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Ziet, groot en wonderlijk si/n de werken des Meeren. Hoe
ondoorgrondelijk sijn de diepten sijner verborgenheden ! Het is

onmogelijk, dat de mensen al sijne wegen kan begrijpen. Niemand
weet van sijne wegen, tensij het aan hem geopenbaard worde;

daarom broederen, veracht de openbaringen Gods niet.

Boek van Mormon, Jakob 4 : 8.

No. 4. 15 Februari 1909. 14de Jaargang,

MIJNE DRIE ONZICHTBARE METGEZELLEN.
Door W. A. Hyde, President van den Pocatello Ring.

De Verleider.

O gij, onvleeschelijk, onzichtbaar wezen, door de hel aange-

spoord en door den hemel verdragen, — onbeminde en toch

onscheidbare metgezel mijner ziel, alleen of ontelbaar, toch een
en dezelfde in hoedanigheid en doel, • - ik wil met u spreken.

Ik ken u, — maar ik ken u niet; ik gevoel u, — doch gevoel

u niet; ik hoor u, — doch hoor u niet, maar gij moet kennen,
gevoelen en hooren. Nu zal ik mijn geest bevelen, dat ik u zal

beschuldigen, gij dienaar en gevolmachtigde van het booze!

Uwe zending is verderving en het doel uwer beraadslagingen
is de dood. Gij zet uw valstrik voor het kind, en de kleine zal

u niet ontkomen. Nauwelijks had ik de kinderdoeken afgelegd

en kon ik verstaanbaar spreken en was aangedaan met rede, en
gij stond reeds aan den weg om mij te leiden. Gij strekte de
hand van vriendschap uit en uwe woorden waren zoet als honig;

maar in uw hart was geen medelijden en haat welde op in uwe
ingewanden als een bron van bitterheid. Gij richtte mijn hand
om kwaad te doen, en ik begreep u niet. Gij deedt mij met
bloemen spelen, waarvan de doornen mij prikten, maar uw gelaat

was bedekt en uw glimlach kon ik niet zien.

O gij groote toovenaar, door welke handige toeren van tooverij
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hebt gij mij op mijn pad onbestraft vergezeld gedurende deze
lange jaren. In mijne jeugd zijt gij dansende tot mij gekomen,
uw vroolijke luchthartigheid in overeenstemming brengende met
mijn spelende natuur, en moedig, met oogen wijd open, volgde
ik u, ik wist echter niet waarheen.

Op uw schertsende wenk wierp ik mijn schild van voorzichtig-

heid ter zijde, en gij wierpt uw werpspies in mijn hart. Ik riep

luide toen ik verwond was, maar de duisternis omringde u, en
ik hoorde u niet totdat de wond genezen was, toen gij kwaamt
met eerbied en zachtkens mij begon te liefkozen.

O, dat ik u konde zien, opdat ik u zou kennen; kom voort
uit de schaduw van uwe schuilplaats, opdat ik u hate.

Wie heeft u den sleutel van mijn hart gegeven? — daarin

zijn mijne schatten; en van mijn verstand, want daarin is mijn

kracht; doch terwijl ik slaap beraamt gij plannen voor den strijd

van morgen. De zwakke plaatsen van de vesting hebt gij ontdekt,

en mijn ziel- zal aan u overgeleverd worden
;
gij beschouwt mijne

reine handen en lacht van vreugde, want zij zullen in den strijd

bezoedeld worden.
Gij waart nimmer een kind of jongeling, alleen als nabootsing

u zoo maakte, oude en moderne kunsten zijn in uw bezit, en uwe
sluwheid is voor vele geslachten aangewend. Op uw tong zijn

kinderlijke gedachten voor het kinderlijk verstand, en gij redeneert

verstandig met den wijsgeer.

Eenmaal stond gij voor God, en uwe woorden waren de
wijsheid van het booze; en nu ik man ben, daar vele wonden
mij hebben doen vreezen, en vele valstrikken mij voorzichtigheid

geleerd hebben, komt gij steeds in nieuwe vermomming.
Gij ligt- in een hinderlaag, gij redeneert, gij verloochent, gij

brengt mij met mijzelven in opstand, en in mijne verwarring
neemt gij mij. Gij zijt nimmer beschaamd en nooit vermoeid.

Gij vlucht als gij wordt tegen gestaan, om weer te keeren als ik

vermoeid ben van waken. Tien duizend plannen ontwerpt gij,

en uwe ontwerpen zijn talloos. Als ik mij met gerechtigheid

omgord, dan zijt gij nabij, en uwe oogen doorboren mijne wapen-
rusting. Als ik bid, dan komt gij met uwe zalving; als ik wil

geven, dan zegt gij dat mijn hart zich verheugen moet vanwege
zijn weldadigheid; gij openbaart aan mijne linkerhand, wat mijne

rechterhand doet, en geeft mij hoogmoed in mijne oprechtheid.

Ik wilde dat tegenstand u geheel zal tegenwerken' en over-

winnen. Ik wilde dat mijne ooren voor uwe fluisteringen gesloten

waren. O, mijn ziel, luister niet naar dezen uitdeeler van leugens.

Doch gij zijt niet geheel overwinnaar, want mijn ziel haat u

;

en gij zijt niet geheel zonder eenig goed, want gij hebt mij vrees
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geleerd. Gij brengt in opstand tegen de waarheid, uwe schoon
schijnende leugens en mijne keuze hebben mij wijsheid geleerd.

Te midden van uwe listen en lagen ga ik met voorzichtigheid,

zoodat ik er niet in zal vallen. Ik stel een wacht op mijne torens,

zoodat gij mij niet in den nacht zult overvallen. Ik neig mijn

oor tot den goeden Geest, en open mijn oor voor Zijne fluistering,

opdat gij mij niet zult verleiden; ja, ik zoek naar de rots, opdat

mijne voeten met vastheid zullen staan.

Doch ik zal niet roemen op kracht in uwe tegenwoordigheid,
want uwe ooren hooren mijne ijdelheid, en dadelijk zendt gij een
leger om mij te omringen; liever zal ik mijn God vreezen en op
Hem vertrouwen, want Hij alleen kan mij verlossen.

De Beschermengel.

O, mijn ziel, wees getroost en wees niet bevreesd, vrees God
en Hem alleen, want Zijne redding is zeker, Hij zal u verlossen.

Hij heeft er een als wachter over u gesteld; in zijne hand is

kracht, en moed en wijsheid zijn in hem, en hij zal een sterkte

en een rots van verdediging tegen uwe vijanden zijn.

Mijne ziel, wees niet moedeloos, — omgord uwe lendenen
met kracht. Laat uw oor hooren en uw hart verstaan.

Beschermengel, hoor mijne woorden terwijl mijn ziel tot u
spreekt. Ik heb uwe stem gehoord, en ik weet dat gij bestaat.

Gij beraadslaagt goed en uwe paden zijn gerechtigheid, want God
heeft u gezonden. Sterkte is in uwen arm en autoriteit in uwe
tegenwoordigheid, en niemand zal zijn hand uitstrekken om mij
leed te doen. Gij zit als een wachter op den toren en gij ziet

mijne vijanden. Gij stelt eene muur om mij heen, zoodat mijn
lichaam niet aan den satan zal overgeleverd worden, en mijnen
geest aan den wederpartij der.

Toen ik een kind was hebt gij mij gekend, en toen waart gij

mij nabij en strekte uwe hand uit om mij te beschermen. Toen
mijne voeten waren in onveilige paden, hebt gij mij veilig geleid
zoodat ik niet ben omgekomen. Gij zijt zeer liefderijk voor mij
geweest. Terwijl ik sliep, hebt gij omgang met mijnen geest
gehad, en in de stilte des nachts hebt gij mij gewaarschuwd.

Gij hebt u in mijne gerechtigheid verheugd en waart bedroefd
over mijne boosheden. Gij gaat met mij in mijn binnenkamer en
ziet mij bidden, en in de verborgene plaatsen mijner zonden hebt
gij mij gadegeslagen. Laat mijne oogen bedekt zijn, en mijn
gelaat bedekt voor hetgeen gij gezien hebt.

Als groote gevaren dreigen, dan spreekt gij tot mijnen geest
met waarschuwing, en gelukkig ben ik als ik hoor en de woor-
den van raadgeving door u gesproken gehoor geef; ja, moge mijn
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geest uwe stem hooren en haar kennen, zooals de schapen den
herder kennen. Ja, ik wil gedwongen worden het goede te doen,

maar gij dwingt niet : gij verlost het lichaam van het kwade, zoo-

dat de Tegenpartij er geen bezit van kan nemen, maar mijn oor-

deel neemt gij niet weg. Gij bewaakt de poorten van mijn taber-

nakel en gij verdedigt mijnen tempel, opdat de onheilige niet zal

ingaan, maar het heiligdom van het geweten wordt niet door u
betreden. Laat verwarring over mij komen, en droefheid en neder-

laag mijn deel zijn, wanneer ik u zal beleedigen en wegzenden.
Door mijn gebogen knie kent gij mijne nederigheid en berouw
en gij verlaat mij niet. O, bedenk mijne sterfelijkheid, want ik

ben van de aarde; mijne geest wil met u opstijgen en verlost zijn,

maar mijn ziel wacht op de verlossing van mijn Verlosser. O,

mijn ziel, ontwaak en overdenk, — strek uwe hand uit opdat gij

u gelukkig moogt gevoelen, open uw oor opdat gij moogt hooren.

O, mijn metgezel, wend u niet van mij af vanwege mijne dwaas-

heden, maar vergezel mij tot het einde ; dan zal ik uwe hand
aangrijpen en u zien en u herkennen, broeder en engel —* met-

gezel mijner ziel.

De Goede Geest.

Buig u neder, mijne ziel, in ootmoed, laat vreze op u komen

;

laat mijn hart sidderen vanwege mijne overtredingen, want Uw
oog is op mij en Gij hebt mijne verkeerdheden gekend.

Gij onderzoekt mijne verborgene deelen
;
ja, Gij kent de diepe

dingen, en stijgt op tot de uiterste grenzen van het heelal.

Geest der waarheid, onkenbare kracht en invloed der God-
heid, laat mij in nederigheid spreken opdat ik niet veroordeeld

worde.

Mijn hart verheugd zich in de liefde van mijnen Verlosser,

ja hij heeft mij zeer gezegend, en Zijne hand heeft zich mijner

niet onttrokken. Door Zijne genade heeft Hij mijne zaligheid

voortgebracht, barmhartigheid is in Zijn hart en de wet der liefde

op Zijne lippen.

Hij ziet neder op Zijne zonen en dochters en slaat ze gade,

ja, Hij veronachtzaamt geen hunner.

Hij ontsteekt een vuur in het hart, Hij plaatst Zijn Geest aldaar

als een licht; ja, het zal een lamp zijn op zijn pad al zijne

dagen.

De dingen van weleer zijn U bekend, en Gij kent den toekomst

eveneens ; de geheimen der aarde zijn Uw deel, en de sterren

houden hunne geheimen niet voor U terug ; Gij ziet door de voor-

hangsels, en Uwe oogen doordringen de diepte.

Uw mond is vol wijsheid, en raadgevingen der gerechtigheid



-61 -

gaan van U uit. Gij plaatst Uwe woorden in mijn mond, ja, mijn

verstand is verhelderd, en Gij doet mij de vrede lievende dingen
kennen. Mijne ziel getuigt, ja, zij geeft getuigenis ; Gij maakt
mijne tong los om vloeiend te spreken, en maakt dat mijne

woorden de ongoddelijken doet bekeeren
;

ja, ik sta voor den
ongeloovige en ik ben niet beschaamd, want Gij hebt de wet der
verlossing in mijn hart gegrifd. Mijn geest ziet in het verleden

en kent zijn begin, en de toekomst hebt Gij niet aan mij ont-

houden; ja, intelligentie is het zaad en waarheid de wortel. Gij

maakt mij een zoon van God, ja, Gij plaatst het Goddelijke in mij.

Uit de oneindigheid van het verleden ben ik voortgekomen, en
de toekomst zal mij niet bedwingen; gij gebood mij te groeien

en maakte mijn hart levend met de macht van het oneindige.

Gij hebt over mijne ziel gewaakt als de moeder over haar zuige-

ling. In uwe liefde hebt Gij mij bestraft, en Uwe bestraffing

brengt droefheid tot mijn hart. Gij strijdt met mijne ziel, en
draagt met vergevensgezindheid mijne zwakheden; gij fluistert

geduld en moed; gij geeft mij geloof om te staan. Gij bestraft

de tegenpartij der mijner ziel, als hij mij wil verslaan, en omringt
mij met de kracht van een leger.

O, mijn ziel, gedenk de wet van gerechtigheid, en ga niet op
den weg van het kwade. Verblijf niet op het pad van overtreding,

opdat ik niet voor mijne boosheden geslagen worde, en het licht

mij zal verlaten. Wie kan Uwe scherpe woorden verdragen, en
wie kan de woorden van Uw toorn verduren, want zij branden
als een gloeiend ijzer?

Laat mij niet in de handen mijner vijanden; wees barmhartig,

o Heere, laat Uw Geest nog eenigen tijd met mij verblijven.

„Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en
ken mijne gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij;

en leid mij op den eeuwigen weg."

Imp. Era.

VERPLAATST.

Ouderling W. G. Bywater van Rotterdam naar Leeuwarden
om aldaar de leiding te nemen.

Ouderling Hermanus Uffuns van de Amsterdamsche naar de
Groninger Conferentie.

Ouderling James H. Walker van Leeuwarden naar Rotterdam.
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ONDERVINDING VAN EEN MORMOONSCHE EMIGRANT.

Op verzoek van eenige vrienden schreef zuster Eva A. Hasler

iets omtrent hare ondervindingen op reis naar Zion in de
„Millenniai Star" van 7 Januari. Wij geven een kort uittreksel

van haar artikel, en men zal daaraan niet alleen zien met hoeveel

moeilijkheden de Mormoonsche emigranten soms te kampen
hebben, maar tevens, dat oprecht geloof en vertrouwen in God
in veler harten is.

In 1898 nam zij het Evangele aan in Essex, Engeland. Zij

woonde ongeveer 7 jaren te Londen en 1 jaar te Liverpool. Op
22 Juni 1906 verliet zij Engeland, en toen de boot afvoer gevoelde
zij zich bedroefd Engeland alleen te moeten verlaten, na acht

jaren als lid der Kerk tegenstand en moeilijkheden ondervonden
te hebben, en misschien nooit het voorrecht te hebben ouders,

broeders en zusters op deze aarde weder te zien. Zij gevoelde

zich echter getroost en ondervond den invloed van den Geest

des Heeren. Een der matrozen stal al haar geld terwijl zij op

dek was, en alhoewel pogingen aangewend werden het terug te

krijgen, zoo mocht dit echter niet gelukken. Zij had een vast

vertrouwen, dat de Heere haar helpen zou en van geld voorzien

wanneer zij te Boston zou aankomen. Alvorens zij te Boston

aankwam werden haar 23 Dollars ter hand gesteld, door eenige

leden van het reisgezelschap bijeengebracht.

Te Boston aangekomen en alle gebruikelijke vragen beant-

woord hebbende, ontving zij echter bericht, dat zij voor de
emigratie commissie moest verschijnen. Er waren drie heeren
die haar in verhoor namen. Nadat zij een eed had afgelegd,

werd zij door twee heeren ondervraagd, de derde maakte aan-

teekeningen. Het verhoor duurde vier uren en alle mogelijke

vragen werden gedaan. Men vroeg haar omtrent President Grant,

zijn positie die hij in Europa bekleedde, zijn familie, den toestand

op het hoofdkantoor, hoe het Mormonisme door de menschen
ontvangen werd, waarom een president over het gezelschap was
aangesteld, of zij in het meervoudig huwelijk geloofde, of zij

geloofde dat de president der Kerk een profeet was en of hij

openbaring voor de Kerk ontving, of zij geloofde in persoonlijke

openbaring, waarom de Mormonen naar Utah gaan, waarom
zij tempels bouwen, welk werk daarin verricht werd, waarom
zendelingen werden uitgezonden en vele andere vragen met
betrekking tot hare omstandigheden en wat haar plan was voor

den toekomst.

Toen het verhoor ten einde was en men zeide dat 'zij kon
gaan, gaf zij een sterke getuigenis van het Evangelie. De heeren
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vroegen haar of zij iets voor haar konden doen. Zij zeide : „Ja,

gij kunt rechtvaardig en vriendelijk handelen met hen die na
mij komen."

Toen zij op het dek van het schip stond na te denken over

hetgeen was voorgevallen, raakte een der drie heeren haar

schouder aan en vroeg, of zij in persoonlijke openbaring geloofde.

Op haar bevestigend antwoord vroeg hij, hoe die kon verkregen
worden. Zij antwoordde : „Door bekeering van zonden, door
nederig gebed en door gehoorzaamheid aan Gods geboden." Hij

bedankte haar, schudde haar hand en vertrok, na aanteekeningen
van hare antwoorden gemaakt te hebben.

Zuster Hasler zegt in haar artikel, geen berouw gehad te

hebben sedert haar aankomst in Zion, van den stap dien zij

gedaan had. Zij getuigt daar vaders, moeders, broeders en

zusters gevonden te hebben in hare beproevingen en tevens

sommige van de edelste menschen die ooit op aarde waren.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Zondagsscholen. — Het statistiek van de Zondagsscholen in

deze Zending voor het jaar 1908 toont aan dat er 18 georganiseerde
scholen zijn, en 2 niet georganiseerde. In de 18 georganiseerde
scholen zijn er 132 ambtenaren, leeraars, en leeraressen ; en 492

mannelijke, 472 vrouwelijke leerlingen — een totaal van 964 leer-

lingen, — en met de ambtenaren een totaal aantal van 10%. Dit

verslag toont aan dat er 4 scholen en 170 ambtenaren en leden

meer zijn dan in 1907.

Het adres van het kantoor te Utrecht is : Bellamy straat 32 bis a.

Gedurende de maand Januari zijn er gedoopt behalve degenen
die reeds vermeld zijn, te Brussel 4 personen, te Den Haag 4, te

Haarlem 2.

Zusters Hulpvereenigingen. — Het jaarlijksch verslag van
deze vereenigingen in deze Zending voor het jaar 1908 toont aan
dat er 6 vereenigingen zijn. In deze vereenigingen zijn er 147

zusters als leden en 48 ambtenaren, een totaal aantal ambtenaren
en leden van 195. Door de zusters zijn er bezocht gedurende het

jaar 943 families, en aan 87 families bestaande uit 453 personen
is er hulp verleend. Benevens deze vereenigingen, zijn er 2 meisjes

naaikringen in twee van de gemeenten, onder het bestuur van
de Zusters-hulpvereeniging, waaraan 22 meisjes onder 16 jaren
behooren. Deze vereenigingen doen een groot, liefdadig werk,
en alle zusters, zoover mogelijk is, zouden daaraan deelnemen.
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HET FAMILIE GEBED.
Brief van Brigham Young aan de redacteur der „Mill. Star".

Ik gevoel verlangend u eenige regelen te schrijven, over het

familie gebed (en ik zal mij verplicht achten als gij die in de
volgende Ster wilt plaatsen), met het doel om raad te geven aan
de broederen in het algemeen. Vele vertakkingen der Kerk in

Engeland bezocht hebbende, werd ik gewaar, dat het een alge-

meene gewoonte was onder de broederen die ik bezocht, dat

wanneer er een reizende ouderling tegenwoordig is, zij wachten
totdat de ouderling in het gebed voorgaat, inplaats van dezen
plicht zelf te volbrengen. Dat is niet goed ; en ik wil hun zeggen,

dat het beter voor hen zou zijn, als zij hunnen plicht met betrek-

king tot dit onderwerp verstonden. Mijne geliefde broederen,

gedenkt dat de Heere ons allen verantwoordelijk houdt voor ons
gedrag hier. Hij hield onzen vader Adam verantwoordelijk voor
zijn gedrag, maar niet meer dan Hij ons doet, naar verhouding-

van de plaats die wij bekleeden. De koningen der aarde zullen

verantwoording moeten doen aan God, voor hun gedrag als koning.

Koningen zijn hoofden van volken, gouverneurs hoofden van
provinciën ; zoo zijn vaders of echtgenooten gouverneurs hunner
eigen huizen, en moeten overeenkomstig handelen. De hoofden
van gezinnen moeten altijd de leiding hebben over het familie

gebed, en de leden van hun gezin op een gelegen uur te zamen
roepen, en niet wachten, totdat een ieder gereed is met hetgeen
hij of zij te doen of te zeggen heeft. Als het mijn recht was een
plan te vormen voor het familie gebed, dan zou het als volgt

zijn : Roep uw gezin iederen morgen en avond te zamen, alvorens

aan tafel te gaan, en buig u neder voor den Heere om Hem uwen
dank te brengen voor Zijn barmhartigheden en voorzienigheid.

Laat het hoofd van het gezin voorgaan
; ik bedoel de man, niet

de vrouw. Als een ouderling tegenwoordig is, dan kan het hoofd
van het gezin hem vragen, als hij dit verlangt, en niet wachten
voor een vreemdeling om op zulke tijden de leiding te nemen

;

door dit te doen zullen wij de gunst van onzen hemelschen Vader
verwerven, en het zal tot vrucht hebben, om onze kinderen te

leeren in de wegen te wandelen waarin zij gaan zouden.
Dat God dit geve, om Christus wil.

10 Maart 1841.

'

Gesch. der Kerk Boek. IV.

ONTSLAG EN BENOEMING.

Ouderling Chas. S. Hyde, die vanaf 20 Maart 1908 Secretaris
der Zending is geweest, is ervan ontslagen en geroepen om in de
Zwolsche gemeente te arbeiden, alwaar hij de leiding zal nemen.

Ouderling Guy B. Alexander is aangesteld als Secretaris dezer
Zending.
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SYLVESTER Q. CANNON. Wm J. DE BRIJ.

MET EEN SCHAARTJE GEKNIPT.

Een knaapje nam eens een stukje papier en een schaar en begon
daar een mannetje uit te knippen. Het was echter een moeilijke

taak voor hem en telkens knipte hij er iets af, totdat hij eindelijk

iets had d t volgens zijne begrippen op een mannetje geleek.

Jubelend toonde hij dit aan zijne moeder. Deze met meer wijsheid

en begaafdheid bedeeld, toonde haar zoontje, dat het niets van
een mannetje weg had en maakte er een die aan hare begrippen

beantwoordde.
Dit is een dagelijksch voorval, maar er is een groote leering

in. Wij allen zijn o, zoo vaak als dit knaapje. Wij zouden o, zoo

gaarne onze medemenschen met een schaartje pasklaar willen

knippen, totdat zij aan onze eischen en nukken voldoen. Maar
als onze hemelsche Vader, met Zijne groote wijsheid ons werk
zou beschouwen, dan zou Hij ons duidelijk aantoonen, dat wij

verkeerd zagen. De mensch stelt gewoonlijk eischen volgens zijn

verstand en ondervinding en wil dat allen daaraan zullen beant-

woorden, maar gewoonlijk vraagt hij niet of de eischen die hij

stelt wel goed, redelijk en bestaanbaar zijn. Neen, als er iets

pasklaar te knippen is, dan moet een ieder mensch trachten zich-

zelven pasklaar of in overeenstemming te brengen met de eischen

die God stelt, en verder andere menschen beschouwen en nemen
zoo als zij zijn. Men moet bedenken, dat anderen misschien juist

zoo denken over ons als wij over hen denken, en als zij volgens
hunne begrippen ons eens pasklaar gingen maken, dan zou er

mogelijk weinig van ons overblijven.

Een ieder mensch heeft zijne gevoelens, rechten en inzichten

en wij moeten die eerbiedigen. Een ieder heeft met zwakheden,
gebreken en onvolmaaktheden te kampen en een ieder heeft den
strijd des levens te strijden. Wij verlangen voor ons zelven, ver-

geving, erkentelijkheid, liefde en waardeering van anderen, maar
laat ons dan ook beseffen, dat anderen die dingen ook van ons
verwachten. Er is geen rampzaliger wezen op de wereld als de
man of vrouw, die zichzelven goed of volmaakt acht, maar anderen
onvolmaakt en vol gebreken. Als zij de wereld eens konden
regeeren, dan zouden zij eens toonen hoe het wezen moet, zeggen
zij. Gelukkig voor de wereld dat zulke menschen niet geroepen
zijn om te regeeren, want dan zou het er zeker treurig uit zien.
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Als men denkt beter te zijn dan anderen, dan zal dit ook door
daden getoond moeten worden, en is het de plicht de zwakken
te dragen.

God heeft ons niet het vermogen gegeven onze medemenschen
volgens onze begrippen pasklaar te maken, het zal dus zeker niet

goed voor ons geweest zijn. Laat een ieder daarom tevreden zijn

en bedenken dat God regeert, dat Hij alwijs is en de handelingen
van een ieder gadeslaat. Hij heeft het beste plan vastgesteld, om
Zijne kinderen tot volmaking op te leiden. Dat plan aan te nemen,
er in te berusten en onzen plicht te doen zij het streven van een
ieder, en het einde zal toonen, dat het goed was.

AANGEKOMEN.

2 Februari. — Ouderlingen Clarence Austin uit Salt Lake
City, Preston Badger uit Ogden, en Edwin E. Smith uit Woods
Cross, Utah. Ouderling Austin is de Arnhemsche, Ouderling
Badger de Amsterdamsche en Ouderling Smith de Luiksche
Conferentie als arbeidsveld aangewezen.

ONTSLAGEN.

30 Januari — Ouderling Joseph A. Kingdon van de Arnhemsche
Conferentie is eervol van zijne zending ontslagen. Hij kwam
26 Juli 1906 te Rotterdam aan, en werd aangewezen eerst in

Amsterdam te arbeiden. Den 11 April 1907 werd hij verplaatst

naar Rotterdam, 21 Augustus 1907 naar Brussel, 8 Februari 1908

naar Zwolle, en 22 September 1908 naar Deventer.

Ouderling Chas. H. Spencer Jr. van dé Arnhemsche Confe-

rentie is eervol van zijne werkzaamheden ontslagen. Hij is 26 Juli

1906 te Rotterdam aangekomen en geroepen in Arnhem te arbei-

den en is sedert dien tijd in de volgende arbeidsvelden geweest:

Vanaf 5 Maart 1907 te Amsterdam, 30 Juli 1907 te Groningen,
18 November 1907 te Nijmegen, en 5 Augustus 1908 te Arnhem.

Ouderling Geo. C. Mathews van de Groningsche Conferentie

is eervol van zijn arbeid in deze Zending ontslagen. Hij arriveerde

te Rotterdam 26 Juli, 1906, en werd geroepen in Amsterdam te

arbeiden. Den 5 Feb. 1907 werd hij verplaatst naar de Arnhemsche
Conferentie, 30 Juli, 1907 naar Meppel, en 18 Feb. 1908 naar Groningen.

Ouderling Harold E. Young van de Luiksche Conferente is

eervol van zijne zending ontslagen. Hij is den 17 Juni, 1906 te

Rotterdam aangekomen en is sedert dien tijd in de Luiksche
Conferentie werkzaam geweest.
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IETS OVER DE OPENBARING VAN JOHANNES.

Toen de Apostel Johannes het boek „De Openbaring van

Johannes" schreef, was het niet verdeeld in hoofdstukken en

verzen zooals dit nu het geval is, dit gebeurde later. Het was
een afzonderlijk, op zichzelf staand boek, waarin de visioenen

geschreven waren die Johannes zag, toen hij op het eiland Patmos

was, Openb. 1 : 9. Alhoewel de openbaring van Johannes het

laatste boek in den Bijbel is, zoo wordt door sommigen beweerd
dat Johannes zijn Evangelie later schreef. Op het derde concilie

te Carthage, 397 n. C, werd het boek op de lijst der geïnspireerde

boeken geplaatst; alhoewel het voor dien tijd door velen als

zoodanig erkend Werd, zoo was het sedert dien tijd eerst een

gedeelte des Bijbels.

In hoofdstuk 22 vers 18 en 19 lezen wij: „Indien iemand tot

deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die

in dit boek geschreven zijn; en indien iemand afdoet van de
woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit

het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit

boek geschreven is."

Deze aanhaling is duidelijk en eenvoudig, en bedoelt, dat

niemand straffeloos iets af of toe kan doen aan hetgeen in het

boek „de openbaring van Johannes" geschreven is. Velen zeggen

dat het bewijst, dat er nooit geen openbaringen meer zullen

gegeven worden, want het staat op het laatste bijbelblad geschre-

ven. Zooals reeds is gezegd, was dit boek een geschrift op
zichzelf, zooals alle boeken van het Nieuwe Testament waren,
totdat zij eerst een paar eeuwen na de geboorte van Christus te

samen gevoegd werden. Als het beteekent dat er geen openbaring
meer mag gegeven of ontvangen worden, dan wordt daardoor
de echtheid van het Evangelie van Johannes verworpen, indien

dat tenminste zooals velen zeggen, na dit boek geschreven is.

Verder lezen wij in Openb. 10:11 „Gij moet wederom profeteeren

voor vele volken, en natiën en talen, en koningen." Dit heeft op
een later tijdstip betrekking, want „de openbaring van Johannes"
was gericht aan de zeven gemeenten in Azië, Openb. 1 : 11. Als
nu de profetieën die Johannes later zal uitspreken „voor vele

volken, talen en koningen" zullen opgeschreven worden, dan zal

dat juist zoo goed het woord van God zijn als hetgeen in dit

boek vervat. Het woord van God is duidelijk in zijne verklaring

en er kan geen twijfel zijn.

Het bevat ook niet een visioen in geregelde volgorde, maar
bevat verschillende visioenen over verschillende onderwerpen,
en als de verdeeling in hoofdstukken wat nauwkeuriger gedaan
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was, dan zouden sommige visioenen misschien duidelijker

uitkomen.

Vele menschen gaan de openbaring van Johannes vergeeste-

lijken en geven er een beteekenis aan, die er niet aan gegeven
kan en mag worden, en doen dus iets toe aan hetgeen in dat

boek geschreven is en zijn volgens vers 18 van hoofdstuk 22

strafbaar. Wij willen alleen als voorbeeld nemen hetgeen in de
eerste drie hoofdstukken geschreven staat. Sommige personen
zeggen: „Alhoewel er toen zeven gemeenten waren,, zoo is echter

de beteekenis, dat er zeven tijdperken zullen zijn in de geschie-

denis der wereld, die juist zullen beantwoorden aan den toestand

van die zeven gemeenten." Volgens sommigen leven wij nu in

de zevende of laatste gemeente of tijdperk, dat der Laodicensen,

hoofdstuk 3 : 14. Dit is echter een menschelijke verklaring en
er zijn geen bewijzen daarvoor te vinden; ja, een nauwkeurig
onderzoek zal doen zien, dat de toestand der wereld gedurende
die tijdperken niet volkomen in overeenstemming was met den
toestand der gemeenten.

Waarom nemen toch de menschen de verklaring niet aan
die God er Zelf aan geeft? Het toont dat vele de duisternis liever

hebben dan het licht.

In hoofdstuk 1 vers 20 lezen wij een verklaring van het

visioen in dat hoofdstuk vermeld. De zeven sterren waren de
engelen — opzieners — der zeven gemeenten, en de zeven kan-

delaren, waren de zeven gemeenten. Het waren dus geen tijd-

perken of iets anders, want dan was dat vermeld geworden,
want vers 20 geeft de verklaring. In hoofdstukken 2 en 3 volgen
dan de woorden die Johannes aan de gemeenten, ieder afzonder-

lijk schrijven moest. In vers 11 lezen wij duidelijk, dat die zeven
gemeenten in Azië waren.

Wij willen hier een kleine opmerking maken over de ver-

deeling in hoofdstukken. Wat in de Nederlandsche Bijbels het

laatste vers van hoofdstuk 12 is, dat is in de Engelsche Bijbel

het eerste vers van hoofdstuk 13. „En ik stond op het zand der

zee", is het begin van een nieuw visioen en moet het eerste vers

van hoofdstuk 13 zijn.

Wij ondersteunen elke beweging betreffende geheelonthouding

en deugd, strekkende tot reinheid van leven en tot geloof in God
en 'gehoorzaamheid aan Zijne geboden, en wij staan het kwaad
tegen van welken aard ook.

Joseph F. Smith.
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VERSLAG DER ROTTERDAMSCHE CONFERENTIE.

De halfjaarlijksche Rotterdamsche Conferentie werd gehouden
op Zondag 31 Januari. Er werden drie vergaderingen gehouden
in het gewone vergaderlokaal ;,Eicelsior". Conferentie-president

Fred. Tadje had de leiding over deze samenkomsten. De eerste

vergadering begon te 10 uur en er waren ongeveer 480 personen
aanwezig, waaronder vele vreemdelingen.

Pres. S. Q. Cannon sprak een woord van welkom tot* de aan-

wezigen. Hij gaf een kort overzicht van den toestand en den
vooruitgang van het zendingswerk. Verder besjyak hij den
invloed van het werk Gods in de wereld. Ouderling I. Sander
sprak over de zaligheid welke die kleine kinderen zullen ont-

vangen, door de verzoening van Christus teweeg gebracht.

Verder werden eenige der beginselen van het Evangelie door
hem besproken. Confer.-Pres. M. Dalebout sprak over het Boek
van Mormon en over de eerste beginselen van het Evangelie en
het herstellen van de Kerk des Heeren in de laatste dagen.

Na deze bijeenkomst werden vanwege de Zusters-Hulpver-

eeniging aan ongeveer 100 Heiligen en vrienden van andere
plaatsen eenige ververschingen gegeven in het kleine zaaltje van
het gebouw.

De namiddagvergadering begon ten 2 uur en was zeer goed
bezocht. Er werden vier personen tot leden der Kerk bevestigd

en één kindje gezegend. Daarna werd het avondmaal bediend.

Ouderling J. A. Kingdon sprak eenige woorden van afscheid,

daar hij van zijne zending was ontslagen en spoedig huiswaarts
zou keeren. President Fred. Tadje stelde daarna de autoriteiten

der Kerk en der Zending aan de leden ter ondersteuning voor
en gaf een verslag van de werkzaamheden gedurende de laatste

zeven maanden in de Rotterdamsche Conferentie verricht. Het
was als volgt: 89.464 traktaatjes en 7.115 boekjes uitgegeven, 2302

huizen bezocht, 56 gedoopt, 24 kinderen gezegend.

Confer.-president J. N. Lybbert besprak het voorbestaan dei-

geesten en de Godheid, aantoonende hoe weinig wetenschap en
zekerheid de wereld heeft omtrent God. President S. Q. Cannon
sprak daarna tot de aanwezigen over het Woord van Wijsheid,

dat sterken drank, tabak, koffie en thee niet goed voor den
mensch zijn ; en verder aangaande de wet der tienden, het gebed
en de noodzakelijkheid van het onderwijzen der kinderen in

het bidden.

De avondvergadering begon ten 7 uur. De zaal was geheel
gevuld, ruim 500 personen waren tegenwoordig, waarvan ruim
75 vreemdelingen waren. Ouderling B. Tiemersma van Leeuwarden
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verhaalde waarom hij lid der Mormoonsche Kerk geworden was

;

hij besprak verder de belangrijkheid en noodzakelijkheid van
openbaring in vroeger en ook in deze dagen. Daarna sprak
ouderling W. J. de Brij over den vooruitgang van het werk des
Heeren, voornamelijk in Rotterdam. Hij gaf een kort overzicht

van de wereld in de dagen van Noach. De afval en herstelling

van het Evangelie werden toen besproken ; hij toonde verder aan,

dat wij nu getuigen hebben, die getuigen dat God en Christus

leven, dat de geest van den mensch blijft voortbestaan na den
dood en dat er openbaring is. Conferentie-president Fred. Tadje
vermaande ajlen de dingen die zij gehoord hadden te overdenken
en ten uitvoer te brengen en gal getuigenis van het werk des
Heeren in deze dagen.

Deze samenkomsten werden opgeluisterd door het zingen

van eenige schoone liederen door het koor, of door enkele leden,

onder de bekwame leiding van ouderling W. G. Bywater.
Alle vergaderingen werden gekenmerkt door een kalmen,

rustenden invloed welke tegenwoordig was, en het was de erva-

ring van een ieder, dat het een gezegende dag was.

Behalve de reeds vermelde broederen waren op deze confe-

rentie tegenwoordig. Confer.-president Nielson, G. H. Knight,

J. H. F. Volker, J. C. Wade, J. Eggen, J. H. Govers, E. J. Rudd,
E. L. Clawon, V. W. Lawson, B. Child, J. H. Carstensen, J. L.

Wallace, O. P. Schettler, D. W. Jones, D. H. Cannon, D. F. Davis Jr.,

T. E. Caffall, H. Uffens, J. R. Stringham, B. Barton, J. H. Smith,

S. E. Busath, F. H. Platt, J. S. Bennion, O. Olsen, T. W. Matthews,

J. H. Walker, E. E. Mitchell, G. C. Matthews, C. H. Spencer Jr.,

J. C. Kidd, P. Zijsling, R. Adams, A. J. Neuteboom, J. Haws, J. H.

Pitt en H. E. Young.
Op Maandag 1 Februari ten 10 uur werd er een vergadering

voor de zendelingen gehouden. Deze vergadering duurde 4 uren.

Er werd verslag der werkzaamheden gegeven en noodige raad-

gevingen en inlichtingen verstrekt. Een grootere vooruitgang

van het werk des Heeren wordt verwacht.

G. B. Alexander, Secretaris.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.

De half-jaarlijksche Arnhemsche Conferentie zal op Zondag
28 Feb. a. s. plaats hebben.

De bijeenkomsten zullen gehouden worden in het Centraal
Gebouw op de Bakkerstraat 's morgens 10 uur en 's avonds 6 uur.

De heiligen en vrienden zijn hartelijk uitgenoodigd deel te

nemen aan deze samenkomsten, en hunnevrienden mede te brengen.
De Priesterschaps-vergadering voor de zendelingen zal

Maandagmorgen plaats hebben.
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HET ZINGEN IN ONZE SAMENKOMSTEN.

Zang en muziek zijn voorwaar hemelsche gaven. De mensch
wordt er door losgerukt van de beslommeringen des levens en als

opgevoerd tot hooger gewesten. De ziel wordt toebereid om ont-

vankelijk te worden voor hemelsche spijze. Onder de Israëlieten

nam muziek en zang een zeer voorname plaats in ook bij gods-

dienstige plechtigheden, II Sam. 6 : 5 ; I Kron. 15 : 28 ; Psalm 33.

Ook in het Nieuwe Testament lezen wij dat onder de eerste

christenen die dingen beoefend werden, want in Col. 3 : 16 lezen

wij : „Leert en vermaant elkander, met psalmen, en lofzangen, en
geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in

uw hart."

Zouden wij in deze dagen van de herstelling van het Evan-
gelie dan niet trachten in deze dingen vooruitgang te maken?
Gewis en zeker. De Heere heeft ons een stem gegeven, om Hem
te loven, maar het zou ons streven zijn die stem door oefening

te verbeteren en te volmaken, zoodat ons gezang in onze samen-
komsten beter zal worden en de naam des Heeren geprezen

wordt, Hem waardig.

Heiligen der laatste Dagen, verheft uwe stemmen tehuis, in

uwe vergaderingen of waar de gelegenheid ook is om den Heere
te prijzen en streeft ook in deze naar volmaking. Als er in uwe
gemeenten gelegenheid is tot het geven van zangonderwijs, maakt
daar dan gretig gebruik van. Als er een zangkoor is, of gele-

genheid om er een op te richten, dan zou dit door allen gesteund
moeten worden, opdat ons gezang zal verbeteren en het koor een
steun zal zijn voor de gemeenten. De leden van het koor moeten
alle pogingen aanwenden, om vooruit te gaan en vooral jonge

krachten zouden niet aarzelen zich bij het zangkoor aan te sluiten,

opdat hunne talenten ontwikkeld en aangewend kunnen worden
in den dienst des Heeren.

Daarom eendrachtig aan het werk getogen en volhardend voort-

gegaan, tot eer van God en tot verbreiding van dit groote werk
der laatste dagen. Ook op het gebied van het zingen zij aller

leuze : „Eendracht maakt macht" en „Oefening baart kunst".

Maar wat gij ook doet, doet het ter eere Gods.

Als gij verhuist en gij dit tijdschrift per post ontvangt, maakt
dan ons uw adres bekend; zoodat wij „De Ster" aan uw nieuwe
adres kunnen opzenden, anders zijn wij niet voor goede bezor-

ging verantwoordelijk.

Bewaar dit tijdschrift en laat het inbinden.
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BELANGRIJK BERICHT

In ons vorig nummer maakten wij melding, dat in „De Neder-
lander" van 14 Dec. een artikel verscheen van den Heer C. L. van
den Broek, Predikant te Schiedam. Genoemd artikel is door zeer

vele kerkelijke couranten overgenomen, zonder onderzoek te doen
of genoemd artikel wel waarheid bevat, en overal verspreid. Die
bladen weigeren echter een woord ter onzer verdediging op te

nemen. Alhoewel „De Nederlander" later een artikel van ons
opnam, stonden zij Ds. van den Broek wederom veel plaats-

ruimte af een tweede artikel te plaatsen, in overeenstemming
met het eerste. Ook plaatste Ds. ten Broek van Groningen een
ernstige waarschuwing tegen ons in genoemd blad. De redactie

weigert echter verdere bespreking van dat onderwerp, zoodat wij

geen woord van verdediging mogen spreken.

Wij zullen in „De Ster" van 1 Maart deze artikelen beant-

woorden en dat nummer gebruiken ter verdediging van onze

leer en leven. Wij verzoeken daartoe de hulp van alle zendelingen,

Heiligen en vrienden door „De Ster" van 1 Maart overal te ver-

spreiden.

De prijs van één extra exemplaar van dat nummer zal zijn

5 centen, bij vooruitbestelling voor 10 ex. 40 centen en 30 ex.f 1.—

.

Voor de zendelingen als gewoonlijk. Dit zal gerekend kunnen
worden als boeken verkocht of uitgegeven.

Helpt ons en zendt uwe bestellingen in aan het hoofdkantoor,

Crooswijksche Singel 7b., Rotterdam, vóór 24 Febr. zoodat wij er

met afdrukken op kunnen rekenen.

Wij verzoeken de leden en onze vrienden met hunne bestel-

ling, het bedrag in postzegels van 5 cent of per postwissel op te

zenden.

1 Ex. 5 cent, 10 ex. 40 centen en 30 Ex. 1 gulden. Bestelt spoedig.
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