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Maar wanneer de goedertierenheid van God, onsen Zaligmaker
en Zijne liefde tot de menseken verschenen is, heeft Hij ons salig
gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan
hebben, maar naar Zijne barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes.
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HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS.
Predikatie gehouden door Brigham Young,

24-

April 1870.

Wij verheugen ons in den geest welke door onzen jongen vriend,
zooeven gesproken heeft, is getoond. Hij bepleitte het gebruik
van het zwaard des Geestes, of de beginselen van het Evangelie
van Jezus Christus, gesteund door de geest van dat Evangelie,
om het volk van het verkeerde zijner wegen te overtuigen. Wij
als een volk, of als de ouderlingen dezer Kerk, hebben dit over
de oppervlakte der aarde gebracht wij hebben het Evangelie
het volk aangeboden in bijna alle deelen der aarde, zonder geld
en zonder prijs.
Het is een genot voor ons te zamen te vergaderen om God
te dienen
het is ons aangenaam wanneer onze broederen en
zusters te zamen komen voor dit doel, en wij beschouwen het
ook als een genot, wanneer vreemdelingen van rijpere jaren en
ondervinding, welke den geest van onderscheiding hebben, met
ons vergaderen en tot ons prediken. In onze samenleving zijn
er slechts weinigen die tot de heidenen behooren maar van uit
de Christenen zijn er duizenden hier vergaderd. Zij verstaan en
kennen de gevolgen van hetgeen Christendom genoemd wordt.
Maar het is anders met onze kinderen. Zij zijn hier opgevoed
en, met uitzonderingen, hebben zij niets anders dan het Evangelie gehoord zooals het door de Heiligen der laatste Dagen
wordt geleerd. Zij zijn niet bekwaam om te beoordeelen wat de
die
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buitenwereld is, alvorens het hun is voorgesteld, en dit is hun
voorrecht zoo nu en dan geweest; en ik gevoel altijd om onze
jeugd aan te sporen, de vergaderingen bij te wonen wanneer
vreemdelingen prediken, opdat zij bekwaam zullen zijn te begrijpen
wat van God en wat niet van God is, en het verschil leeren tusschen de leer door ons en door anderen geleerd. Wij gelooven
een groot aantal dingen die de Christenwereld niet kan gelooven.
Als hunne oogen open waren en zij den geest hadden om de
dingen te zien zooals zij zijn, dan konden zij die verstaan. Er is
geen man of vrouw op aarde, of zij zouden, wanneer zij God en
de dingen van God verstaan, aan Zijne eisenen gehoorzaam zijn.
Zij die tegen de waarheid opstaan doen dat omdat zij de dingen
niet zien zooals zij zijn — als een gevolg van onkunde, en ware
bet niet door de onkunde met betrekking tot God en Zijn Evangelie, dan zouden zij bekwaam zijn in het Evangelie te gelooven.
De Heiligen der laatste Dagen gelooven in het Evangelie van
den Zoon van God, omdat het waarheid is. Zij gelooven in den
doop voor de vergeving van zonden, persoonlijk en door eenen
gemachtigde zij gelooven dat Jezus de Zaligmaker der wereld
is; zij gelooven dat allen die eenige heerlijkheid verkrijgen, in
eenig Koninkrijk, die verkrijgen omdat Jezus die door Zijne verzoening heeft verworven.
De Christenwereld zegt: „Wij gaan naar het koninkrijk der
hemelen'', maar wat wordt er van hen die gestorven zijn, niet geloovende, of die gestorven zijn zonder het Evangelie te hooren ?
Millioenen hunner zijn heengegaan, zoowel onder de Christenen
als onder de heidenen, juist zoo eerlijk, deugdzaam en braaf
als eenig persoon die nu leeft. De Christenwcreld zegt, dat zij
verloren zijn maar de Heere zal hen redden, of tenminste allen
die het Evangelie willen ontvangen. Het plan van zaligheid, dat
Jezus heeft geopenbaard, en dat wij prediken, bereikt de laagste
en diepst gezonkene van Adams verloren geslacht. Zal Hij allen
in dezelfde heerlijkheid zalig maken en allen brengen in denzelfden staat van geluk? Zullen zij, die weigeren het Evangelie
van den Zoon van God te gehoorzamen, zalig worden en verheven
worden in hetzelfde koninkrijk en dezelfde heerlijkheid als zij
die het hebben gehoorzaamd? Neen, nimmer, nimmer! Het is
onmogelijk. Veronderstelt gij dat een persoon het koninkrijk der
hemelen kan zien, zonder uit den Geest geboren te zijn ? Jezus
zeide neen! Zullen wij het tegendeel beweren, en zeggen dat wij
het koninkrijk van God kunnen zien, zonder uit den Geest geboren te zijn, en zeggen datjezus een leugenaar is? Jezus zeide
;

;

:

„Tenzij iemand geboren is uit den Geest, kan hij
tot Nicodemus
het koninkrijk van God niet zien". Zullen wij toestemmen dat
:
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Jezus de waarheid sprak, of zal de menseh zeggen, dat zijn leer
waar is en dat Jezus zeide hetgeen niet waar is ? Wat zullen wij
doen ? Er is geen andere keus dan toe te stemmen, dat Jezus
waar is, en op geen andere voorwaarde wil zalig maken dan
die welke in de Schriften is vermeld, en dat allen die eenige
andere leer prediken, het getuigenis van menschen nemen inplaats van het getuigenis van Jezus, of dat de Christenwereld
met hare verschillende denkbeelden en gelooven waar en dat

Jezus onwaar is.
Dit zijn duidelijke woorden mijne vrienden. Kunt gij die
verkeerd verstaan ? Kunt gij eenig ander begrip krijgen van hetgeen ik zeg, uitgenomen wat ik meen
laat God de waarheid
spreken, zelfs al maakt dat ieder menseh een leugenaar. Ik denk
dat mijne woorden zoo duidelijk en nadrukkelijk zijn, dat niemand die verkeerd kan verstaan. Heeft Jezus gezegd „Zoo
iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het
Koninkrijk Gods niet ingaan ?" Ja, alle christenen stemmen dat
toe. Denkt gij dan dat er een ander plan van zaligheid was voor
Nicodemus en een ander voor u en mij ? Het is dwaasheid voor
iemand om zoo iets te veronderstellen Komt met het zwaard
des Geestes Laat de geheele wereld van Christenen komen met
hunne argumenten en Schriften, en laat ons die dingen tezamen
bespreken Laat ons die voor het volk plaatsen en zien wie recht
en wie verkeerd is.
Laat mij tot u zeggen, als het waar is, dat niemand het
Koninkrijk van God kan ingaan tenzij hij geboren is uit water
en Geest, dan moet God een plan geven waardoor zij die stierven,
onkundig van het Evangelie, het voorrecht kunnen hebben om
dat te doen, of anders zou Hij een partijdig wezen schijnen.
Heeft Hij die weg gegeven ? Hij heeft het gedaan. De christenwereld heeft geleerd, gepredikt, overdacht, gepeinsd, gezongen
en gebeden voor het duizendjarig vrederijk. Wat zult gij gaan
doen gedurende dat tijdperk, christenen? Weet gij waarvoor het
vrederijk is, en wat werk gedurende dat tijdperk zal gedaan
worden ? Veronderstelt dat de christenen nu één van hart, geloof
gevoelen en werken waren, zoodat de Heere het vrederijk kon
doen aanvangen in macht en heerlijkheid, weet gij dan wat
gedaan zal worden ? Zoudt gij nederzitten en uzelven wegzingen
naar de eeuwige zaligheid ? Neen, dat denk ik niet. Ik denk dat
er dan een werk te doen is, waarvan het schijnt dat de geheele
wereld besloten heeft, dat wij het niet zullen doen. Wat is dit
werk? 'Tempels te bouwen. Wij zijn nog nooit begonnen om de
fundatie te leggen voor een tempel, of de geheele hel was tegen
ons strijdende. Dat is nu de moeilijkheid wij zijn begonnen met
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de fundatie van dezen tempel. Wat zullen wij in die tempel
gaan doen ? Alles wat daar gedaan moet worden ? Ja, en wij
zullen niet wachten op het vrederijk en op de volheid van de
heerlijkheid van God op aarde wij zullen beginnen zoodra wij
een tempel hebben, en werken voor de zaligheid onzer voorvaderen wij willen hunne geslachtregisters verkrijgen zoover
wij kunnen. Eenmaal zullen wij die volmaakt verkrijgen. In die
tempels zullen wij de verordeningen bedienen van het Evangelie
van Jezus Christus voor onze vrienden, want niemand kan het
Koninkrijk van God ingaan zonder geboren te zijn uit water en
Geest. Wij willen bedienen voor hen die in de geestenwereld
zijn, waar Jezus heenging om te prediken tot de geesten, zooals
Petrus schreef in het derde hoofdstuk, verzen 18, 19 en 20 van zijnen
eersten zendbrief: „Want Christus heeft ook eens voor de zonden
geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij
ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vleesch,
maar levend gemaakt door den Geest, in denwelken Hij ook,
henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn,
gepredikt heeft, die ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach,
als de ark toebereid werd", enz.
In het volgende hoofdstuk zegt Petrus, naar hetzelfde onderwerp verwijzende: „Want daartoe is ook den dooden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld
worden naar den mensch in het vleesch, maar leven zouden
naar God in den geest".
Wat zullen wij doen voor en ten voordeele der dooden ? T ij
willen gedoopt worden tot vergeving van zonden, zooals Paulus
gezegd heeft in I Cor. 15 29 „Anders, wat zullen zij doen, die
voor de dooden gedoopt worden, indien de dooden ganschelijk
niet opgewekt worden ? Waarom worden zij voor de dooden ook
gedoopt ?"
Wij willen ook de handen opgelegd hebben voor het ontvangen van den Heiligen Geest; en dan zullen wij de wasschingen
en zalvingen ontvangen voor en ten voordeele van hen, tot toebereiding opdat zij erfgenamen van God en mede-erfgenamen
met Christus kunnen worden. Zult gij dat gaan doen, Heiligen
der laatste Dagen ? Ja. Wat zal de Christenwereld doen met
hare dooden? Laat hen een eeuwigen slaap slapen, want er
zijn geen schikkingen voor hen gemaakt in het Evangelie waarin
zij 'gelooven en dat hun geleerd is.
Dit is een van de leerstellingen waarin de Heiligen der
laatste Dagen gelooven, en waar de inwoners der aarde tegen
gestemd zijn. Waarom? Omdat zij bestuurd en beheerscht
;

;
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worden door den geest der duisternis. Dit moge hard schijnen
maar het is waar. Zij zijn tegen Jezus, tegen God en tegen de
zaligheid van de kinderen der menschen en worden beheerscht
door dezen boozen geest en zij weten het niet. Zij zeggen
„Heiligen der laatste Dagen, laat uwe dooden en verordeningen voor hun voordeel alleen, wij zullen wetten maken u
verbiedende het waarnemen en beoefenen van de verordeningen
van het huis van God."
Wij vertrouwen in God. Ik vertrouw dat Hij onzen strijd
zal strijden en wij zullen gedoopt worden voor en ten voordeele
der menschelijke familie gedurende een duizend jaren; en wij
zullen honderden tempels hebben en duizenden mannen en
vrouwen daarin werkende, voor hen die gestorven zijn, zonder
het voorrecht gehad te hebben het Evangelie te hooren en te
gehoorzamen, opdat zij voortgebracht kunnen worden en eene
heerlijke opstanding hebben, en het koninkrijk mogen genieten
dat God voor hen heeft bereid. De duivel zal hard vechten om
ons te verhinderen, en wij zullen geen duim grond verkrijgen
uitgenomen door gehoorzaamheid aan de macht en geloof in het
Evangelie van den Zoon van God De geheele wereld is tegen
deze leer strijdende. Maar is er iets kwaads in ? Als zij het
slechts konden zien zooals het is in den Heere, dan zouden zij
zich er in verheugen, en inplaats van het te bestrijden, zouden
er God voor loven, omdat Hij zulk een heerlijke leer heeft
zij
geopenbaard. Veronderstelt dat het idee dat sommige personen
koesteren waar is, dat na den dood onzer lichamen, onze geesten
een eeuwigen slaap slapen, en ik ben gedoopt voor mijn vader,
grootvader en zoo verder, doet het hun dan kwaad ? Antwoordt,
alle gij verstandelijke wezens op aarde, boven, onder of in de
omgeving der aarde
Allen zullen toestemmen dat geen kwaad
gedaan wordt door het beoefenen van die verordeningen. Laat
ons dan alleen als onze handelingen geen kwaad zullen doen,
waarom ons in de beoefening tegen gestaan ? Het gevolg kan
mogelijk onze voorzaten bevoordeelen, en dan zult gij, die nu
tegen ons zijn, tegen God strijdende bevonden worden. Het is
beter het Evangelie voort te laten gaan.
Wij hebben een mooie predikatie gehoord dezen morgen van
den eerwaarden heer Andrews, allen aansporende in Jezus te
gelooven. Zijn tekst was zoo goed als iemand ooit heeft aangehaald
„Ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want
het is eene kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft,
eerst den Jood, en ook den Griek", of tot' de rest der wereld.
Jezus zeide duidelijk, „als gij Mij lief hebt, onderhoudt Mijne
geboden." Dit is de proef. Zijn er geboden
Ja, velen, en de
:
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om ons geloof in den Heere Jezus te toonen en
voor Hem, is door alles waar te nemen wat Hij ons heeft
achtergelaten in de schriften.
Zij komen van het Oosten en van het Westen, van het Noorden
en van het Zuiden, om in het Koninkrijk van onzen Vader aan
maar niemand kan daar aanzitten tenzij hij toegelaten
te zitten
wordt door de getrouwe waarneming van de geboden van God,
en gehoorzaamheid aan de verordeningen van Zijn huis. Waarom
dan niet bekeerd en de verordeningen en geboden gehoorzaamd ?
Waarom geen geloovigen te zijn in den Heere Jezus Christus?
Is
er iets kwaads in? Ik zeg tot ieder wezen op de aarde,
Christen, Heiden of Jood, veronderstelt dat mijne leer niet waar
is,
en dat het niet noodig is om in Jezus Christus te gelooven,
gedoopt te worden voor de vergeving van zonden en de handen
opgelegd te hebben voor den Heiligen Geest, zal dat u eenig
kwaad doen? Geloovigen of ongeloovigen, zal het u eenig
kwaad doen? Universalisten, zal het u eenig kwaad doen?
Afvalligen, zal het u eenig kwaad doen? Wijzen, zal het u
eenig kwaad doen? Dwazen, zal het u eenig kwaad doen?
Wat is uw antwoord? „Neen, het zal dat niet". Wel, laat mij dan
alleen. Ik kan juist zijn en gij verkeerd en als ik juist ben, dan
zijt gij afgesneden, en ik ben u vooruit; maar als gij juist zijt en
ik verkeerd, dan ben ik met u en zal deelen in al de zegeningen
die gij kunt verkrijgen.
Dit Evangelie zal de geheeie menschclijke famielie redden;
het bloed van Jezus zal voor onze zonden voldoen, als wij de
termen die Hij gesteld heeft aannemen; maar wij moeten die
termen aannemen, anders zal het ons van geen nut zijn.
Ik heb lang genoeg gesproken. Gij zijt allen welkom tot het
Evangelie. Jezus Christus heeft mij gezonden, om tot de geheeie
menschelijke familie te zeggen „Gij kunt dit Evangelie hebben
zonder geld en zonder prijs". Wij hebben over de geheeie wereld
gereisd en boden het de menschen aan en vroegen hun het aan
te nemen. Wij zeggen steeds tot hen, gelooft in den Heere Jezus
Christus, onderhoudt Zijne geboden en gehoorzaamt Zijne verordeningen, opdat het wel met u moge zijn. God zegene u. Amen.
Journal of dis. Vol. 13.
eenige manier
liefde
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UTAH-NIEUWS.
Te

Lake City

onder leiding der Nederlandsche Tooneelvereeniging „Hollandia" een klein muziekkorps opgericht, om
de uitvoeringen van" die vereeniging met muziek op te luisteren.
Door genoemde vereeniging werden reeds enkele uitvoeringen,
voor weldadige doeleinden, met goeden uitslag bekroond.
Salt

is
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Van de Nederlandsche Zcndelingen-Vereeniging vernemen
goede tijdingen. Er wordt door die vereeniging steeds
gewerkt voor. het welzijn der Nederlandsche Heiligen in Utah,
door het houden van vergaderingen, het verschaffen van hulp
tot opsporing van namen
en datums der overledene bloedverwanten, enz.
wij steeds

UIT DE

VRUCHT WORDT DE BOOM GEKEND.
Laat eertcn vreemde u prijzen, en
onbekende en niet uwe lippen.

„Ik

niet

uwen mond; eenen
Spreuken 27 2.
:

heb ook bevonden, dat de Mormonen inrichtingen voor
hebben van hoogen rang. De Staatsscholen en de

onderwijs

Mormoonsche scholen verschaffen een uitmuntende opvoeding
voor het volk. Ik heb nergens in de Vereenigde Staten een Normaalschool gevonden welke op hooger trap stond als de Staats Normaalschool te Salt Lake City.
Eenmaal geloofde ik, dat de Mormoonsche leiders trachtten
hun volk van de wereld afgezonderd te houden, opdat zij hen
daardoor gemakkelijker in het geloof konden houden. Ik heb bevonden, dat het een voornaam beginsel der kerk is de voorname
jongelingen en jongedochters de wereld in te zenden voorstudie
en werk, opdat zij naar Utah kunnen brengen de hoogste idealen
van de grootste beschaving in alle landen. Zij hebben gewoonlijk
2000 jongelieden in andere landen, en in bijna alle gevallen zijn
zij door de Kerk geleid geworden tot den leercursus of het werk
dat zij hebben opgenomen. De meesten hunner zijn onderwezen
geworden op de hoogescholen der Kerk.
Ik verwachte dat de Mormonen geen groote bestudeerders
van den Bijbel waren, maar ik heb bevonden, dat het een van
de voornaamste leerboeken in de hoogescholen was. Ik ken geen
ander volk dat zoo volhardend den Bijbel bestudeert. Als een
geheel genomen is er misschien geen andere stad waar een onbevooroordeeld mensch betere gelegenheden kan hebben, om huishoudkunde, sociale en opvoedingsvraagstukken te bestudeeren
Dr. James L. Hughes, de beroemde opals in Salt Lake City."
voedkundige van Canada in de „Canadian Magazine" van Toronto,
van Juni 1904.
„Het schijnt, dat zij die het verst van de Mormonen verwijderd zijn, er het meeste van weten. Gij vindt vele menschen
die nimmer de Mississippi-rivier zijn overgetrokken, die nooit de
Westelijke lucht hebben ingeademd, die nimmer een Mormoonsche nederzetting gezien hebben of een Mormoonsche samenleving
en die denken dat de naam aantoont wat er van gezegd wordt,
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zij
tegen hen op en maken beschuldigingen,
Zij (de Mormonen)
wetende of zij waar of valsch zijn
zijn menschen die zich nadrukkelijk met hunne eigen zaken bemoeien, zij blijven thuis, zij bebouwen het land, zij dienen God
volgens de ingeving van hun eigen geweten; zij betalen hunne

en daarom staan
niet

schulden en zeggen de waarheid". Uittreksel eener rede van
F. Wilson, afgevaardigde van Arizona, naar het Congres,

J.

(Lagerhuis).
„In mijne jeugd en jongelingsjaren was mijn geest vervuld
met bitterheid tegen dit deugdzaam volk, maar de bewijzen gedurende de laatste 25 jaren hebben mij overtuigd van de dwaling
waarmede ik vervuld was. Ik ben van gedachten veranderd
„Een wijze veranderd soms van gedachten, maar een dwaas
nimmer'
In de „Patriarch" van Seattle Wash. 1903.
„Wanneer ik iemand hoor zeggen, dat „Mormonisme" een
bederf is voor Amerikaansche inrichtingen of voor het huisgezin,
dan zal ik hem een ellendige weetniet, of een lage leugenaar
noemen. Zij zijn eerbaar en arbeidzaam, hun woord is zoo goed
als hun onderpand, en als een geheel zijn zij de beste kolonisten
die ik in de Vereenigde Staten gezien heb". Ex. Gouverneur
van Wyoming De Forest Richards.
„Ik ben beschaamd te moeten getuigen, dat tot korten tijd
geleden ik steeds heb gedacht, dat „Mormonisme en veelvoudig
.

1

.

huwelijk gelijkluidende namen waren. Hunne jonge mannen en
leiden een edel, goed leven. Alvorens wij nog meer
stcenen op hunne vaderen werpen, laat ons eerst uit onze eigene
kerken en voorname kringen al de onwelkome en vaderlooze
kinderen uitwieden en al de verlaten en bedrogen meisjes, en
hen allen op een rij plaatsen en als schietschijf voor onze oefeningen gebruiken, opdat wij beter kunnen mikken als wij de
poligamisten weder steenigen". Ella Wheeler Wilcox, in de
„Chicago" American" van -1, 5 en 6 Mei 1903.
„Voor de buitenwereld schijnt volgens mijne veronderstelling
„veel wij ver ij" het begin en einde van „Mormonisme'' te zijn. Als
dit zoo is, dan is de buitenwereld geheel verkeerd ingelicht

vrouwen

De waarheid

is,
dat in
Mormonisme" wij niet te doen hebben
met een hoop onhandelbare dweepers, maar met het verstand,
energie en kapitaal van een groote organisatie, die hare samenhangende kracht aan de godsdienst verschuldigd is, en hare
vereenigde krachten niet alleen gebruikt voor geestelijke maar
ook voor de tijdelijke verbetering van hare volgelingen." Sidney
Brooks in de „Manchester, Eng. Daily Dispatch van Maart 1904.
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EEN EN ANDER OVER DE MORMONEN.
Er wordt zooveel over de Mormonen en het Mormonisme
geschreven en gesproken, dat niemand het ons ten kwade zal
duiden als ook wij er eens het „een en ander" over schrijven.
Het zoogenaamde Mormonisme — de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der laatste Dagen — is een groot en gewichtig
werk Het is een werk Gods, het is de voorbereiding tot de wederkomst des Heeren, het is Goddelijke volmacht, in deze laatste
dagen hersteld, om de verordeningen van het Evangelie, welke
zijn gegeven tot zaligheid en verhooging der menschen te bedienen, het is de aanvang en voortgang van de herstelling aller
dingen, door de profeten van ouds voorspeld. Het is geen wonder dat er over zulk een gewichtig werk veel gesproken en geschreven wordt. Wij hebben daar ook niets tegen maar begeeren
alleen, dat de waarheid in alle opzichten gezegd wordt 'en een
onpartijdig onderzoek ingesteld.
Vaak worden onze beginselen besproken of in couranten en
tijdschriften vermeld, maar met enkele uitzonderingen zijn het
steeds verkeerde voorstellingen, uit het verband gerukte aanhalingen of soms onwaarheden, die de menschen worden voorgehouden. Vele personen en couranten nemen gretig alles op wat
ten nadeele van het Mormonisme kan strekken, waar of onwaar,
maar weigeren steeds een woord ter verdediging of goede inlichtingen op te nemen. Laat ons eens eerlijk zijn en afvragen, ot
zoodanige handelingen christelijk en goed zijn. Een weldenkend
mensch zal neen moeten zeisen.
Hetzelfde is het geval met het leven der Mormonen. Leugen
en waarheid worden vermengd en soms is er zelfs geen waarheid in de vele beschuldigingen te vinden. Maar laat ons eens
even ernstig zijn en de zaak goed beschouwen. De Mormonen
zeggen niet dat er onder hen geen personen zijn die nimmer
kwaad doen, zij zeggen niet dat zij allen volmaakt zijn. Zij
hebben het Evangelie aangenomen om daardoor beter te worden
en streven naar de volmaking. Maar als er onder hen zijn die
dingen doen die onbehoorlijk zijn, dan wordt de kerkelijke tucht
toegepast. Het streven in alles blijft steeds de menschen te verbeteren wanneer dit echter tenslotte onmogelijk blijkt, moeten
zij
ook volgens de schriften uit het midden der gemeente weg:
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gedaan worden. Maar als er verkeerde daden gebeuren, als er
personen zijn die niet handelen en wandelen zooals God het wil,
dan is dit nog geen bewijs, dat de beginselen niet goed zijn en
niemand heeft het recht het Mormonisme te verwerpen. Hetzelfde heeft ook in andere genootschappen of vereenigingen
plaats. Verwerpt gij het Oude Testament omdat er slechte daden
in geschreven staan. Verwerpt gij een Noach omdat hij eenmaal
beschonken was, de Psalmen van David omdat hij eenmaal zwaar
zondigde en vele andere mannen Gods omdat zij verkeerde
dingen deden ? Verwerpt gij Christus en de Apostelen omdat
Judas een dief, verrader en zelfmoordenaar was, verwerpt gij de
leer van Christus omdat sommige der vroegere christenen hebben
gezondigd, en het Nieuwe Testament spreekt daar duidelijk
over? Immers neen, want hunne leer was goed en daar is het
om te doen. Waarom dan niet dezelfde regel gevolgd met
betrekking tot de

waarom

Mormonen

?

Als

hunne beginselen waar

zijn,

erkend en die gehoorzaamd ? Als zij het
Evangelie verkondigen en gij verwerpt het, dan verwerpt gij uw
dat

niet

geluk en zaligheid.
Mijne lezers, het is een ernstige zaak. Onderzoekt onbevooroordeeld en ernstig en gij zult bevinden, dat Mormonisme een
Goddelijk stelsel is, en in overeenstemming met de Schriften
en alhoewel er zwakken en kranken op geestelijk gebied onder
ons zijn, zoo zal blijken dat als een volk, wij boven anderen
verheven zijn in eer, deugd en godzaligheid.
En gij die verkeerde berichten en onwaarheden verspreid,
wees voorzichtig opdat gij niet tegen God strijdende bevonden
zult worden. Men moge ons vervolgen en dit werk wederstaan,
maar het kan niet vernietigd worden, want het is Gods werk en
Hij zal er zorg voor dragen.

STEMMEN UIT HET VERRE WESTEN.
in Nederland wederom een vloed van laster,
misbegrip, vooroordeel en onwaarheden aangaande de „Mormonen",
hun godsdienst en levenswijze verspreid wordt, en zelfs sommige
der zoogenaamde voorgangers des volks, wier zedelijke plicht
eischt dit werk te steunen, in hun blinden ijver bestrijders dezer

Aangezien er

zaak worden, onwaarheden en door andere gemaakte
leugens en laster verspreiden, zoo achten wij het onzen plicht
tegenover onze vroegere landgenooten en vrienden de volgende
verklaringen in onze Algemeene Jaarlijksche Bijeenkomst aan te
nemen en in ons gewaardeerd Vaderland te doen verspreiden,
opdat de waarheid beter moge bekend worden en laster en leugens
aan het daglicht gebracht worden.

goede
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Zij het daarom bekend, dat wij, Oud-Nederlanders, woonachtig
Utah, U.S.A., leden van de Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen, vertegenwoordigende ongeveer 15C0
zielen, welke meerendeels in Salt Lake City en Ogden City gevestigd zijn;
dat wij hier volkomen maatschappelijke, godsdienstige, staatkundige en zedelijke vrijheid als vrije burgers van deze groote
Republiek in den volsten zin des woords genieten; dat wij ons in
maatschappelijken welstand bevinden en onze geheele kracht, macht
en sterkte kunnen aanwenden om ons huiselijk geluk,een rein familieleven, en een onbezoedelde jeugd te behouden en te bevorderen
dat wij tot deugd, eerbaarheid, kuischheid, reinheid en oprechtheid aangemoedigd, gesteund en onderwezen worden door
de ambtenaren onzer Kerk, en elkander door daad, gebed en
woord tot deze edele doeleinden ondersteunen en bijstaan. En
dat alle verklaringen, getuigenissen, of geschriften welke het
tegendeel beweren, onwaar en lasterlijk zijn
dat wij geheel uit vrijen wil, zonder onderscheid van geslacht,
zonder valsche voorspiegelingen, bedrog of misleiding van welken
aard ook, ons hier ter woon gevestigd hebben en vrij zijn om indien wij willen naar ons Vaderland terug te kunnen keeren;
dat wij ons hoofdzakelijk door de volgende edele beweegredenen alhier gevestigd hebben: Ons met het lichaam der Kerk
te vereenigen en ons zoodoende beter en onbesmet van de zonden
der wereld te onthouden. Meer volkomen en beter onderwezen
te worden in de reine waarheden en heilige verordeningen van
de leer van Jezus Christus, den Zaligmaker der wereld. Eveneens
een plaatsvervangend werk te doen in de tempelen voor hen die
zonder eene kennis van de volheid van het Evangelie van Christus
stierven. De ellende te ontkomen die God over de zich niet bekeerende goddeloozen zal uitstorten, en naar die plaatsen te gaan
welke door Hem ter ontkoming zijn aangewezen. Om door ons vertrek uit ons Vaderland een blijvende waarachtige waarschuwing en
getuigenis na te laten, dat God wederom van den hemel gesproken
heeft, en dat Hij voor de laatste maal de Zijnen uit alle volkeren
tot een wil vergaderen, en ons tevens voor de wederkomst des
Heeren voor te bereiden;
dat wij, mannen, vrouwen, jongelingen en jongedochteren,
voor en aleer als lidmaten in deze Kerk te zijn aangenomen,
alle mogelijke gelegenheid hadden de godsdienst, grondbeginselen
en leeringen der Kerk met de Heilige Schrift te vergelijken en
steeds aangemaand werden een godvruchtig, gebedvol en ernstig
onderzoek naar de waarheid van hetzelve te doen. En door onzen
levenswandel en getuigenis bewijzen moesten, dat wij waardig

in
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wilden leven en gewillig waren navolgers van Christus te worden
dat de ouders, broeders en vrienden met dankbaar hart tot
God trots kunnen zijn op hunne dochters, zusters en vriendinnen
vanwege hun deugdzamen, kuischen, eerbaren en arbeidzamen
levenswandel dien zij hier in Utah volgen. En dat niettegenstaande de goede naam en faam der Hollandsche vrouw, zij hare
zusteren in Nederland in deugdzamen en christelijken levenswandel
vooruit zijn, en zich in die goede eigenschappen trachten te
ontwikkelen en te versterken
dat wij door een grondig onderzoek en studie van het „Boek
van Mormon", de ontdekkingen en onderzoekingen der oudheden
hier in Amerika gedaan, alsmede door de leeringen van het
boek zelve, en het getuigenis des Heiligen Geestes, eene onomverwerpelijke getuigenis en wetenschap bekomen hebben, dat
dit
boek een waar en getrouw verslag en aller aanneming

waardig

is;

dat wij door de goedheid Gods, het zoenoffer van Christus,
vereenigd met ons werkdadig gelooi, bekeering, doop door
onderdompeling, het opleggen der handen door de Ouderlingen
dezer Kerk, die beloofde zegeningen ontvangen hebben, waarvan
de Heilige Schrift getuigenis geeft: namelijk de gave des Heiligen
Geestes, zich manifesteerende door zijne verschillende gaven
eveneens die vrede des gemoeds, verlichting des verstands en
blijdschap des harten, welke de vruchten zijn van den Geest des
Heeren. Door welken Geest wij verstaan dat God onze Vader is
en die ons de vreedzame dingen van het koninkrijk Gods onderwijst en ons die lieflijke getuigenis geeft, dat dit het werk des

Heeren

is;

dat vele der profetieën van den in 18-14 gruwelijk vermoorden
Profeet Joseph Smith hunne vervulling gehad hebben, en dat
vele dingen aantoonen, dat de nog onvervulden geheel bewaarheid zullen worden;
dat onze tegenwoordige leiders der Kerk, door een langdurigen
godvruchtigen, onzelfzuchtigen en opofferenden levenswandel
duidelijk aan ons en aan de wereld in het algemeen bewezen
hebben, dat zij degelijke mannen en ons volle vertrouwen

waardig zijn.
Wij verklaren dat deze dingen waar zijn en door ons vrijwillig en met blijdschap erkend worden, en noodigen al onze
vroegere landgenooten en vrienden uit, deze dingen te onderzoeken, te bepeinzen en na te volgen.

Salt Lake City, Utah, den 3den April,

1909.

Henry De

Brij, Pres.

State of Utah,

|

County of Weber.
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Wij de ondergeteekenden verklaren dat de voorgaande verklaringen een juist en getrouw verslag is van de verklaringen
welke eenstemmig en met geestdrift voor publicatie in Nederland
aangenomen werden in de jaarlijksche bijeenkomst van de Nederlandsche Heiligen der laatste dagen welke in Utah woonachtig
zijn. Deze bijeenkomst werd gehouden op Zaterdagavond den
3den April 1909, in de zaal van het 16de Wijk, in Salt Lake
City, Utah.

Henry De

Brij.

A. Bragonje.

Onderteekend en
7

April

in

mijne tegenwoordigheid

bezworen op

1909.

E. A. Stratford,
Notaris.

ZEGEL.
Alle couranten en tijdschriften
beé'edigde verklaring te plaatsen.

worden beleeld verzocht deze

VERPLAATST.
Ouderling Geo H. Knight van de Rotterdamsche
Groningsche Conferentie.
Ouderling C. de Gooyer van de Groningsche
Amsterdamsche.
Ouderling Clarence Austin van de Arnhemsche
Rotterdamsche.
Ouderling S. E. Busath van de Rotterdamsche
Arnhemsche.

IN

naar de
naar

de

naar de
naar de

ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Op Zondagavond 2 Mei werd er te Sneek eene openbare
samenkomst gehouden in een lokaal, voor dit doel gehuurd. Er
waren ongeveer twintig vreemdelingen tegenwoordig. Nadat de
zendelingen C. de Gooyer en E. A. Heininger gesproken hadden,
gaven de daar wonende Heiligen getuigenis der waarheid. Er
werd met aandacht geluisterd en eenige adressen verkregen.
Voortaan zal aldaar geregeld vergadering gehouden worden.
Er schijnt veel belangstelling in die plaats te zijn.
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Het adres van de zendelingen te Haarlem is in het laatste
nummer niet juist opgegeven. Het moet zijn Scheepersstraat 30 rood.

Br.

Het aantal inteekenaren der Ster is wederom toegenomen.
P. Zijsling verkreeg er 2, C. S. Hyde 1, G. E. Abel 1, F. H.
1, B. Child 2 en P. W. Matthews 1.

Platt

in

De „Oprechte Haarlemsche Courant was zoo welwillend om
nummer van 8 Mei een artikel voor ons op te nemen,

haar

waarin een artikel, dat vroeger in die courant verscheen en verkeerde voorstelling met betrekking tot het Mormonisme gaf, door
ons werd besproken.
wij bericht hebben zijn er gedoopt: Te Verviers,
Liège, België, 3, Nijmegen 3, Arnhem 6, Amsterdam

Voor zoover
België,
II 4,

1,

te

Leiden

1.

ONTSLAG EN BENOEMING.
President John. K. Meibos van de Groningsche Conferentie is
eervol van zijne zending ontslagen. Hij kwam 27 Dec. 1906 te

Rotterdam aan en werd aangewezen om eerst in Den Haag, daarna
in Rotterdam en Dordrecht te arbeiden. Den 27 Augustus 1907 werd
hij aangesteld om over de Groningsche Conferentie te presideeren.
Ouderling Osmond Olsen
Conferentie.
Groningsche
'ö*

is

is

benoemd

tot

President der

President Martin Dalebout van de Amsterdamsche Conferentie
eervol van zijne werkzaamheden ontslagen. Hij arriveerde te

Dec. 1906 en was eerst werkzaam te Amsterdam.
werd hij aangesteld om over de Rotterdamsche
Conferentie te presideeren en 5 Dec. 1908 werd hij verplaatst om
de leiding over de Amsterdamsche Conferentie te hebben.

Rotterdam

Den

17

27 Sept. 1907

;

Ouderling Isebrand Sander
de Amsterdamsche Conferentie.

is

aangesteld als President van

Ouderling Willard G. By water van de Groningsche Conferentie
eervol van zijne zending ontslagen. Hij is 19 Mei 1907 te
Rotterdam aangekomen, en in die gemeente werkzaam geweest
tot 10 Feb. 1909. Toen werd hij verplaatst naar Leeuwarden.
is
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AFSCHEIDSGROET.
Aan mijne broeders en zusters in het Evangelie
Daar het mij niet mogelijk was van allen persoonlijk afscheid
nemen, zoo roep ik allen door middel van „De Ster" een hartelijk vaarwel toe.
Ik ben hartelijk dankbaar voor de vele bewijzen van liefde
en deelneming aan mij betoond, gedurende den tijd dat ik in
Nederland werkzaam was. Ik hoop dat de zegeningen van God
altijd met het volk des Heeren in Nederland zullen blijven en
:

te

werk vooruit

Zijn

zal gaan.

Uw

broeder in Christus,

W.

G.

Bywater.

DE ZEGEN VAN DEN RABBI.
Toen rabbi Jochanan ben Zakkai op het sterfbed

lag,

bezochten

hem en vroegen hem een zegen.
„Mijn zegen voor u is deze, zeide de rabbi, dat uw vrees voor
God even groot moge zijn als uw vrees voor den evenmensch."
„Hoe nu ? riepen de leerlingen verbaasd uit gij wenscht toch
zeker, dat onze vrees voor God grooter is dan die voor de
zijne leerlingen

;

menschen

?"

„Ik zou tevreden zijn, antwoordde de wijze, als uw vrees voor
den Almachtige gelijk was aan die voor den evenmensch. Wie
op 't punt staat een zonde te bedrijven, kijkt eerst naar rechts
en naar links om er zeker van te zijn, dat geen mensch hem
ziet, niet denkend aan het steeds wakend oog, dat alles ziet.
Daarom zeg ik u als uw vrees voor God even groot is als die
voor den evenmensch, dan zult ge u nooit laten verleiden tot
't willens en wetens begaan eener zonde.
:

ONSTOFFELIJK BESTAAN.
Thomas Jefferson, een der voornaamste mannen die ooit in
Amerika geleefd heeft en die de derde President der Vereenigde
Staten was, schreef aan zijnen geachten vriend John
volgt

Adams

als

:

Van onstoffelijk bestaan te spreken is te spreken van niets.
Te zeggen, dat de menschelijke ziel, engelen, en God onstoffelijk
zijn

is

te

zeggen, dat

zij

niets zijn, of dat er

geen God, geene

17b

engelen en geene
In welk tijdperk
onstoffelijkheid of

Maar

ziel bestaat. Ik kan niet anders redeneeren.
van de Christelijke kerk deze ketterij van
gemaskerde godloochening, insloop, weet ik

zekerlijk eene ketterij. Jezus leerde zulks niet.
God een geest is, doch Hij heeft
niet gezegd wat een geest is, noch dat deze -onsterfelijk is. En
de ouden van de eerste drie eeuwen na Christus beschouwden

niet.

dit

is

Hij vertelde ons, weliswaar, dat

dien algemeen als
toch stof.

stof,

wel

licht

en dun, en hemelsch gas, maar

VERTROUWEN.
De hooge God

God

slaat met welbehagen,
Het arme menschdom ga.

Op

alle

Zegt

En

Hij draagt

Zoo

levensvragen
een zalig ja.

Hij verloorne

't

Zoo staat in 't stergewemel
Geschreven aan den hemel,
Tot de ure van den dood.

onuitspreeklijk teeder,

Roept

in Zijn schoot,

we eiken morgen
gloeiend ochtendrood.

lezen

In

hij

zal zorgen,

ons

weder

Met smekende gena.
Slechts dit nog doet ons blozen,

Nu God

Met heilig zielsverdriet,
Dat Hij wiens weg wij kozen.
Zoo vaak ons struik'len ziet.
Maar toch wij gaan naar boven,
Ons twijf'len wordt gelooven,

Nu blinkt de donk're aarde
En bloeit de wildernis.
En gij Zijns Zoons beminden,

En God

begeeft ons

Is

Zijn

Zoon

niet spaarde,

Heilgen ons gewin;

Zult eeuwig ondervinden,

Dat God

niet.

uw Vader

is.

Ingezonden.
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