
-» DE STEE. *
Half-Maandelijkse^ Tijdschrift van de Heiligen

der laatste pagen.

(OPQERICHT IN 1896.)

Die overwint, sal alles beërven; en Ik sal hem een God, en hij

sol Mij een soon sijn.

Openb. 21 : 7.

No. 9. 1 Mei 1909. 14de Jaargang.

DE HEILIGE GEEST.
Door President Joseph F. Smith.

Van verschillende zijden zijn onlangs vragen gedaan met
betrekking tot den Heiligen Geest en den Geest van God. Daar
het onmogelijk is allen afzonderlijk te beantwoorden, zoo hopen
wij dat in dit artikel een bevredigend antwoord op de meeste van
die vragen zal gevonden worden.

De Heilige Geest (Holy Ghost), welke een lid is van de God-
delijke Drieëenheid, heeft geen lichaam van vleesch en beenderen,

zooals de Vader en de Zoon, maar is eene persoonlijkheid van
Geest. Leer en Verb. afd. 130 : 22.

De Geest van God, soms wordt de uitdrukking Heilige Geest
(Holy Spirit) afwisselend gebruikt, is de invloed der Godheid,
het licht van Christus of der waarheid, welke van uit de tegen-

woordigheid van God voortgaat de onmetelijke ruimte te vervullen

en het verstand der menschen te bezielen. Leer en Verb. afd. 88 : 6-13.

De Trooster waarover in Joh. 14 : 16, 17 gesproken wordt is

niet de Heilige Geest, maar heeft betrekking op een anderen
Trooster welke de Geest der Waarheid is, welke in den Zoon
van God woont, zooals verklaard wordt in verzen 18 en 19,

waarin de Heere zegt : „Ik zal u geen weezen laten ; Ik kom
weder tot u". Jezus zelf, en de Geest der waarheid die van Hem
uitgaat en die in Hem woont, die medegedeeld wordt aan den
waren geloovige door de macht van den Heiligen Geest (Holy
Ghost), is daarom die andere Trooster welke Jezus in dezen tekst

beloofde.

Als een mensch gedoopt en verordineerd is tot het heilig



- 146 -

priesterschap, en geroepen wordt plichten te vervullen welke
betrekking hebben op dat priesterschap, dan volgt hieruit niet,

dat hij altijd den Heiligen Geest (Holy Ghost) met zich moet
hebben wanneer hij zijne roeping vervult, maar iedere recht-

vaardige handeling die hij wettelijk vervult, zal van kracht en
geldig zijn, en zal door God erkend worden, hetzij die persoon
veel oi weinig van den Heiligen Geest (Holy Ghost) had, maar
hoe meer van den Geest van God hij bezit in zijne bedieningen,

des te beter is het voor hem zelf en zij tot wien hij bedient,

zullen niets verliezen.

Het schenken, of „de gave" van den Heiligen Geest (Holy

Ghost) bevestigt daarom slechts op een mensch het recht, om te

eeniger tijd, wanneer hij het waardig is en dat verlangt, de
kracht en het licht der waarheid van den Heiligen Geest (Holy

Ghost) te ontvangen, alhoewel hij vaak aan zijn eigen geest en
invloed kan overgelaten zijn.

De Heilige Geest (Holy Ghost) als een persoonlijkheid van
Geest kan persoonlijk net zoo min alomtegenwoordig zijn als de

Vader en de Zoon, maar door Zijne intelligentie, kennis, macht
en invloed, over en in de wetten der natuur, is Hij en kan Hij

alomtegenwoordig zijn onder al de werken Gods. Het is niet de
Heilige Geest (Holy Ghost) die in persoon een ieder mensch die

op aarde geboren wordt verlicht, maar het is het licht van
Christus, de Geest der waarheid, welke voortgaat van den oor-

sprong van intelligentie, welke de geheele natuur doordringt,

welke ieder mensch verlicht en de onmetelijke ruimte vervult.

Gij moge het den Geest van God noemen, gij moge het den invloed

van Gods intelligentie noemen, gij moge het de zelfstandigheid

Zijner macht noemen, het maakt geen verschil hoe het genoemd
wordt, het is de geest van intelligentie die het heelal doordringt

en die de geesten der menschen verstandig maakt, juist zooals

Job zeide. Job 32 : 8; Leer en Verb. afd. 88 : 3-13.

Ieder ouderling in de Kerk die de Heilige Geest (Holy Ghost)

heeft ontvangen door oplegging der handen van iemand die

volmacht bezit, heeft de macht die gave op een ander te beves-

tigen ; het volgt hieruit niet, dat iemand die de gave des Heiligen

Geestes heeft ontvangen, altijd de erkenning, getuigenis, en
tegenwoordigheid van den Heiligen Geest (Holy Ghost) zelf

ontvangt, ot hij kan dat alles ontvangen en toch kan de Heilige

Geest (Holy Ghost) niet met hem verblijven, maar hem van tijd

tot tijd bezoeken. Leer en Verb. afd 130 : 23; noch volgt hieruit

dat iemand den Heiligen Geest (Holy Ghost) met zich moet hebben
wanneer hij den Heiligen Geest (Holy Ghost) op een ander beves-

tigt, maar hij bezit de gave des Heiligen Geestes (Holy Ghost),
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en het zal afhangen van de waardigheid van hem aan wien de

gave gegeven is, of hij den. Heiligen Geest (Holy Ghost) zal ont-

vangen of niet.

Nu ik herhaal het — de Heilige Geest (Holy Ghost) is een
persoonlijkheid van Geest, Hij is de derde Persoon in de

Drieëenheid, de Godheid. De gave of schenking des Heiligen

Geestes (Holy Ghost) is de handeling, door gemachtigde personen
verricht, Hem op den mensch bevestigende. De Heilige Geest
(Holy Ghost) in persoon kan den mensch bezoeken, en zal hen
die het waardig zijn bezoeken en tot hunnen geest getuigen van
God en Christus, maar zal niet met hen verblijven. De Geest
van God, die van de Godheid uitgaat, kan met electriciteit ver-

geleken worden, of met algemeene ether welke de aarde en de
lucht vervult en overal tegenwoordig is. Het is de macht van
God, de invloed dien Hij uitoefent in al Zijne werken, waardoor
Hij Zijne doeleinden kan teweegbrengen en Zijnen wil uitoefenen,

in overeenstemming met de wetten van den vrijen wil dien Hij aan
den mensch geschonken heeft. Door middel van dezen geest is een
ieder mensch verlicht, de goddelooze zoowel als de goede, de

verstandige als de onkundige, de hooge als de lage, een ieder in

overeenstemming met zijn toestand om het licht te ontvangen;

en van dezen Geest of invloed, die van God uitgaat, kan gezegd
worden, dat hij het bewustzijn van den mensch is, en zal nimmer
ophouden met den mensch te strijden, totdat de mensch gebracht

wordt in het bezit van de hoogere intelligentie, welke alleen kan
komen door geloof, bekeering, den doop tot vergeving der zonden
en de gave of schenking des Heiligen Geestes door iemand die

daartoe volmacht heeft. Dit alles schijnt zeer duidelijk en eenvoudig.

Men moet niet besluiten, dat de Geest van God ether is, noch
dat ether de Geest van God is. Het is waar dat soms de alom-

tegenwoordigheid van den Geest van God, of Heilige Geest (Holy

Spirit), welke al Zijne werken doordringt, vergeleken wordt met
de veronderstelde alomtegenwoordigheid der algemeene ether,

maar het moet niet gedacht worden, dat ether de Geest van God
is; en nog minder dat de Heilige Geest (Holy Ghost), welke een
persoonlijkheid van Geest is, ether is.

Impr. Era.

Het woord geest heeft in de Nederlandsche taal verschillende

beteekenissen. Het kan beteekenen een vluchtige stof, verstand,

invloed en andere dingen, welke allen een vormeloos, onpersoon-
lijk iets voorstellen. Maar het kan ook bedoelen een persoon-

lijkheid, een vorm of gedaante, zooals de geest van den mensch
die in het lichaam woont en een persoonlijkheid blijft ook na den
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dood. Zoo denkt men steeds over een persoonlijkheid als er

over den geest van een afgestorvene gesproken wordt.

In de Engelsche taal zijn er twee woorden die beiden met
geest vertaald worden, alhoewel beiden niet hetzelfde beteekenen.

Voor het woord geest, bedoelende vluchtige stof, invloed enz.,

wordt in het Engelsch Spirit gebruikt, en ook wordt dit woord
gebruikt als er over geesten van wezens, dus persoonlijkheden,

gesproken wordt. Maar het Engelsche woord Ghost, dat ook
geest beteekent, sluit meer het begrip van een persoonlijkheid in.

Met bovenstaand artikel moet dit niet uit het oog verloren

worden, daarom is het Engelsche woord tusschen haakjes er

achter geplaatst. Wanneer er gesproken wordt over den Heiligen

Geest (Holy Ghost) dan wordt er een persoonlijkheid van geest

mede bedoeld, een gedaante van fijne stof, de derde persoon in

de Godheid. Als er echter over den Heiligen Geest (Holy Spirit)

wordt gesproken, dan wordt er een geest of stof mede bedoeld,

maar die geen vorm of gedaante heeft maar alles vervult en een

middel is waardoor de Godheid werkt.

Dit moet steeds in het oog gehouden worden, daar men
anders in verwarring komt, aangezien hetzelfde woord — Heilige

Geest — gebruikt wordt om de persoonlijkheid van Geest en de
alomtegenwoordige geest uit te drukken.

Vertaler.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.

De half-jaarlijksche Luiksche Conferentie zal op Zondag
9 Mei, a.s. plaats hebben. De bijeenkomsten zullen gehouden
worden 's morgens ten 10 uur te Verviers, 's namiddags ten

3 uur te Seraing, en 's avonds ten 7 uur te Luik. Maandag-
morgen zal er eene Priesterschapsvergadering voor de zendelingen

plaats hebben.

Maandagavond zal er eene vergadering gehouden worden in

het gewone lokaal te Brussel.

De belanghebbenden worden hartelijk uitgenoodigd de ver-

gaderingen der Conferentie bij te wonen.

BELANGRIJK.

Wij verzoeken onze in teekenaren den zendelingen om een

envelop te vragen, wanneer zij wenschen te betalen voor dit

tijdschrift, en daarop duidelijk naam en bedrag te vermelden,

dan zullen daardoor vele abuizen voorkomen worden.
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CORRESPONDENTIE.

Aan eenen brief van ouderling John P. Lillywhite, wonende
te Brigham City, Utah, ontleenen wij het volgende:

Als ik terugdenk over de dagen die ik in Holland doorbracht

en over den omgang met de edele mannen die daar als mede-
zendelingen arbeidden, en over de vele goede heiligen en goede
vrienden welke mijn voorrecht was te ontmoeten, dan komt een

gevoel van vreugde en dankbaarheid over mij voor het voorrecht

dat ik genoot, om met en onder zulk een goed volk te arbeiden.

Ik kan niet over die dagen denken met eenig gevoel van
droefheid of leedwezen. Ik kan niet één oogenblik bedenken,
dat ik niet een geest van vrede en tevredenheid genoot. Het is

waar dat ik eenigen tijd ziek ben geweest en lichamelijk heb
geleden, maar dat was niets in vergelijking met de versterking

van mijn getuigenis die ik verkreeg en de verzekering van Gods
zegeningen en barmhartigheid. Inderdaad zie ik op dat kleine

voorval terug als een van de onbelangrijkste gebeurtenissen

gedurende mijn zending.

Dat kleine voorval zal steeds een gedeelte van de geschiedenis

mijns levens innemen, waarover ik steeds zal denken met een
gevoel van oprechte dankbaarheid en heiligheid. Dankbaarheid
voor de groote vriendschap en achting aan mij betoond door
zendelingen, heiligen en vrienden, voor het onophoudelijk geloof

voor mij beoefend en voor de verzorging en hulp van allen.

Heilig omdat het mij toescheen, dat het leven geen recht

meer op mij zou hebben en ik zou sterven. Maar op het uiterste,

toen menschelijke hulp niets kon verrichten, werd de macht van
God geopenbaard, de dood werd overwonnen en het leven werd
krachtiger zoodat ik spoedig herstelde. En nu gevoel ik mij zoo

gezond en sterk als ik ooit te voren heb gedaan. Sedert ik het

ziekenhuis verliet ben ik geen oogenblik ziek geweest en heb
geen pijn geleden en ik heb het zwaarste werk gedaan. Daarom
gevoel ik dat mijn herstel volkomen is en ik ben zeer dankbaar.

Ik wensch u, de ouderlingen en de heiligen geluk met den
goeden toestand der Nederlandsche Zending en ik heb met genot
het jaarlijksche verslag gelezen. Ik wil u allen prijzen voor de
bekwame en doelmatige wijze waarop gij het Evangelie bekend
maakt aan het volk en voor het succes dat uwen arbeid vergezelt.

Ik hoop nogmaals het voorrecht te hebben, om in het zendings-

veld terug te keeren en mijne stem te verheffen om het Evangelie
te verdedigen. Ik kan niets bedenken waarin meer ware vreugde
en tevredenheid opgedaan wordt dan in den dienst des Heeren.
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Aan eenen brief van broeder Jacob Kranendonk, wonende te

Ogden City, Utah, ontleenen wij het volgende :

Ik ben dankbaar het voorrecht gehad te hebben het Evangelie
aan te nemen en naar dit land (Utah) gegaan te zijn. Het volk
hier is oprecht, deugdzaam en vriendelijk. Toen ik in Holland
was vertelde personen buiten de Kerk, dat ik opgesloten zou
worden en dat mijne brieven eerst gelezen werden, maar dit is

zoo niet en het zou veel beter zijn als de menschen eerst alles

onderzochten en niet alle praatjes geloofden.

De zendelingen gaan uit als in de dagen van ouds, zonder
male en buidel, zij ontvangen geen bezoldiging. Zij verwachten
hun loon van God den Vader. Wij hebben hier goede vergade-
ringen ook in de Nederlandsche taal en de Geest des Heeren is

in ons midden.
Mijn wensch en begeerte is voort te gaan tot volmaking

en standvastig te blijven in het Evangelie, en ik ben blij te

kunnen zeggen, dat ik mij het Evangelie van Christus niet schaam
want het is een kracht Gods tot zaligheid.

J. J. De Brij wonende te Salt Lake City schrijft

:

Na een verblijf van ongeveer tien jaren in Utah, kan ik

getuigen dat er zeer veel laster over dit volk gesproken wordt.

Ik heb het herstelde Evangelie lief en ook dit volk en wensch
onder hen te blijven wonen, zij die laster over de Mormonen ver-

spreiden zijn zelven verkeerd en hunne harten zijn niet recht

voor God. Ik gevoel mij gelukkig en ook mijne familie en zijn

altijd gewillig, en achten het een voorrecht, van de waarheid te

kunnen eetuisren.*&"

AANGEKOMEN.
14 April. — Ouderlingen Pieter 't Hart uit Ogden, Utah, en

William H. Allsop uit Grace, Idaho. Ouderling 't Hart is de

Groningsche en Ouderling Allsop de Amsterdamsche Conferentie

als arbeidsveld aangewezen.

VERPLAATST.

Ouderling E. L. Clawson van Den Haag naar de Arnhemsche
Conferentie.

Ouderling I. A. Jackson van Zwolle naar Rotterdam.
Ouderling A. J. Neuteboom van Apeldoorn naar de Rotter-

damsche Conferentie.

Ouderling Ben Barten van de Amsterdamsche naar de Gro-
ningsche Conferentie.

Ouderling J. H. Tecples van de Groningsche naar de Arn-
hemsche Conferentie.
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HET WOORD VAN WIJSHEID.

Een voorbeeld van het gewicht waarmede het beginsel van
onthouding van sterken drank, tabak, heete dranken, enz. door

den Profeet Joseph Smith en de andere Autoriteiten der Kerk
is beschouwd, is het volgende:

Op 20 Februari 1834 hield de Hooge Raad van den Kirtland-

Ring der Kerk eene raadsvergadering. In die samenkomst werd
naar aanleiding van een voorval, de vraag gedaan, of ongehoor-

zaamheid aan het Woord van Wijsheid eene overtreding zou

zijn, welke een ambtenaar onwaardig zou maken zijn ambt in de

Kerk te behouden, nadat dit beginsel hem voldoende geleerd werd.

Nadat verschillende leden van den Raad over de vraag ge-

sproken hadden, gaf de Profeet Joseph Smith, die over die ver-

gadering presideerde, zijne beslissing:

Geen ambtenaar van deze Kerk is waardig zijn ambt te

houden, indien hij veronachtzaamt het Woord van Wijsheid waar
te nemen of te gehoorzamen, wanneer hij hierin duidelijk onder-

wezen is.

Deze beslissing werd met algemeene stemmen door den Raad
bevestigd.

Dit heeft beteekenis voor ons zoowel op heden als in die

dagen. Degenen, die het Priesterschap dragen, behooren goede
voorbeelden te zijn voor de leden der Kerk en voor alle menschen.
Indien zij dit en andere beginselen niet met wijsheid onderhouden,
kunnen zij in deze dingen weinig invloed hebben op anderen.

Zondagsschoolonderwijzers moeten zeer getrouw zijn in het

waarnemen van dit woord, voor hun eigen welzijn, en opdat zij

in hunne leerstellingen hetzelve door voorbeeld en onderricht

levendig kunnen inprenten. Maar niet slechts de ambtenaren,
ook al de leden dezer Kerk behooren dit beginsel met naarstig-

heid na te komen, ten eerste, omdat God het geboden heeft, en

ten tweede, omdat het ter reiniging van het menschelijk lichaam

en ter versterking van zijne wilskracht zal strekken.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Vergaderingen worden nu iederen Zondagavond geregeld
f;ehouden te Heerenveen. Bij de eerste vergadering waren er
5 vreemdelingen aanwezig. Op Zondagavond, 18 April, hebben
meer dan 50 vrienden en vreemdelingen de bijeenkomst bijgewoond.

De zendelingen te Sneek zijn ook begonnen Zondagsavonds
geregeld vergaderingen te houden.

Voor zoover wij bericht hebben zijn er gedoopt: te Haarlem
4 personen, te Amsterdam, 1ste wijk 7, te Utrecht 2, te Den Haag
2, Amsterdam, 2de wijk 1, te Rotterdam 4.
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Eene buitengewone vergadering werd gehouden op Donder-
dagavond, 8 April in „Patrimonium" te Weesp, waaraan ongeveer
80 personen deelnamen, grootendeels vreemdelingen. De sprekers
waren Ouderling John Eggen en Conf. Pres. M. Dalebout.

• Het aantal inteekenaren van „De Ster" is wederom toegenomen.
Br. J. H. F. Volker verkreeg er, 1, M. Dalebout 1, F. J. Kooyman
3, E. T- Rudd 2, I. Sander 1, J. Eggen 1, E. L. Clawson 1, F. H.
Platt 1 en B. Child 1.

Het adres van de zendelingen te Haarlem is veranderd, en
is thans Sleepersstraat 30 rood.

DE ALGEMEENE CONFERENTIE TE SALT LAKE CITY.

De negen en zeventigste jaarlijksche algemeene Conferentie
van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen
werd gehouden op 4, 5 en 6 April. Van alle oorden waren Heiligen
opgekomen om deze conferentie bij te wonen en de verwachting
was verre overtroffen. De Tabernakel kon al het volk niet houden
en ook de Assembly Hall werd geheel gevuld en er werd een
derde vergadering in de open lucht gehouden waarbij ruim 2500
personen tegenwoordig waren. Gewisselijk was het aan alles
zichtbaar en tevens duidelijk hoorbaar aan de sprekers, dat het
groote werk des Heeren met rassche schreden voorwaarts gaat.

Door de sprekers werd de vooruitgang van het Mormonisme
besproken, zoowel in de wereld als in Zion. Het volk werd aan-
gespoord het Evangelie te lezen, rein en zedelijk te zijn en voor-
al de kinderen op te voeden in de vreeze des Heeren en in het
heilig houden van den Sabbat des Heeren. De achtentachtigjarige

J. R. Winder, eerste raadgever van Pres. Joseph F. Smith zeide

:

„Ik ben steeds gereed den wil van God te doen zoolang als ik
kracht bezit."

Inzonderheid werd de geheel onthouding besproken en
Anthon H. Lund, tweede raadgever van Pres. Joseph F. Smith,
zeide : „Wij willen het kwaad, sterken drank, uit ons midden ver-
drijven. Wij wilden die plaatsen waar sterken drank verkocht
wordt verwijderen. Maar het is ons niet gelukt wetten te verkrijgen
om ons te helpen. Wij moeten daarom des te meer op onze hoede
zijn, om onze jeugd voor dit kwaad te beschermen. Wij hoopten
ook een wet te verkrijgen om vermakelijkheden op Zondag tegen
te gaan, maar wij kregen die niet, doch laat ons onzen invloed
gebruiken met onze kinderen om den sabbat te heiligen."

Door de verschillende sprekers, apostelen en ouderlingen,
werd de geschiedenis der Kerk, de erkenning van vele godde-
lijke waarheden, in deze dagen geopenbaard, de verdraaide voor-
stellingen met betrekking tot de leer en het leven der Mormonen
door de vijanden in het licht gegeven en beginselen van zede-
lijkheid besproken. Allen spoorden het volk aan getrouw aan
hunne beginselen te blijven en voor recht en gerechtigheid te

strijden.

Gedurende die dagen werden ook verschillende bijzondere
samenkomsten voor de Zondagsscholen en andere organisaties
gehouden.
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EEN MORMOONSCHE ZINSPREUK.

„Bemoei je met je eigen zaken."

Velen zulten ongetwijfeld zeggen, wat klinkt dat toch leelijk,

is dat nu een motto of zinspreuk der Mormonen ? Welnu, de
Mormonen hebben dit gezegde wel niet gemaakt en de wereld
ingezonden, maar zij vonden dat er zooveel waarheid in is en de

uitvoering van die zinspreuk zooveel goed teweeg kan brengen,

dat zij dit gezegde als een hunner zinspreuken hebben aange-

nomen. Het wordt vaak gebruikt en soms vindt men het duidelijk

leesbaar op sommige voorname plaatsen in Amerika geschreven.

Welk een ellende en moeite heeft dat bemoeien met de zaken
van anderen al niet veroorzaakt. Dat steken van den neus in

de zaken van anderen is zeer algemeen en toch onchristelijk.

Voor zeer velen is het een gewoonte geworden en zonder te

denken worden de zaken, handelingen enz. van anderen overdacht,

besproken en natuurlijk steeds te licht bevonden Het gevolg is

dat zij die zich bemoeien met de zaken van anderen gewoonlijk

onprettig gevoelen, maar anderen nog veel meer onpleizier ver-

oorzaken door eenvoudig dingen te beoordeelen of te bespreken
waarmede men niets te maken heeft.

O, hoe geheel anders zou het er op de wereld uitzien, als een

ieder steeds arbeidende was het onkruid uit eigen tuin te halen.

Men had dan geen tijd de kleederen, de houding, het eten of

drinken, het doen en laten van anderen te bespreken. Men zou

dan niet steeds met een vergrootglas naar de splinters in het

oog van anderen zoeken, maar met alle krachten die groote balk

waaraan velen zich misschien vaak gestoten hebben, uit eigen

oogen verwijderen. Een ieder mensen is met een wijs doel op
aarde geplaatst en moet strijden om zijne onvolmaaktheden te

overkomen. Zoolang hij anderen geen kwaad doet of benadeelt

is het zijn zaak hoe hij zich wil kleeden, zingen, springen of

huilen; aan God is hij verantwoording schuldig.

Bij zekere gelegenheid vroeg iemand aan Jezus: „Heere, zijn

er ook weinigen, die zalig worden? En Hij zeide tot hem : „Strijdt

om in te gaan door de enge poort." Luk. 13 : 23, 24 De Heere
zeide hem dus duidelijk, dat hij voor zijn eigen zaligheid te zorgen
hsid, en hier is een groote les in voor een ieder. Wel zal het

vaak moeilijk voor velen zijn steeds het oog voor de onvolmaakt-
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heden van anderen gesloten te houden en het steeds op eigen

fouten en gebreken gericht te hebben, maar toch is het noodig
en de eenige weg tot volmaking. Straks zal een ieder voor den
rechterstoel des Heeren staan en volgens eigen daden geoordeeld
worden. Wij zullen daar dan staan alleen met onze eigene werken.
Voorwaar een ernstige zaak. Laat ons daarom niet alleen deze
bovengemelde zinspreuk goedkeuren en erkennen, maar ook
beoefenen en het zal zeer velen, maar boven alles onszelven tot

grooten zegen zijn.

Niet wat anderen, maar wat wij persoonlijk doen is de groote

vraag.

KERKNIEUWS.

Het zendingswerk van de geheele Kerk voor het jaar 1908

toont aan, dat er 9,862,728 traktaten en 500,000 boeken zijn ver-

spreid. Door de gansche Kerk zijn er gedurende het jaar 14,900

personen gedoopt.

Thans zijn er in de Kerk 21 Zendingen, 61 Ringen van Zion,

en 671 wijken. De Kerk bezit 670 Kerkgebouwen, de vier tempelen
daarbij inbegrepen. De geldswaarde van deze eigendommen is

10,500,000 dollars (ƒ 26,250,000). Er zijn thans 25 scholen der Kerk
met een aantal gezamenlijk van 8414 studenten. Op het oogenblik

zijn er 41.755 mannen die het Melchizedeksche en 34,937 mannen
die het Aaronische Priesterschap dragen.

Gedurende het verledene jaar heeft de Kerk bijstand verleend

aan meer dan 20,000 behoeftige personen. Op deze wijze is bijna

ƒ 500,000 uitbetaald.

Ouderling Geo. Reynolds, die voor vele jaren in het Zondags-
schoolwerk is werkzaam geweest, is nu ontslagen van zijne

positie als Eerste Assistent in de algemeene Presidentschap der

Zondagsscholen. Die Presidentschap is georganiseerd met Presi-

dent Joseph F. Smith als President, en David O. McKay en
Stephen L. Richards als Assistenten. Het verslag van de Zon-

dagsscholen der Kerk voor 1908 toont aan, dat er 1164 scholen

zijn en een totaal aantal van 163,738 leeraars, leden en kinderen,
— een toename van 10,000 over het vorige jaar.
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REDEVOERING DOOR PRES. JOSEPH F. SMITH.

Gehouden bij de opening der 79ste algemeene Conferentie, te

Salt Lake City, op 4 April 1909.

Mijn hart is vervuld met dankbaarheid tot den Heere voor

de zegen die ik geniet, om dezen morgen voor u te staan ter

gelegenheid van de opening der negen-en-zeventigste jaarlijksche

algemeene Conferentie. Ik gevoel Hem te danken, voor al Zijne

barmhartigheden en liefde tot het geheele volk en voor Zijn

barmhartigheid en liefde tot alle menschen. Ik ben dankbaar
dat wij dezen morgen onder zulke gunstige omstandigheden
kunnen vergaderen, genietende de zegeningen van leven, vrede

en een verlangen in onze harten den Heere te eeren in ons

samenzijn bij deze gelegenheid. Mijn hart is vervuld met dank-

baarheid tot den Heere en van liefde voor de Heiligen der

laatste Dagen.
Voor mij is er niets in het leven dat vergeleken kan worden

met het werk dat de Heere werkende is onder de kinderen der

menschen in deze laatste dagen. Terwijl wij slechts een'handvol

volk zijn, om in vergelijking te spreken, zoo kunnen wij verge-

leken worden met het zuurdeesem, waarvan Jezus zeide, dat het

de geheele wereld zoude doorzuren. Wij genieten tevredenheid
in het groeien en ontwikkelen van dit werk sedert het begin.

Het is ontwikkeld van een half dozijn leden totdat de leden nu
bij de honderd duizend geteld kunnen worden.

Wij zijn de toestand van zuigelingen ontwassen, tot de ver-

antwoordelijke jeugd opgegroeid, en in werkelijkheid den toestand

van volwassenheid bereikende in het Evangelie van Jezus Christus.

Het is een behoefte geworden voor het volk van God, om de
beginselen van gerechtigheid te ondersteunen en op te houden
tegenover de geheele wereld ; niettegenstaande hunne persoon-

lijke gevoelens. De mensch is niets in zijn arme machtelooze
toestand in vergelijking met de heerlijkheid welke de zaligheid

van de kinderen der menschen omsluit, zoowel levenden als

dooden. De menschen moeten hunne eigene vooroordeelen weg-
cijferen en hunne eigene verlangens en voorliefde in onderwer-
ping geven aan de groote zaak der waarheid welke in de wereld
verbreid wordt en voor de zaak van Zion. Voor mij is er in

de wereld niets zoo groot en zoo heerlijk als het werk dat de
Heere werkende is in deze laatste dagen, en ik ben dankbaar
voor het aandeel dat ik heb kunnen verrichten en op nederige

manier mijn deel heb kunnen doen. Ik hoop en wensch van
harte, dat ik bekwaam zal zijn met het werk gedurende mijn

geheele leven voort te gaan.
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Ik heb te lang geleefd om nu in het geringste aan wankelen
te denken : Ik heb mijn hand aan de ploeg geslagen en het is te

laat terug te gaan of terug te zien, en ik zie geen reden waarom
ik terug zou zien of gaan. Tot dusverre heeft alles naar het goede
heen gewezen, mijn plicht en de richting die ik moet volgen
zijn duidelijk geweest en ik zal daarin voortgaan met de hulp
van God. Ik verlang voort te gaan en getrouw te blijven aan
mijn plicht en voor zooverre het in mijn macht ligt standvastig
te zijn, zoodat ik een goede verantwoording van mijn rentmees-
terschap kan geven.

Voor mij is het steeds, zooals reeds vaak in het verleden is

gezegd, het Koninkrijk van God of niets ; Zion eerst en het aller-

meest
;
God te zoeken en Zijne gerechtigheid, opdat alle andere

dingen mogen geschonken worden in den tijd des Heeren en
volgens Zijn welbehagen, zijn de dingen die de menschen en de
Heiligen der laatste Dagen moeten bezighouden. Wij moeten nu
bekendheid genoeg hebben van de beginselen, om te beseffen

dat geen mensch, geen troep en geen geheime vereeniging kan
samenspannen met voldoende kracht en macht, om de doeleinden
van den Almachtigen te verijdelen, of een wijziging in Zijne

plannen te brengen. Menig persoon is in het verleden opgestaan,

met het idee behept, dat hij aan het werk een groote hervorming
kon geven, hopende dat het volk hunne leiders zouden verlaten

en hen volgen, maar het is het Koninkrijk van God. De kin-

deren des Heeren kennen de stem van den Herder en zij werden
niet door valsche leeringen verleid.

Tegenstand van dwaling.
De Heiligen der laatste Dagen kennen de geest van het Evan-

gelie en zij zullen bij de waarheid staan, onverschillig wat ook
mag gebeuren. Wij hebben tegenover de geheele wereld gestaan.

De meerderheid is tegen ons geweest, niet altijd omdat zij de
waarheid wilden bestrijden, maar omdat velen misleid zijn ge-

worden door onkunde en valsche geruchten aangaande ons. Dit

was waar vanaf den dag dat de profeet Joseph Smith de Kerk
oprichtte. De vijand van waarheid, de vijand van God, heeft

zich tegenover dit werk geplaatst. Gij hebt nimmer de vriend

van gerechtigheid, waarheid, reinheid en hen die waarheid van
dwaling kunnen onderscheiden, tegen Zion en God strijdende

bevonden.
Want tegen Zion strijdende te zijn, is tegen God strijden

en tegen de inspiratie van God ; tegen dat beginsel dat de men-
schen te samen brengt en hen hunne zonden doen nalaten en
hunne naasten als zichzelven doen lief hebben. Deze geest doet

de menschen goed doen en geen kwaad en zelfs de schijn van
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kwaad vermijden, en wat meer is, de zonde zelf vermijden. Dit

is de geest van het Evangelie en de hoop van eeuwige zalig-

heid in dit leven en in het leven hiernamaals. Zullen menschen
die gerechtigheid en God liefhebben, tegen het voorwerp strij-

den dat zij zoeken ? De beginselen van de Kerk van Jezus Chris-

tus van de Heiligen der laatste Dagen zijn gegeven tot het ver-

krijgen van gerechtigheid en de Heiligen weten, dat zij tot dat

doel openbaringen van God hebben ontvangen in den tijd waarin

zij leven.
Plicht der Heiligen.

Wat zullen wij doen ? Onze plicht is zoo duidelijk dat nie-

mand die verkeerd kan of zou mogen verstaan. Het is om in de

geest van nederigheid en liefde Gods te leven, en niet voor ons-

zelven. De Zaligmaker zeide den jongeling, die vroeg wat hij

doen moest, alles te verkoopen wat hij bezat en het den armen
te geven en den Zoon van God te volgen. Hier in is een be-

ginsel opgesloten, en het is om de Heere en Zijn werk voor alles

te stellen. Het moet in het hart van iedere man en vrouw zijn,

om alles te doen wat de Heere verlangt. Wij zouden dat stand-

punt bereikt hebben, dat wij gewillig zijn al de geriefelijkheden

van ons tehuis en het verlangen om geld te verdienen op te geven
en heen te gaan en zoo noodig voor jaren te arbeiden voor de
verspreiding der waarheid, totdat gezegd zal worden dat wij

genoeg gedaan hebben.

Soms ontmoeten wij iemand die denkt, dat hij zijn tijd en
zaken niet kan opofferen om op zending uit te gaan : dat hij zijne

persoonlijke zaken niet kan verlaten en in de wereld kan gaan om
het Evangelie te prediken en verontschuldigd wil worden. Ik

vrees dat hij in zulke gevallen, wanneer hij geroepen zou worden
die opofferingen te maken, te licht bevonden zou worden in zijne

gewilligheid, om aan de eischen of andere regelen van het Evan-
gelie te voldoen. Voor zooverre mij aangaat, ik hoop gereed
gevonden te worden, om tot de einden der aarde te gaan voor
het Evangelie, of als ik geroepen zou worden al mijne bezittingen

te geven tot vooruitgang van het werk, dat ik dan gewillig zal

zijn het vrijelijk voor die zaak te geven. Ik zou zoo willen leven
dat dit mijn verlangen en besluit zou zijn, om aan het ver-

langen te voldoen en alles zonder berouw te geven.

Hoop in het Evangelie.

Er is geen zaligheid als in den weg welke God heeft aan-

gewezen. Er is geen hoop als in den weg die den Vader heeft

vastgesteld. Wij kunnen die hoop en dat licht verkrijgen welke
ons tot zaligheid zullen leiden. Deze dingen zijn in mijn geest
gegrift, en ik weet dat zij waar zijn. Ik weet mijne broeders en
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zusters, dat de Heere leeft en dat Zijn Zoon leeft, en dat Hij aan
den rechterhand des Vaders zit. Het is noodig dat wij Jezus Christus

aanroepen; laat ons Hem aanroepen en laat het verlangen van
ons hart zijn, in gerechtigheid te leven, dat wij mogen verlangen
in Zijne tegenwoordigheid te keeren. Laat er geen haat, kwaad
of boosheid in onze harten zijn, maar laat liefde en vrede in ons
wezen, opdat gerechtigheid mag regeeren.

Ik wil zoo leven, onverschillig wat de menschen zullen zeggen,

onverschillig wat de menschen zullen doen, dat ik zal gevoelen
dat er slechts één ding voor mij te doen is, en dat is getrouw en
waar te blijven aan de verbonden die ik met God gemaakt heb
en met mijne broederen. Ik wil zoo leven, dat ik de geest in mij

zal hebben, om mijne broederen hunne overtredingen te vergeven,

zooals ik wil dat zij mij mijne overtredingen zullen vergeven,

zoodat de verschillen die dagelijks opkomen zullen verzinken en
verdwijnen ; opdat wat ook de omstandigheden zullen zijn, er

liefde en vrede zal zijn tusschen broeder en broeder en tusschen

mensch en mensch.
Ik weet dat dit werk de waarheid van God is. Het is niet

noodig dat ik in bizonderheden de beginselen van het Evangelie

zal behandelen, want gij zijt er goed mede bekend. Ik weet dat

de Kerk die door den profeet Joseph Smith is opgericht, waar is

en dat zij voor altijd zal staan. Ik weet dit, omdat God het aan
mij geopenbaard heeft, en ik weet dat de Almachtige Zijn doel-

einden zal volbrengen, onverschillig hoevelen de waarheid zullen

verlaten of afvallen. Honderden of duizenden mogen de Kerk
verlaten, maar het werk des Heeren zal nooit falen, nimmer op-

houden; niets kan de voortgang beletten.

Vooruitgang van het werk.

In het doel van dit werk der laatste dagen, lag van af het

begin, een bijna onmerkbare maar machtige kracht, welke werkende
was voor gerechtigheid en de vooruitgang van Zion. En diezelfde

kracht zal sterker en steeds sterker worden en met grooter snelheid

werken in de toekomst dan het in het verleden heeft gedaan,

naar verhouding van het geloof van het volk. Het werk zal zich

sneller in de wereld uitbreiden dan het gedaan heeft. De Heere
heeft het gezegd en de Geest geeft getuigenis, en ik geef mijn
getuigenis dat het zoo is. Er is geen secte in de wereld die eenige

waarheid heeft, welke wij niet aannemen. Wij zijn gewillig iedere

waarheid aan te nemen, onverschillig in welken vorm die komt.
Wij zoeken de waarheid te verspreiden en wij zijn gewillig

iedere waarheid aan te nemen.
Waarheid moet de fundatie van ieder gebouw zijn of het
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zal vallen. Waarheid is de fundatie van het groote werk, door
den profeet Joseph Smith aangevangen, en het zal voortgaan

onverschillig wat de tegenstand zal zijn. Wij zien op den tegen-

stand die de Kerk heeft te verduren gehad, en wij verwonderen
ons, dat mannen en vrouwen in het begin van dit werk zoo ferm
stonden en zoo weinigen wankelden. De meeste hunner bleven

getrouw en zouden alles gegeven hebben voor het werk van God.
zullen wij zoo getrouw zijn? God helpe mij zoo standvastig te

staan als zij deden en deze wensch is uitgesproken voor al de
Heiligen der laatste Dagen, zoowel als voor mijzelven.

HEBBEN ZIJ EEN BETERE WEG GEKOZEN?

Er was een groote verandering in het gezin gekomen. En
geen wonder want zij waren Mormonen geworden, zooals de

menschen het uitdrukten. Ja, zij waren leden geworden van de

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen en

dat had een groote verandering teweeggebracht. Het scheen

alsof er meer rust en orde in het gezin was gekomen en alles

scheen helderder en zuiverder, want de lucht in huis was niet

langer bezwangerd met tabaksrook, zooals voorheen, want vader
had zijn pijp neergelegd en de jongens rookten ook geen sigaren

meer.
Hunne familie en vroegere vrienden noemden hen dwaas om

zich bij de Mormonen aan te sluiten, maar in stilte erkenden zij

toch, dat er een groote verandering had plaats gegrepen en zij

konden maar niet begrijpen hoe de vader van het gezin en ook
de moeder en de kinderen zooveel uit den Bijbel wisten en soms
over zulke diepe dingen konden praten, waarover een gewoon
mensch anders nooit denkt

Maar de grootste verandering kon waargenomen worden in

den morgen en aan den avond van iederen dag, want dan knielde
het gezin te samen neder en vader bad hardop, en dankte God
voor al de zegeningen ontvangen, zoowel tijdelijk als geestelijk,

en vertrouwde verder allen aan de zorg en hoede des Heeren
toe. Als vader het amen uitsprak, werd het door allen herhaald,

ook door de kleine die juist begon te praten en ook altijd op de
knietjes mee moest bidden.

Ja, werkelijk was er een groote verandering gekomen in dat

gezin.

Eenige jaren waren voorbijgegaan en een groote verandering
had wederom in het gezin plaats gegrepen; het was duidelijk

zichtbaar dat zij een anderen weg hadden ingeslagen. Hunne
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vroegere vrienden waren teruggekomen en ook zij waren toch

godsdienstige menschen.
Hoe het eigenlijk was gekomen, wisten zij zelf niet goed te

zeggen maar zij waren geen Mormonen meer, zeiden de

menschen. Zij waren ook eigenlijk te verstandig om bij zulk een
heidensche, zedelooze secte te behooren.

Vader zeide nu: „Het is niet wat de mond ingaat, dat den
mensch verontreinigt, maar wel wat den mond uitgaat. Een
pijpje of pruimpje tabak zoo nu en dan zal geen kwaad doen, en
een enkel glaasje bij gelegenheden, dat zal een mensch ook niet

naar de hel brengen". De jongens hadden daar ook niets op
tegen en moeder of zusje moesten wel eens zeggen: „Jongens
rookt toch niet zoo erg, het slaat op mijn keel".

Maar de grootste verandering kon waargenomen worden in

den morgen en aan den avond van iederen dag. Vader had
gezegd, dat die uitwendige vormen niet noodig waren en hij kon
even goed in bed liggende bidden, ja eigenlijk nog veel beter,

want dan kon hij eens goed nadenken. Een ieder moest ook
maar voor zichzelve bidden, dat was ook veel beter.

Ja, werkelijk was er een groote verandering gekomen in dit

gezin. Maar moeder pinkte wel eens in het verborgen een traan

uit het oog en zuchtte, wanneer hare gedachten in het verleden

dwaalden.

OVERLEDEN.

Sprik — Den 9 April overleed Jantje Sprik te Groningen.
Zij is geboren 15 April, 1848 te Nieuwe Pekela, en gedoopt 20

Mei, 1902 te Groningen door Ouderling J. Klein, en bevestigd door
Ouderling Klein.
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