, die verblind zijn door dweperij en haat, ontstoken in
hunne harten door hen die zich hebben toegewijd aan priesterbedrog en politieke rechts verdraaiing. En alhoewel een vastberaden poging gedaan is door enkele dwepende en valsche menschen, om de zaak van Zion te benadeelen en den vooruitgang
van de boodschap der waarheid tegen te gaan, onder de oprecht
gezinde menschen der wereld, zoo verheugt het ons te kunnen
zeggen, dat hun voornemen om kwaad te doen door de Goddelijke
Voorzienigheid niet ten uitvoer kon worden gebracht en slechts
goed het gevolg is geweest; hun invloed is nu in vergelijking
met voorheen machteloos en hunne aanvallen zijn zonder de gevolgen die in vroeger dagen daarvan het gevolg waren.

Hoofdzetels der zendingen.

De Kerk
zetels in

heeft dit jaar veel geld gebruikt,

om blijvende hoofd-

de zendingen en conferenties der Kerk in de wereld

te
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verkrijgen en in te richten. Sommige zijn mooie gebouwen en
zeer geschikt voor het houden van vergaderingen en het wonen
van de ouderlingen. Wij ondervinden, dat het bezitten van vergaderlokalen en hoofdzetels, ons meer ontzag geeft onder onze
vrienden buiten de Kerk en moedigt de Heiligen aan, ernstiger
pogingen te doen, om hunne vrienden naar de vergaderingen te
brengen. Het geeft hun vertrouwen in de degelijkheid van het
werk, en maakt het voor hen gemakkelijker de onderrichtingen
der ouderlingen op te volgen, om niet in haast te emigreeren,
maar dat de Heiligen verblijven en helpen de vertakkingen waar
zij leven te versterken, en zij zelf vaster in het Evangelie worden.

Het Boek van Mormon

in

de Zendingsvelden.

Vele duizenden exemplaren van het Boek van Mormon zijn
gedrukt geworden in de Vereenigde Staten en zijn door de ouderlingen overal verspreid onder het volk. Het gevolg is geweest,
het ontwaken van levendige belangstelling in de leeringen van
het Evangelie en in de goddelijke zending van Joseph Smith.
Het Boek van Mormon is verkrijgbaar gesteld, bij sommige van
de grootste en meest vertrouwbare boekverkoopers in de Vereenigde Staten, en het is opgenomen in hunne catalogi. Het ge
bruik van het Boek van Mormon, als een middel om het Evangelie te verspreiden, is zeer bevredigend bevonden. Wij gevoelen
behoefte de ouderlingen te prijzen voor hunne pogingen in die
richting en bidden dat dit werk door hen zal voortgezet worden
in de toekomst, tehuis en in de wereld met dezelfde volharding
en met dezelfde gunstige gevolgen. Het algemeen gebruik van
het Boek van Mormon door de ouderlingen als een middel om
kennis van het Evangelie te verspreiden en menschen te bekeeren
tot de goddelijkheid van de zending van den profeet Joseph
Smith, zal zeker met goeden uitslag bekroond worden. Het boek
bevat een belofte aan alle eerlijke onderzoekers, dat zij zullen
weten van zijne waarheid, als zij het willen bestudeeren met biddende harten. Honderden getuigen thans van de vervulling
dezer belofte. Dit gebruik van het Boek van Mormon is slechts
een teruggaan tot toestanden die bestonden in vroeger dagen der
Kerk, toen de ouderlingen voortgingen met het Boek van Mormon
en velen geloofden en werden gedoopt. Sommige der eerste en
stand vastigste leden werden door middel van het lezen van het Boek
van Mormon bekeerd. Onder hen kunnen genoemd worden
President Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard Richards,
Parley P. Pratt en Orson Pratt, George A. Smith en andere leden
van het huisgezin van den profeet, en vele anderen, die hier door
gebrek aan plaatsruimte niet kunnen genoemd worden.

De

ouderlingen der Kerk

wereld, dat Hij

wederom
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de getuigen van Christus in de
Zijn Evangelie heeft opgericht, en de
zijn

wereld zal geoordeeld worden door hunne getuigenissen. Het
Boek van Mormon is een getuige van de handelingen van God
met de oude inwoners van dit land, dat het land van Zion is.
Het bevat het Evangelie van Jezus Christus en is vertaald door
de gave en macht van God als een middel voor de zaligheid en
verlossing van Zijne kinderen.

Het Werk

Wat

wij gezegd

in de Ringen van Zion.
hebben van de oprechtheid en toewijding

tot

werk van hen die geroepen zijn in de zendingen te presideeren,
kunnen wij met denzelfden nadruk en naar waarheid zeggen van
hen die geroepen zijn, om in de onderscheidene Ringen van Zion
te presideeren. In het algemeen zijn zij arbeidende met kracht
en ijver onder de Heiligen, hunne harten vervuld zijnde met
het

ongeveinsde

liefde.

De

verkleefdheid der Heiligen tot de zaak

van Zion hunne getrouwheid aan de beginselen van het Evanhunne kennis van het werk der laatste dagen hunne liefde
voor elkaar en voor de presideerende autoriteiten der Kerk, en
de duidelijk zichtbare eenheid heerschende in al hunne vergaderingen, zijn zeer te prijzen. Hun gehoorzaamheid aan het beginsel van tiende, dat door onzen Hemelschen Vader is geopenbaard
en vastgesteld, om in de tijdelijke benoodigdheden der Kerk te
voorzien, en hunne vooruitgang in het waarnemen van het Woord
van Wijsheid en het beginsel van geheelonthouding en matigheid,
toont hun groei en vooruitgang in de kennis en liefde van de
.beginselen van hunnen godsdienst. Voorvallen die pas hebben
plaats gevonden, hebben de gewiligheid van de Heiligen der laatste Dagen, die in goede verstandhouding met de Kerk staan, aangetoond om hunne persoonlijke verlangens voorbij te gaan en
hunne eigene verkiezingen, uit eigen beweging voor het nut van
het algemeen op te geven, en toonen duidelijk hun persoonlijken
groei en ontwikkeling op verstandelijk gebied, zoowel als hunne
;

gelie

;

;

,

toewijding voor het welzijn van het geheel.

De Scholen der Kerk.
Onze kerkelijke scholen in Zion, waarvan er nu

27 zijn, en
omtrent 10,000 leerlingen tellen, zijn in bloei toegenomen. Sommige
nieuwe, fraaie gebouwen zijn gebouwd en anderen zijn in aanbouw,
om meer ruimte voor de toename van leerlingen te verschaffen.
Wij betreuren alleen het feit, dat de noodige middelen om aan
alle eischen te voldoen, niet evenredig zijn met den groei en
eischen der scholen. Wij gevoelen het als een plicht op ons drukken,
hooger dan alle andere plichten, om in onze scholen, de jeugd

-30van Zion te onderwijzen: liefde voor waarheid, deugd, eer en reinheid van leven,, eerbied voor den naam van God, de Kerk en alle
heilige dingen en eerbied voor de priesterschap, niet vergetende
alles wat noodig is voor een volkomen zedelijke en verstandelijke
opvoeding. Wij zijn overtuigd, dat in vergelijking met deze beginselen en een blijvend geloof in het Evangelie, alle andere
dingen slechts weinig beteekenen in de opvoeding der jeugd.
Laat deze dingen diep in de gedachten der jeugd ingeprent worden,
totdat zij diep in hunne harten zinken en een gedeelte van hun
geheele wezen worden. Wij hebben getracht onze scholen op een
hechten grondslag te vestigen, en ze te voorzien van de bekwaamste
onderwijzers en met alle noodige dingen om kennis te verschaffen.
Zij zijn op een hoog standpunt van geschiktheid gevoerd geworden
in het lagere onderwijs en in sommige scholen wordt meer uitgebreid en hooger onderwijs gegeven. Wij bevelen onze kerkelijke
scholen den Heiligen der laatste Dagen aan en wenschen dat zij
zullen voortgaan, hun eene verdiende en krachtdadige ondersteuning
te geven, opdat zij kunnen voortgaan in bloei en bruikbaarheid.

Het Tempelwerk.
Groote werkzaamheid

is gedurende het jaar 1908 door de
Heiligen in hun tempelwerk getoond geworden. De geest om te
werken voor de verlossing der dooden rust op hen en een toenemende belangstelling is getoond in dit werk van goddelijke
liefde. Dit werk is, zoo zegt de profeet Joseph Smith, „noodig tot
onze zaligheid, zooals Paulus zegt aangaande de vaders: dat zij

zonder ons niet zouden volmaakt worden, noch kunnen wij zonder
onze dooden volmaakt worden." Het gebod van God is, dat de
Heiligen arbeiden voor de zaligheid van hunne dooden, want de
profeet heeft gezegd „het is de grootste verantwoordelijkheid, die
God op ons geplaatst heeft, naar onze dooden te zoeken."
Vele Heiligen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid
hun door de Kerk aangeboden, door het verschaffen eener
genealogische vereeniging, waar hulp verschaft wordt in dit belangrijk werk. Verslagen worden verzameld en inlichtingen tot de
voorgeslachten worden bijeen gebracht tot gebruik der Heiligen.
De geest die de Heiligen aanspoort tot werken voor de verlossing
der dooden, is het inprenten van de beloften aan de vaders gemaakt, in de harten der kinderen. Dezelfde geest schijnt te werken
in de harten van eerbare mannen der aarde, die hun tijd en
middelen gebruiken om geslachtkundige verslagen te verzamelen
en samen te stellen. In Engeland en in gedeelten van de Vereenigde Staten, zijn vereenigingen opgericht tot het verzamelen
en bewaren van geslachtkundige werken. Voorname verslagen
:
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en kerkelijke boeken, die ontoegankelijk geweest zijn, worden
nu gezocht en in groot aantal gedrukt. Het is wenschelijk, dat
zooveel mogelijk van deze verslagen aangeschaft en opgeborgen
worden. De Heiligen behooren van iedere gelegenheid gebruik
te maken, om de verslagen hunner voorvaders zoover terug als
mogelijk is te verkrijgen, opdat hunne zaligheid door de verordeningen van het huis des Heeren teweeg gebracht kan worden.
Wij prijzen de Heiligen voor hunne volharding in dit belangrijke
en noodzakelijke werk.
Wij wenschen de Heiligen een aangenaam Kerstmis en dat
het nieuwe jaar hun veel vreugde en geluk zal brengen. Wij
bidden dat het werk van God zal vooruitgaan tehuis en in de wereld,
dat de Heiligen zullen groeien in de kennis en genade van God
en dat de goeden en oprechten van hart overal, het Evangelie
van Jezus Christus zullen hooren en verstaan.
Joseph F. Smith,
John R. Winder,
Anthon H. Lund.
Eerste Presidentschap.

ALLERLEI.
Het verzenden van prentbriefkaarten is zeer algemeen en een
woordje dienaangaande is niet van onpas. Er zijn helaas teveel
van die briefkaarten, die geen goede strekking hebben. Het zij
steeds de begeerte van een ieder, ook in dit opzicht naar het
goede en edele te streven. Bedenkt dat men de menschen vaak
beoordeelt naar de prentbriefkaarten, die zij verzenden. Er zijn
vele mooie, veredelende of leerzame prentbriefkaarten die verzonden kunnen worden en het mindere, het twijfelachtige blijve
daarom achterwege. Wij vestigen ook met betrekking tot deze
zaak de aandacht onzer lezers op de briefkaarten door de Zending
uitgegeven en bij de zendelingen verkrijgbaar.
Vaak worden briefkaarten onvoldoende gefrankeerd en daarom
deelen wij mede, dat wanneer den naam en het adres van den
afzender er op vermeld staat er een postzegel van 1 cent op moet
voor het binnenland en 2V2 cent voor het buitenland. Wanneer
er echter mededeelingen of iets. opgeschreven staat moet het volle
port,, dus 2 Va
cent voor binnen- en 5 cent voor buitenland
betaald worden.
Somtijds ontvangen wij brieven aan dit kantoor van verschillende plaatsen, en voornamelijk uit Amerika, welke geen
voldoende port hebben. Als men in Amerika verzuimt postzegels
van 5 cent er op te doen en alleen 2 Amerikaansche er opplakt,
dan kost het ons hier 15 Hollandsche centen extra port.

Er
eerste

zijn

zijn

-
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VROUWEN

....

LUISTERT

huisvrouwen, en vrouwen, die weinig thuis zijn. De
thuis, de laatste het liefst niet. Van zulk een

liever

vrouw
Een man,

verhaalt Hebei het volgende

die op een zekeren middag moe thuis kwam, verlangde naar een flink maal. Maar zijn vrouw, die in huis tamelijk
de baas was, en in de keuken geheel, had een sleutel van de
keukenkast meegenomen, en was bij een vriendin op bezoek.
Hij zond daarom nu eens de dienstbode dan weer de knecht,
met het verzoek, dat de vrouw zou thuiskomen of den sleutel

Doch steeds was het antwoord
„Ik kom dadelijk, hij moet maar even wachten."
Toen hem echter het wachten te lang viel, en de honger hem
steeds meerder kwelde, droeg hij met den knecht de gesloten kast
in het huis der vriendin, bij wie zijn vrouw op bezoek was en
zeide tot zijn vrouw
„Vrouw wees zoo goed, en doe de kast open, opdat ik wat
voor mijn avondeten nemen kan; ik kan het niet meer uithouden."
De vrouw lachte er mee, gaf hem het een en ander en sloot
meegeven.

de kast

.

.

echter een trouwer huisvrouw geworden is, wordt niet
Hoe veel vrouwen moesten haar man, die zoo trouw
arbeidt den ganschen dag, om het dagelijksch brood
te verdienen, meer door reinheid, orde, spaarzaamheid en vriendelijkheid verblijden
Niet ieder echtgenoot is zulk een geduldig man als deze!

Of

zij

verhaald.

en

vlijtig

!

„Blijde

Boodschap"

Voorverordineering. — Ieder man die eene roeping heeft om
de inwoners der aarde te bedienen, werd verordineerd totdat deel
in den Grooten Raad des hemels eer de wereld was.

Moeten God gelijken. — Indien gij wenscht te gaan waar
God is, moet gij God gelijken, of de beginselen bezitten die God
bezit, want als wij niet tot God naderen in beginsel, gaan wij van
Hem en naderen tot den duivel. Een mensch wordt niet zalig
voordat hij de noodige kennis bekomt, want indien hij geen kennis
bekomt, zal hij in gevangenschap genomen worden door een
booze macht in de andere wereld, want de booze geesten zullen
meer kennis, en dientengevolge meer macht hebben dan vele
menschen op aarde. Daarom is openbaring noodig om ons te
steunen, en ons kennis van de dingen Gods te geven.

Joseph Smith.

DE $TEH.
'Nederlandsen Orgaan van de Heiligen der laatste Dagen.
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Redactie:
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OUDERS MOETEN EEN VOORBEELD

J.

DE

BRIJ.

ZIJN.

Het is zeer goed ais ouders hunne kinderen in het Evangelie
onderwijzen en vermanen hunne plichten te doen, ja, wat meer
«egt het is de plicht der ouders deze dingen te doei! Wat echter'
niet vergeten moet worden is het geven van eën goed voorbeeld;
Ais kinderen zien, dat liurine ouders zelf niet doen wat zij hun
kinderen gebieden of onderwijzen te doen, dan zullen de kinderen,
&oodra zij gelegenheid hebben, geneigd zijn het voorbeeld der
Öüders na te volgen. Ouders moeten door hun handel en wandel toonen, dat zij overtuigd zijn van de waarheid en noodzakelijkheid van alles wat zij hunne kinderen onderwij zern
Denkt gij, o vaders en moeders — èh wèèst voor een oogenblik eens ernstig — dat uwe kinderen de godsdienstoefeningen
zullen bijwonen, als hurine ouders thuis blijven en werken, zeggende geen tijd te hebben om vergaderingen te bezoeken ? Denkt
gij, dat Uwe kinderen ernstig kunnen zijn, in betrekking tot het
heil hunner zielen, al zeggen vader en moeder ook, dat het Evangelie de waarheid is, als de ouders door hunne daden tegen het
Evangelie strijdende zijn. Kunt gij verwachten, dat uwe kinderen
nader tot God zullen gaan, als wij steeds zien, dat hunne ouders
door hunne daden Hem meer en meer verlaten ?
Laat u niet misleiden, vaders en moeders, door te denken, dat
het niet zoo ernstig zal zijn en dat gij uwe plichten tegenover
uwe kinderen volbrengt, als gij hun alleen door woorden ondèr j
wijs geeft. Denkt niet, dat door te beweren, dat gij moet zorgen
voor de aardsche dingen, uwe nalatigheid door God zal vergeven
worden. Weet gij wel, dat God de Vader van de geesten uwer
kinderen is en Hij van u verwacht, dat gij door woord en daad
medewerkt, om die geesten straks in staat te stellen in Zijne
tegenwoordigheid terug te doen keeren ? Wil daarom van af
heden, niet alleen door woorden maar ook door daden prediken.
Zult gij zelf zalig kunnen worden, als straks uwe kinderen tot u
zullen zeggen, ja u zullen verwijten vader en moeder, gij hebt
door uwe voorbeelden mij in de verkeerde richting gebracht o,
waarom hebt gij niet door uwe daden getoond, dat uwe onderwijzingen ernst ivaren.
Vaders en moeders, weest voorbeelden voor uwe kinderen,
onderricht hen door woorden en daden. Venvacht niet te maaien
waar gij niet gezaaid hebt; en wat gij zaait zult gij ook zeker maaien.
:

;
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DE UITSTORTING VAN DEN HEILIGEN GEEST.
Als antwoord op een schrijven van een der Zondagsscholen
dezer zending, met betrekking tot het uitstorten van den Heiligen
Geest op het Pinksterfeest, en wat geschreven staat in Joh. 20 :22,
alwaar wij lezen: „En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen,
en zeide tot hen Ontvangt den Heiligen Geest" diene het volgende
De discipelen des Heeren ontvingen den Heiligen Geest na,
de opstanding des Heeren. Zij predikten en verrichtten wonderen,
terwijl Jezus nog op aarde wandelde, maar zij deden die dingen
door de kennis, macht en kracht die van Hem uitging en niet
door de tegenwoordigheid en invloed van den Heiligen Geest.
Na de opstanding van Jezus blies Hij op hen, en zeide: „Ontvangt
den Heiligen Geest." Die daar toen tegenwoordig waren ontvingen
den Heiligen Geest.
In Joh. 20
24 lezen wij, dat Thomas niet tegenwoordig was.
Er staat ook niet geschreven of Matthias, die later in de plaats
van Judas werd aangesteld tegenwoordig was.
Als iemand de Heiligen Geest heeft ontvangen, dan is dit
geen beletsel om met een grooter kracht van dien Geest aangedaan te worden, en dit was het geval op het Pinksterfeest. Zij
waren allen
bijeen en leefden in
ook Thomas en Matthias
afwachting van eene gewichtige gebeurtenis, omdat zij te Jeruzalem
met kracht aangedaan zouden worden. In Hand. 2 2—4 lezen
wij van de uitstorting des Heiligen Geestes en nu was de uitstorting algemeen, want allen werden vervuld met den Heiligen
Geest en toen eerst werden de teekenen waargenomen en zagen
en hoorden de aanwezigen, dat de Apostelen met kracht aan:

:

—

—

:

gedaan werden, hunne zending goddelijk was en er geen verontschuldiging zou zijn voor het verwerpen hunner boodschap.
Wij laten hier een uittreksel eener predikatie volgen van
Pres. Joseph F. Smith.
Er is soms verschil met betrekking tot het uitstorten van den
Heiligen Geest op de apostelen van Christus. Sommigen hebben
verklaard, dat zij den Heiligen Geest ontvingen nadat zij gedoopt
waren. Waarom niet? Dat was de orde der Kerk. Waarom zou
Hij hun den Heiligen Geest niet geven? Anderen verklaarden
dat zij den Heiligen Geest nog niet hadden ontvangen. Als Petrus,
de presideerende apostel van Christus, met den Heiligen Geest
was aangedaan geweest, op den avond toen Hij den Zoon van
God verraadde, toen hij voor de vergaderde menigte stond op
dien gewichtigen avond en den Heere verloochende, en om zijne
verloochening van Jezus meer kracht te geven verklaarde, dat
hij Hem niet kende, en dit met een eed bevestigde, dan zou het

voor altijd met Petrus gedaan geweest zijn, vergeet dat niet.
Niemand kan Christus verloochenen na den Heiligen Geest ontvangen te hebben en met het getuigenis van den Heiligen Geest
in zijn hart, dat Hij de Christus is, het oordeel ontkomen dat
verbonden is met het opnieuw kruisigen van Christus en Hem
openlijk ten schande te maken. Maar als Petrus vóór dien tijd

den Heiligen Geest had ontvangen, dan had hij niet gedaan wat
De Geest van
hij toen deed; het zou onmogelijk geweest zijn.
God had het niet toegelaten, en hij had het niet kunnen doen.
zichzelven
aan
Hij
was
Wat was echter het geval met Petrus?
overgelaten. Hij had gewandeld in het licht van den Zoon van
God, grooter dan den Heiligen Geest. Hij had de inspiratie van
Christus verkregen, en hij wandelde in het licht van iemand die
grooter was dan den Heiligen Geest en die met hem was. Het
was niet alvorens Christus uit den dood opstond en Hij gereed
was óp te varen tot den Vader, Zijn Vader en hun Vader, Zijn
God en hun God, toen Hij hen haast ging verlaten en in de wereld
achterliet, dat Hij den Trooster aan hen gaf en zeide: Ontvangt
den Heiligen Geest. Denkt gij dat Petrus daarna ooit Christus
verloochende. Neen, nimmer, nimmer. En toen Petrus gekruisigd werd terwille van zijn getuigenis van Jezus Christus, pleitte
hij met zijne beulen, hem niet te eeren door hem te kruisigen
als zijn Meester gekruisigd was. Hij was gereed voor zijn getuigenis te sterven. Hij was bereid zijn geloof in zijne zending te
toonen door zijnen dood. En zij kruisigden hem met het hoofd
naar beneden; maar hij verloochende Christus niet. Hij had den
Heiligen Geest ontvangen. Het is deze Heilige Geest, aan de
kinderen der menschen gegeven, die van de dingen Gods neemt
en aan de menschen toont; die getuigenis geeft van den Vader
en den Zoon, die getuigenis geeft van de waarheid aan de
menschen, en wanneer zij den Heiligen Geest ontvangen, dan
moeten zij voorzichtig zijn wat zij doen, om niet schuldig té zijn
aan den misdaad den Zoon van God opnieuw te kruisigen en
Hem openlijk tot schande te maken. Dit is de onvergeeflijkste
zonde.
„Alle zonde en lastering zal den menschen vergeven
worden; maar lastering tegen den Geest zal den menschen niet
vergeven worden." Dit zijn de woorden van Christus. Gij hebt
Hem ontvangen, weest voorzichtig, wat gij doet. Stelt Christus
niet openlijk tot schade. Ontheiligt niet de naam van den Zoon
van God, den Zaligmaker der wereld. Verlaat niet Zijne zaligmakende genade en liefde en de offerande van Zijn leven en
bloed voor de zaligheid van het menschelijk geslacht. Gedenkt
dat Hij de Zaligmaker der w ereld is; dat Zijn naam de eenige
naam onder den hemel gegeven is, waardoor de mensch zalig
T

-36 kan worden. Gedenkt dit, gij Heiligen der laatste Dagen en
gaat daar niet van terug.
De discipelen van Christus wandelden in het licht van hunnen
Verlosser, in het licht van hunnen oudsten Broeder, de Zoon
van God, terwijl zij met Hem in het vleesch wandelden; maar
toen Hij gereed was hen te verlaten, gaf Hij hun den Heiligen
Geest, die voor hen een Trooster zou zijn totdat Hij zou wederIk haal dit alleen aan, om het feit te bekrachtigen en
het duidelijk in de gedachten van de Heiligen voor te stellen,

komen.

voornamelijk de ouderlingen van Israël, als er zijn die het vroeger
fliet duidelijk hebben Voorgesteld, dat de discipelen van Christus,
de Twaalf die Hij had gekozen, niet den Heiligen Geest ontvangen hadden dan na Zijne opstanding. Hij zond hen uit, om
te prediken, dat is waar, om zieken te genezen, duivelen uit te
werpen, in tongen te spreken en alle dingen te doen, noodig voor
de zaligheid van de menschen; nlaar zij gingen door Zijne
genade en door den macht en kennis die van Hem uitging, en
niet doof de tegenwoordigheid en invloed van de gave des
Heiligen Geestes, tot na Zijnen dood en opstanding.
(Deze predikatie werd gehouden te Logan, 27 October 1907.)

IN

ONS EIGEN ZENDlNGSVELD.

Wij deelen de zendelingen mede, dat er nog enkele nummers
van De Ster van 1 Jan. voorhanden zijn. Het is een goed num-

mer om

ter verspreiding te gebruiken.

Kerstfeest te Arnhem. — De Arnhemsche en Nijmeegsche
gemeenten hielden hun Kerstfeest te zamen. Ongeveer 130 personen waren tegenwoordig, waarvan 50 vrienden. Het programma
was geschikt en belangwekkend. Allen schenen met dit feest zeer
tevreden te zijn.

Een speciale vergadering werd op Donderdagavond, 7 Jan.
gewone lokaal te Alkmaar gehouden, waarop Pres. M. Dalebout en Ouderlingen Jos. H. Smith en B. Barten aanwezig waren.
Benevens de leden waren er ongeveer 40 vreemdelingen aanwezig.

in het

Zondagsschool Schetsen.

— De schetsen

voor de Theologische

afdeeling, behandelende de Artikelen des Geloofs, enz., zijn gereed. Ten gevolge van de Stuiver-Fonds gaven, zijn we in staat

deze schetsen kosteloos aan de leden der Theologische Klassen
aan te bieden, zoodat ieder leerling van die Klassen een exemplaar
kan hebben.

-
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Met Kerstmis is er in de verschillende gemeenten in deze
Zending Kerstfeest gevierd met de kinderen der zondagsscholen
en in sommige plaatsen ook met de leden der Kerk. Over het
algemeen zijn deze feestvieringen zeer goed geslaagd en kan er
met tevredenheid op terug gezien worden.

CORRESPONDENTIE.
Van Ouderling

Robert. S. Folland, die thans President

is

van

de Hollandsche vergaderingen te Salt Lake City, hebben wij een
brief ontvangen, waarin het volgende wordt vermeld
Sedert mijn terugkeer uit Holland ben ik zeer bezig geweest,
zoowel op geestelijk als op maatschappelijk gebied. Daarom heb
ik verzuimd vele vrienden te schrijven. Sinds mijn aankomst
tehuis ben ik werkzaam in het Presidentschap van de Hollandsche vergadering en beschouw dit als eene goede gelegenheid
om in aanraking te zijn met de Hollandsen-sprekende leden der
Kerk en op de hoogte te blijven met die taal. Wij hebben zeer
goed geslaagde bijeenkomsten gehad, en de heiligen gevoelen
zich in 't algemeen, zeer goed. Het is bijzonder bemoedigend de
leden die onlangs van Nederland zijn gekomen, te hooren getuigen
dat zij zich verheugen zoowel tijdelijk als geestelijk sedert hunne
aankomst. Ik lees de „Ster" met veel belangstelling, en in 't bijzonder het nieuws van de Zending. Mijne hartelijke groeten aan
de zendelingen en heiligen,- en gelukwenschen voor een aangename Kerstmis en een voorspoedig Nieuw Jaar.
:

Ouderling Henry Noorda, die eenige jaren geleden in deze

Zending werkzaam was, verzoekt ons zijn hartelijke groeten over
te brengen aan de zendelingen en heiligen. Verder zegt hij: Ik
gevoel mij nog altijd gelukkig in het werk van God en ben nog
al bezig gehouden sedert ik terug ben, waarvoor ik mij gelukkig
gevoel. Mijne roeping hier brengt mede dat ik nog al verschillende vergaderingen moet bijwonen alsook op huisbezoek gaan.
Nu, ik geloof dat waar er wrijving is daar is warmte, en dus mijn
hart is nog met warmte vervuld voor het Evangelie. Ik lees de
„Ster" zooveel als ik kan en ben altijd verblijd om den vooruitgang
in mijn vaderland en de Zending te bespeuren. Gods beste zegen
voor

U

allen

Zuster Cora Göbel schrijft ons uit Salt Lake City als volgt:
Wij maken het hier goed en gevoelen ons gelukkig in het
Evangelie. Hoewel mijn werkkring heel anders is dan in Holland,
zoo gevoel ik toch geen spijt, dat ik hier ben, want juist door de

-

38

-

moeilijkheden, waar ik hier ben' doorgegaan, ben ik nader tot
gebracht, en kan ik inderdaad zeggen, dat ik eene besliste
overtuiging bezit, dat dit Evangelie waarheid is, omdat ik gedaan
heb den wil des Heeren, en steeds tracht om dien ernstig na te

God

leven.

Indien iemand optrekt met Zion in zijn hart, die zal het hier
inderdaad vinden, want het ligt voornamelijk aan de personen
Ik ben altijd blij de „Ster" te
zelf, hoe zij zich hier gevoelen.
ontvangen. Zij is mij als eene vriendin, die altijd weer nieuws
komt brengen uit het oud Vaderland.

Aan eenen brief van br. en zr. P. A. Feltzer, wonende te Salt
Lake City. ontleenen wij het volgende:
Wij verheugen ons steeds in het Evangelie en onze getuigenis wordt steeds sterker. Als men het Evangelie wil dienen
dan is dit de plaats, het is Zion als wij Zion in ons hart hebben.
Veel heb ik hooren spreken over de Leiders der Kerk maar ik
heb nu bij ondervinding, dat het edele, brave en goede menschen
zijn.
„De Ster" is mij dierbaar en in het jaar dat voorbij is, heb
ik ons tijdschrift erg mooi gevonden. Vele onderwerpen werden
er in besproken waar ik naar verlangd heb. Dit is Gods werk.
Hij zegene het!

UTAH NIEUWS.
Te Salt Lake City is een bufeau van informatie opgericht
alwaar vreemdelingen hulp en inlichtingen verschaft worden en
met de bijzonderheden, geschiedenis enz. van het volk en de
Kerk op de hoogte kunnen komen. Gedurende het jaar 1908
hebben 100,000 personen hunne namen geschreven in het vreemdelingenboek in dat kantoor aanwezig. Men schat echter, dat
200,000 vreemdelingen aldaar geweest zijn en hulp en inlichtingen
verkregen hebben, want het is dikwijls zoo druk, dat sommigen
het gebouw verlaten zonder te teekenen en soms teekent maar
één persoon voor de geheele familie. Deze reizigers kwamen
van de verschillende staten van Amerika en sommigen uit
Europa en behoorden tot de voorname en ontwikkelde personen
der maatschappij. Over het algemeen zijn zij erkentelijk voor
de vriendschap hun in Salt Lake City betoond en spreken, tehuis
gekomen, een goed woord over Utah en de Mormonen.
Te Ogden City is onder de Nederlanders een tooneelvereeniging opgericht, met het doel uitvoeringen te geven voor goede doeleinden. De naam der vereeniging is: „De Holland Dramatic Club."
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ZION'S

(Overgeplant door Frank

Kalm, mijn broeder! Drift

Houd

[heersch' nimmer;
uw zielsvuur in den band;
niet,

I.

Kooijman.)

Kalm, mijn Broeder!

I.

Doof dien gloed

GAANDE.

maar laat

Treft u valsche en lage laster?
Smaad der wereld op die klacht?
Klem uw lippen vast en vaster,
Onderdruk uw toorn met

[immer
Wijsheid spreken en verstand.

[kracht.

Kalm, mijn zuster! Groot ver[mogen
Heeft de koelberaden geest;
Drift verblindt de zuiverste

Wil op deze waarheid bouwen:

[oogen,

De onschuld

heeft den tijd tot
[vrind,

Wijl geduldig, kalm vertrouwen
U versterkt en achting wint.

Maakt den mensch totreedloos
[beest.

Kalm, bezadigd! en veroordeel
Nooit bekende of vreemdeling,
Schoon de volle schijn in 't
[voordeel
Zij

Teedre snaren aanstonds

De

trillen

eêlste geesten voelen

't

[fijnst,

En, wijl zij het volgen willen,
Stemt hen 't Evangelie 't reinst.

van de beschuldiging.

Geef, alvorens te besluiten,
De verdediging het woord;
Vaakzijnhuizen, mooivan buiten,
Binnen niets dan roof en moord.

Harten, zoo gevoelig, dienen
Zwaar versterkt en scherp

[bewaakt

Door den Geest des Ongezienen

En door oefning sterk gemaakt.

Wordt door

Uwe

bittre lijdensdagen
levensboot gestuurd,

Tracht het kalm en kloek

te

[dragen,

Half de smart
C.

W.

is

dan verduurd.

Wond met opzet andren nimmer;
Leid met rede uw geestesvuur;
Oefen, broeder, zuster, immer
inlkalmte en zelfbestuur.

U

Penrose.

Sommigen zoeken eer. — In deze wereld zijn de menschen
van natuur zelfzuchtig, eerzuchtig, en streven elkander te overtreffen. Alzoo is er in de andere wereld eene verscheidenheid
van geesten. Sommigen zoeken te overtreffen. Dit was het geval
met Lucifer toen hij viel. Hij zocht voor dingen welke onwettig
waren. Daarom werd hij nedergeworpen, en het is gezegd dat
hij velen met zich aftrok.
De grootte zijner straf is dat hij geen
tabernakel zal hebben.

Dit

is zijn straf.

Joseph Smith.
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CONFERENTIE-AANKONDIGING.
De

Rotterdamsche Conferentie zal op Zondag
gehouden worden. Drie vergaderingen zullen plaats hebben ten 10 uur 's morgens, 2 uur 's namiddags, en 7 uur 's avonds.
De namiddag-vergadering is meer in 't bijzonder voor de leden
der Kerk. Al deze bijeenkomsten zullen in de zaal „Excelsior"
plaats hebben. Al de heiligen en vrienden worden hartelijk uitgenoodigd deze bijeenkomsten bij te wonen, en hunne kennissen
half-jaarlijksche

31 Jan.

mede te brengen.
Op Maandag 1 Februari, zal er voor de zendelingen een Priesterschapsvergadering gehouden worden.

ONTSLAGEN.

—

Ouderling John A. Butterworth van de Rotterdamsche
Conferentie is eervol van zijne werkzaamheden in deze Zending
ontslagen. Hij arriveerde te Rotterdam 17 Juni 1906 en werd eerst
aangewezen te Amsterdam te arbeiden. Later, 10 Dec. 1906, werd
hij verplaatst naar Den Haag en daarna naar Leiden.
Van af
17 Sept. 1907 werkte hij te Amsterdam, en op 22 Juni 1908 werd
hij naar Dordrecht verplaatst.
1

Jan.

Ouderling James A. Hooper van de Amsterdamsche Confeis eervol van zijne zending ontslagen.
Hij is 26 Juli, 1906
aangekomen en is sedert dien tijd te Groningen, te Amsterdam,
te Rotterdam, Den Haag, Zierikzee en Amsterdam werkzaam

rentie

geweest.

OVERLEDEN.
Esmeijer. Te Ogden City is op 2 Sept. 1908 overleden Jakobus
Het
J. Esmeijer, zoontje van broeder en zuster W. Esmeijer.
kindje was bijna zes maanden oud.

INHOUD.
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