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liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil,

Matt. 5 : 11.
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NOG EEN WAARSCHUWING TEGEN
DE MORMONEN.

Onder bovenstaanden titel schreef G. Velthuijsen Sr. een
boekje waarin het „Mormonisme" bestreden wordt. Als altijd

vindt ook dit boekje gretige koopers, omdat het tegen de Mormonen
is, onverschillig of de daarin voorkomende dingen waar zijn of

niet. Wij zullen het geheele wangedrocht niet gaan ontleden,

daar een onpartijdig onderzoeker al zeer spoedig zal zien, dat

het onbetrouwbaar is, maar slechts enkele punten aanstippen om
aan te toonen, van welke wapenen onze bestrijders gebruik
maken.

In genoemd geschrittje worden twee brieven aangehaald van
personen die als „Mormonen" naar Utah zijn gegaan. De vraag
is nu niet alleen, wat zeggen die personen, maar wel, zeggen
die menschen de waarheid. Als G. Velthuijsen Sr. beoordeeld
moet worden naar hetgeen er van hem gezegd wordt door
sommige zijner afvallige volgelingen, dan zal er vermoedelijk
niet veel goeds overblijven. Dit is ook het geval met alle genoot-
schappen en beteekend eenvoudig niets. Er zijn overal ontevreden
en teleurgestelde personen onder, welke misschien de zaken
verkeerd beoordeelen. Klakkeloos alles voor waar aan te nemen
is onredelijk. De brieven getuigen echter tegen zichzelven en
tegen den heer Velthuijsen. Op bladz. 1 staat bijv. : „In het boek
„Leer en Verbonde n", bladz. 132, wordt geleerd, dat wij

goden worden, als wij in polygamie (veelwijverij) leven ; zoodat
als we 10 vrouwen nemen, en deze vrouwen moeten kinderen
voortbrengen in de Nieuwe Wereld, dat is de Opstanding. Deze
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kinderen zijn de nieuwe lichamen voor geesten der afgestorvenen."

Nu op bladz. 132 staat niets van dien aard, in werkelijkheid staat

zoo iets nergens in dat boek. Als nu onze vriend Velthuijsen

dit onderzocht heelt, dan weet hij dat het leugen is en als hij

het niet heeft nagezien, dan is het een schande zulke valsche
leugens, zonder onderzoek, de wereld in te zenden. De mormonen
gelooven niet, dat „deze kinderen de nieuwe lichamen voor
geesten der afgestorvenen zijn."

Verder wordt in dien brief verwezen naar I Petrus 1 vers 25

en dan volgt er : „toen de Apostel Petrus dit, door den Heiligen

Geest, verkondigde, toen was er geen Boek Mormon." Nu, dit

pleit niet voor de logica van den briefschrijver en ook niet ten

voordeele van G. Velthuijsen Sr. Ik wil er alleen aan toevoegen,

dat, ten tijde toen Petrus dit schreef, er ook geen zendbrieven

van Johannes, geen Openbaring van Johannes, geen tweede zend-

brief van Petrus, geen brief van Judas, geen briefaan de Hebreen
en vele andere zendbrieven niet bestonden, want Petrus schreef

zijn eersten zendbrief ongeveer 60 jaren na Christus en de meeste
zendbrieven in het N. Testament zijn later geschreven. Maar de
briefschrijver zegt onmiddelijk daarop, dat het Boek van Mormon,
volgens de Mormonen, dagteekent van 400 jaar v. Christus. Hij

spreekt zich nog al erg tegen en verder zeggen de Mormonen
dat niet, want vele gedeelten van het Boek van Mormon zijn na
de geboorte van Christus geschreven.

Op bladz. 2 van genoemd geschriftje, lezen wij : „In het Boek
„M o r m o n" bladz. 226, staat te lezen : „Gij dwaas, die daar zegt,

wij hebben 'n Bijbel". Als de briefschrijver eerlijk was dan had
hij verder geschreven, want nu heeft het een andere beteekenis.

Er staat op bladz. 120 (niet op 226) dat het dwazen zijn die zullen

zeggen, dat zij een Bijbel hebben en er geen andere geschriften

zijn die het woord van God bevatten, en zij God beperken tot

den Bijbel. Ik wil eenvoudig vragen of de geschriften die ver-

moedelijk onder de tien stammen Israëls zullen zijn, niet het

woord Gods kunnen bevatten. En zoo kunnen er anderen zijn.

Nu zullen wij even den tweeden brief bespreken. Een opper-

vlakkig overzicht zal doen zien, dat de schrijver het niet alleen

met de Mormonen, maar ook met anderen oneens is.

Die brief is ook tegen de Hervormde en Gereformeerde Kerken
geschreven en op bladz. 8 zegt schrijver duidelijk, dat zij leeringen

en geboden van menschen leeren, die tegen het Woord van God
indruichen. Hoort gij dit, predikanten van die Kerken, in dit

boekje, dat misschien door u verspreid wordt, in uw blinde ijver

tegen de „'Mormonen", worden ook pijlen op u afgeschoten. Ver-

dedigt uzelven. Ook gij zijt dus dwalende.
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Op bladz. 9 zegt de schrijver, dat „hun gebed verhoord was"
toen een zendeling der Mormonen tot hem en zijn vriend kwam.
Verder zegt hij, dat „zij steeds op het woord van God werden
gewezen en dat hij tot het weten was gekomen, dat hij gerecht-

vaardigd was van zijne zonden" enz. Dit zijn toch geen slechte

teekenen en is geen duivelswerk.

Wat hij schrijft over den toestand in Utah, bladz. 11 en 12,

is geheel anders als vele voorname reizigers en regeerings-

personen zeggen, die Utah toen bezochten en met Brigham Young
in aanraking kwamen.

Alhoewel de brief zeer lang is, zoo staan er echter geen aan-

halingen in, om aan te toonen waarin de leer der Mormonen
van den Bijbel verschilt. Integendeel staat er op bladz. 13, dat

de melkspijs der „Mormonen" volgens den Bijbel is. Hunne
beginselen zijn dus goed. Nog al een eerlijke getuigenis. Als de
heer G. Velthuijsen Sr. den naam van dien briefschrijver bekend
wilde maken, dan konden wij hem misschien eenige dingen
zeggen die hem verrassen zouden. Laat hij het eens probeeren.

Een onpartijdig onderzoek doet immers geen kwaad ?

Het boekje wordt besloten met een artikel uit „De Christen".

De heer Velthuijsen schijnt graag iets uit de oude doos te halen,

want dit artikel -behoort reeds tot de oudheden, en reeds vele

personen die het onderzocht hebben, weten, dat die eerwaarde ?

heer Zimmer onwaarheden heeft geschreven. De laatste drie

bladz. in dit boekje is slechts een herdruk van „Een gevaar-
lijke zendin g", een traktaatje tegen de Mormonen, G.

Velthuijsen niet onbekend. Als antwoord willen wij aanhalen

wat in De Ster van 1 Maart stond, naar aanleiding van de gezeg-

den van Zimmer

:

„De duitschers in Salt Lake Cit}^, hebben dadelijk na het

vernemen dezer beschuldiging van Ds. Zimmer, eene vergadering

belegd, en daar is door hen, in tegenwoordigheid van een

notaris, een stuk opgesteld waarin deze beschuldigingen weer-

sproken worden. Maar de godsdienstige bladen in Duitschland

gaven natuurlijk niet deze verklaringen. Tevens verscheen in

de „Nieuwe Rotterdamsche Courant' van 1 Januari 1904 (tweede

Blad) een ingezonden stuk, waarin de beschuldigingen van Ds.

Zimmer, evenals door de Duitschers in Salt Lake City, weer-

sproken worden.
Tegenover het getuigenis omtrent het tempelwerk, door Ds.

Zimmer aangehaald stel ik de volgende : „Nu kan ik ook van
ondervinding praten en verklaren, hetgeen ik nooit betwijfeld,

heb, dat het alles lasterpraatjes zijn, welke verteld worden van
Utah en ook van den tempel. Ik kan u verzekeren het is het



180 -

meest heilige gebouw dat bestaat en de verordeningen daarin

bediend zijn heilig". De brief waarin deze aanhaling voorkomt
is onlangs te Rotterdam door een moeder van haar zoon en
schoondochter ontvangen en Ik ben gewillig belanghebbenden
het adres enz. op te geven, zoodat een ieder voor zichzelven

kan onderzoeken. Kunnen de getuigenissen tegen ons aange-
haald ook dien toets doorstaan? Bovenstaande aanhaling is er

één uit velen.

Om verder aan te toonen in hoeverre Ds. Zimmer vertrouwd
kan worden, het volgende : „De onzedelijkheid wordt wel is waar
niet in het Boek van Mormon, maar eerst in „Doctrines and
Covenants" (Boek der Leer en Verbonden) aangehaald. Waarom
niet vermeldt op welke bladzijden deze dingen vermeld stonden?

Maar neen, hij had het of nooit gelezen, of maakte met opzet

van een leugen gebruik. Een ieder kan dat boek „Leer en Ver-
bonden" koopen of ter lezing krijgen en wij dagen Ds. Zimmer,
G. Velthuijsen Sr. of eenig ander persoon uit, ons aan te toonen
waar dat onzedelijk onderricht gegeven wordt."

Wij zullen nu de aanhalingen van het Mormonisme en van
den Bijbel bespreken, zooals die in genoemd geschriftje voorkomen.
Zie bldz. 3. De schrijver zegt: „De lezer kan zich ten stelligste

verzekerd houden, dat wat in dit geschriftje gezegd wordt vol-

komen waar is. De aanhalingen uit de bij de Mormonen gezag-

hebbende boeken kunnen nagegaan en zullen dan getrouw bevonden
worden". Zie binnenzijde der omslag. G. Velthuysen Sr. schijnt

het dus zelf nagegaan te hebben, want wij gelooven niet, dat hij

zoo zal schrijven over een zaak waarvan hij niets weet. Als hij

het echter niet nagegaan heeft, dan heeft hij geen recht om deze

verklaring af te leggen. Een onpartijdig onderzoeker zal al heel

spoedig zien, dat de schrijver van genoemd boekje een valsche

verklaring heeft afgelegd. Wij zullen slechts een paar voorbeelden
aanhalen, om aan te toonen, dat „de aanhalingen uit de bij de
Mormonen gezaghebbende boeken" niet getrouw sijn en sommige
aanhalingen uit den Bijbel niets met hetonderwerp te maken hebben.

STEMMEN DE VERKLARINGEN VAN G. VELTHUIJSEN Sr.

MET DE WAARHEID OVEREEN ?

Zooals Velthuijsen zegt dat het
er staat:

Dat de Bijbel „voor zoover

juist vertaald", (een nogal sug-

gestieve opmerking) en het boek
van Mormon met elkander het

Woord van God uitmaken. —
Art. des Geloofs.; no. 8.

Zooal ; het er staat, en verkeerde
Bijbe'.sche aanhalingen:

„Wij gelooven in den Bijbel

als het Woord van God in zoo-

verre als het nauwkeurig ver-

taald is; en gelooven in het

Boek van Mormon als hetWoord
van God."
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Dat kinderen van 8-jarigen

leeftijd moeten gedoopt worden
tot vergeving hunner zonden,
en hun de handen moeten
worden opgelegd, opdat ze den
Heiligen Geest ontvangen. Leer
en Verb. 68 : 25-27.

Dat de geesten van de ont-

slapenen kunnen terugkomen
om op aarde met vrienden ge-

meenschap te hebben en dat

ook doen. Leer en Verb. 27 :

7-12; ook Afd. 129.

De daartegen aangevoerde
teksten hebben niets met het

onderwerp te maken. Matt. 4 :

4

spreekt zelfs ten voordeele van
nieuwe openbaringen. Met 2

Tim. 3 : 15 wordt voornamelijk

het Oude Testament bedoeld,

het nieuwe bestond toen niet.

Openbaringen 22 : 19 heeft alleen

betrekking op de Openb. van
Johannes, in Deut. 4 staat onge-
veer hetzelfde. Zie verder Amos
3 : 7; Joh. 16 : 13; I Cor. 14 : 26.

Deze teksten pleiten voor latere

openbaring.

Er staat tevens dat het de
plicht der ouders is hunne kin-

deren eerst te onderwijzen in

het Evangelie en hun deze be-

ginselen bekend te maken. Dit

kan geen kinderdoop genoemd
worden, daar deze kinderen wel
degelijk kunnen gelooven. Waar
Velthuysen zegt: „De kinder-

doop is nergens van God ge-

boden", zoo is dit tegen de
Roomschen, Protestanten en alle

gericht die daarin gelooven.

In Leer en Verb. 27 : 7 - 12

staat, dat Johannes de dooper,

Elia, Jozef, Jacob, Izak, Abra-
ham, Adam, Petrus, Jacobus en

Johannes eenmaal met Christus

van de vrucht des wijnstoks

zullen drinken. Zie ook Matt.

26 : 29; Mark. 14 : 25; Luk. 22 :

18. Ook staat er dat sommige
dezer personen de sleutelen van
zekere bedieningen op aarde

gebracht en hersteld hebben.

Zie ook Matt. 17 : 3; Luk. 9:30;

Mal. 4 : 5. Dit is echter geen
spiritisme. In afd. 129 worden
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Dat heiligen engelen worden.
Leer en Verb. 129 : 1—3.

eenige sleutelen aangegeven

Dat de ontvangst van den
Heiligen Geest niet kan geschie-

den zonder de oplegging der

handen. Leer en Verb. 68 : 27.

waardoor men kan weten of

boodschappers van God of van
Satan zijn, indien die tot ons
komen. Dit is geen spiritisme

en de Mormonen gelooven, dat

het spiritisme niet uit God is.

Alhoewel deze afd. 129 eerst

werd aangehaald, om te bewij-

zen dat de Mormonen spiritisten

zijn, zoo is die nu voor iets

anders pasklaar gemaakt, er

staat:
;;
Er zijn twee soorten van

wezens in den hemel namelijk,

engelen die opgestane personen
zijn, hebbende lichamen van
vleesch en beenderen. Bijvoor-

beeld Jezus zeide: „Tast mij aan
en ziet: want een geest heeft

geen vleesch en beenderen,

gelijk gij ziet, dat Ik heb". Ten
tweede: De geesten van vol-

maakt gemaakte rechtvaardige

menschen, zij die nog niet uit

de dooden opgestaan zijn, doch
dezelfde heerlijkheid beërven".

Zie ook Matt. 27 : 52, 53; Luk.
24 : 36 40; Openb. 19 : 10; 22 :

8, 9; Hebr. 12 : 22, 23. In Hand.
1 : 10 wordt er van mannen
gesproken, dit zijn [toch ook
engelen? Zie ook Luk. 24 : 4

en Mark. 16 : 5.

„En hunne kinderen zullen

gedoopt worden tot de vergiffe-

nis hunner zonden, wanneer zij

acht jaren oud zijn, en het op-

leggen der handen ontvangen."

De oplegging der handen
was ook regel onder de eerste

Christenen; het geval van Cor-

nelius is een uitzondering. De
vraag voor ons is : Wat is regel.
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Dat Jezus Christus een poly-

gamist (veelwij ver) is geweest,

hebbende getrouwd de beide

Maria's en Martha.

Dat de levenden door den
Doop verzoening kunnen aan-

brengen voor de zonden der

afgestorvenen. Leer en Verb.
128 : 5-18.

Dat de menschen zullen

geoordeeld worden volgens de

boeken, opgemaakt door de

schrijvers van de kerken der

Mormonen. Leer en Verb. 128 : 7.

Dat Adam ten laatste dage
de dooden zal opwekken. Leer
en Verb. 107 : 54.

De uitzondering is voor den
Heere. Zie ook, Hand. 8 : 14-20;

Hand. 19 : 6; Hebr. 6 : 2.

Dit is geen leer der Kerk,

maar slechts de gedachte van
enkele personen, maar voor

niemand bindend.

Er wordt in die verzen

melding gemaakt van de nood-

zakelijkheid van het houden
van goede verslagen. Alleen

in verzen 12 en 13 wordt gezegd,

wat de beteekenis van den doop
is, hoe vroeger het doopvont
was en dat er een doop voor
de dooden is. Zie ook 1 Cor.

15 : 29. De als tegenbewijs aan-

gehaalde teksten bewijzen niets

tegen de Mormonen, want ook
zij gelooven dat.

„Gij zult in deze aanhaling

bemerken, dat de boeken werden
geopend; en een ander boek
werd geopend, hetwelk het boek
des levens is; doch de dooden
werden geoordeeld naar die

dingen, welke in de boeken ge-

schreven waren, volgens hunne
werken; bijgevolg moeten de

boeken waarvan gesproken

wordt de boeken zijn welke de

verslagen van hunne werken
bevatten ; en naar de verslagen

verwijzen die op de aarde ge-

houden zijn. En het boek dat

des levens is, is het verslag dat

in den hemel is gehouden".

Zie ook Openb. 20 : 12.

In die afdeeling staat, dat

Adam drie jaren voor zijn dood

zijne nakomelingen te zamen
vergaderde, om hun zijnen
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laatsten zegen te geven. Toen
verscheen de Heere aan hen
en zij zegende Adam. In vers

55 enz. spreekt de Heere tot

Adam. Er wordt over geen
opstanding gesproken.

Dat de Mormonen macht Dit wordt in het geheel niet

hebben om te leeren wat con- in het Boek van Mormon gezegd,

trarie de schriften is. B. M. Er was nooit een Apostel W.
2 Nephi 29 : 6-10; de Apostel A. Taylor en er was geen Con-

W. A. Taylor, Conferentie Salt ferentie op 15 April 1897.

Lake City 15 April 1897.

Alhoewel sommige aanhalingen een schijn van waarheid
hebben, zoo zal bij een nader onderzoek gezien worden, dat zij

niet juist weergeven wat de Mormonen gelooven. Anderen weer
zullen in overeenstemming met den Bijbel bevonden worden.
Als wij echter vele van de aanhalingen onder het opschrift „De
Bijbel leert" nagaan, dan zal spoedig gezien worden dat velen

niets met de onderwerpen te maken hebben en de schrijver of

onkundig is met de beteekenis van die teksten of ze willekeurig

verdraaid. Op blz. -1 staat bijv.: „Dat naar de wet der tien geboden
de menschen zullen geoordeeld worden en derhalve niet bij

eenig menschelijk huwelij ks-voorschrift. Rom. 2 : 12; Jak. 2 : 10".

Velthuijzen houdt dus geen rekening met het Evangelie naar het

schijnt, maar dat staat in die teksten ook niet geschreven wat hij

voorgeeft. Heeft Markus 16 : 16 dan geen waarde meer voor den
Heer Velthuijsen?

Wij zullen het er nu maar bij laten, alhoewel wij iedere aan-

haling zouden kunnen bespreken en onjuistheden aanwijzen.

Voldoende is echter aangetoond, om te doen zien, dat „wat ,in

het geschriftje gezegd wordt niet volkomen waar is"; en ook dat

„de aanhalingen uit de bij de Mormonen gezaghebbende boeken
niet getrouw bevonden zullen worden ', zooals door de schrijver

beweerd wordt.

Wij zullen niets omtrent de schrijver van genoemd geschriftje

zeggen, maar laten het oordeel aan den Heere. Wij willen hem
echter toeroepen voorzichtig te zijn en te bedenken wat Jezus
zeide in Matt. 7 vers 2. Verder roepen wij een ieder toe onpar-
tijdig alle geschriften vóór of tegen de Mormonen te onderzoeken,
opdat men een juist oordeel kan vellen.

Ook Jezus werd eenmaal vervolgd, gelasterd en ten slotte

gekruisigd, maar Zijne leer blijft zegepralen. Wel kan het Mor-
monisme gelasterd, de Mormonen vervolgd, ja gedood worden, maai-

de beginselen kunnen niet vernietigd worden. \y. t de Brij.
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EEN WOORD AAN DE HEILIGEN IN ZION.

Van af het begin van dit werk der laatste dagen zijn vele

menschen bezig geweest valsche mededeelingen te verspreiden

aangaande de leiders en het volk, om misverstand en vooroordeel

te verwekken onder degenen die daarmede niet op de hoogte
zijn, en dus te trachten den vooruitgang van dit werk te ver-

hinderen. Naar onze meening zijn er nooit zoo vele lasterlijke

geruchten in Nederland verspreid, als in de laatste paar jaren.

Degenen die prediken voor loon en waarzeggen voor geld wor-
den, gelijk Demétrins van ouds, bevreesd dat zij in gevaar loopen

hun gewin te verliezen.

Terwijl zij aldus bezig zijn, rust de plicht op iedereen, die

beter weet, de waarheid alom en zoover mogelijk bekend te

maken. De zendelingen en de leden alhier zijn ijverig in hunne
pogingen om de waarheid van het „Mormonisme" te verspreiden.

Nu stellen wij onze broeders en zusters in Zion voor, zich ook
bezig te houden met het weerleggen van zulke valsche beschul-

digingen als tegen deze Kerk worden ingebracht. De Heiligen in

Zion kunnen meestal meer invloed hebben wanneer zij over

zulke dingen schrijven, want zij zijn te midden van het volk

waarvan zooveel kwaads wordt gezegd. Onze broeders en zusters

aldaar weten dat beschuldigingen zooals, b. v. dat er „witte slavin-

nen-handel" onder de „Mormonen" bestaat, dal de zendelingen

der Kerk menschen meeslepen naar Amerika voor verkeerde
doeleinden, of dat er in de Kerk dingen worden geleerd of ge-

daan welke niet overeenkomstig het Evangelie zijn, volkomen
valsch zijn.

Als iedereen van u, broeders en zusters, een brief of ten

minste een aanzichtskaart wilde sturen aan uwe verschillende

familieleden en vrienden en kennissen, zal het niet veel tijd of

geld eischen, en het zal veel helpen om misverstand uit den
weg te ruimen. Vertelt hun van den vooruitgang van het werk
aldaar, en wat in de laatste zestig jaren tot stand is gebracht.

Elbert Hubbard, de beroemde schrijver en redacteur van
„The Philistine", met lof schrijvende over de „Mormonen", ver-

meldt dit : Laat mij een onweersprekelijk ding zeggen en dit is,

dat geen slecht volk, is ooit voorspoedig geworden, noch kan
ooit worden, door het voortbrengen van graan, groenten, bloe-
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men en vruchten. Bloemen en vruchten groeien niet voor schur-

ken. Brigham Young arbeidde voor de toekomende geslachten,

niet voor zichzelven, noch voor vergankelijk goed."

Toont hun de vrijheid welke gij daar geniet, en gewaagt van
de voorrechten u geschonken. Geeft hun een inzicht in de leer

en de praktijk van de Kerk. Aldus zult gij een werkzaam deel

hebben in de bevordering van het werk des Heeren in uw oude
vaderland.

Enkele leden, alsook de Zendelingsvereeniging, hebben het
gewicht hiervan reeds beseft, en betoond door brieven, enz., naar
Holland te zenden. Maar iedereen zou aan alle bekenden per-

soonlijk schrijven, en hun belangwekkende dingen vertellen,

waardoor deze voor valsche geruchten gewapend zullen zijn.

Broeders en zusters, stelt dit niet uit. Doet het nu

!

S. Q. C.

PINKSTEREN.

Dit is voorwaar een gewichtig feest en waardig herdacht te

worden. De belofte des Heeren werd vervuld, toen de discipelen

eendrachtelijk bijeen waren. Zij werden allen vervuld met den
Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zooals

de Geest hun gaf uit te spreken. (Hand. 2 : 4). Dit geschiedde
echter niet zonder ernstige voorbereiding van hunne zijde, want
in Hand. 1 : 1-1 lezen wij : „Deze allen waren eendrachtelijk vol-

hardende in het bidden en smeeken, met de vrouwen, en Maria,

de moeder van Jezus, en met Zijne broederen". Daar was dus
eendracht, gebed en smeeken. De aardsche dingen werden niet

besproken, maar hetgeen betrekking had op het Koninkrijk Gods.
Geen wonder, dat na zoodanige toebereiding zulke heerlijke

vruchten werden genoten.

Wij, die eeuwen later leven, mogen deze gewichtige gebeur-

tenissen overdenken en er ons in verheugen ; maar het zal heil-

zamer voor ons zijn, ons allen, en een ieder afzonderlijk, in dien

toestand van voorbereiding te brengen, waarin de volgelingen

des Heeren waren voor en op het Pinksterfeest. De Heilige

Geest is niet veranderd, 'maar steeds dezelfde, en ook hebben
wij Zijn kracht en invloed noodig. De vraag is echter, zijn wij

volhardende in het bidden en smeeken en is ons oog alleen

gericht op de dingen des Heeren. En wanneer wij onszelf in

dien toestand brengen, dan kan het niet anders of den invloed

en kracht des Geestes zal met en in ons zijn. En als wij te zamen
vergaderen, als wij dan in den toestand der jongeren op het
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Pinksterfeest verkeeren, namelijk eendrachtelijk bijeen te zijn

(Hand. 2 : 1), niet jaloersch, niet verdeeld, niet kwalijk gezind

zijnde, en eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeeken,

dan kan het niet anders of zoodanige samenkomsten zullen

gezegend zijn. De gebeurtenissen van het verleden zijn opge-

teekend tot onze leering en vermaning.
Groot waren de gevolgen van de gebeurtenissen die op het

Pinksterfeest plaats hadden, want de aanwezigen zagen en hoorden,

dat God met de volgelingen van Jezus was. Groot zullen ook de

gevolgen voor de wereld zijn, als aan den handel en wandel
van de Heiligen der laatste Dagen gezien kan worden, dat zij

Gods Geest met zich hebben, door eendrachtelijk, biddende en

smeekende te zamen te zijn.

Als dit Pinksterfeest daartoe zal bijdragen, dan zal het zeker

velen tot zegen zijn.

ONTSLAGEN.

10 Mei. — Ouderling George Edward Abel Jr. van de
Arnhemsche Conferentie, is eervol van zijne werkzaamheden in

deze Zending ontslagen. Hij kwam den 4 Nov. 1906 te Rotterdam
aan en was eerst werkzaam te Groningen en Meppel. Daarna, op
7 Aug. 1907 werd hij verplaatst naar Rotterdam en van daarnaar
Leiden. Den 30 April, 1908, werd hij verplaatst naar Apeldoorn,
en den 24 Dec. 1908 naar Kampen.

18 Mei. — Ouderling Cornelis N. Willemsen van de Groningsche
Conferentie is eervol van zijne zending ontslagen. Den 14Januari,

1907 werd hij door Pres. Chas. W. Penrose, te Rotterdam, tot

Ouderling verordineerd en tot het zendingswerk gewijd, en aan-

vaarde zijne zending 1 Maart, 1907, te Groningen. Vanaf 30 Mei
tot 29 Oct. 1907 was hij werkzaam in het Zendingskantoor. Van
hier ging hij naar Amsterdam, en 30 April, 1908 naar Groningen.

AANGEKOMEN.

Ouderlingen Jacob A. van Duuren uit Salt Lake City, Utah,

Charles M. Clawson Jr. uit Thatcher, Arizona, en Oscar T. Parker,

uit Lanark, Idaho.

Ouderlingen van Duuren en Parker is de Rotterdamsche, en
Ouderling Clawson de Arnhemsche Conferentie, als arbeidsveld

aangewezen.
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VERSLAG DER LUIKSCHE CONFERENTIE.

De halfjaarlijksche Luiksche Conferentie werd gehouden op
Zondag 9 Mei.

Ten 10 uur v.m. werd er een vergadering gehouden te Ver-

viers. D. H. Brimhall, pres. der Arnhemsche. Conferentie, sprak
over de herstelling van het Evangelie, als zijnde de vervulling

van vele profetieën des Bijbels. Ouderling S. D. Thurman, pres.

der Luiksche Conterentie, sprak daarna over de goddelijke zen-

ding vsai den profeet Joseph Smith en toonde aan, dat het doel

zijner zending ook was, om allen tot eenigheid des geloofs te

brengen. Zendings-President S. Q. Cannon sprak over het voor-

bestaan van de geesten der menschen ; toonde aan dat een ieder

met zekere talenten was bedeeld, welke ontwikkeld moesten
worden. Een ieder mensch was op aarde geplaatst om de noodige
kennis te verkrijgen voor eeuwige ontwikkeling. De toekomstige

heerlijkheid van een ieder zal in overeenstemming zijn met zijne

toebereiding op aarde. De gevolgen van gehoorzaamheid en
ongehoorzaamheid werden duidelijk aangetoond.

Ten 3 uur n.m. werd de tweede vergadering te Seraing ge-

houden. Drie personen die dien dag gedoopt waren, werden be-

vestigd en daarna de autoriteiten der Kerk en Zending voorge-

steld. Het volgende verslag van den arbeid, gedurende de laatste

zes maanden verricht, werd voorgelezen : 49,104 traktaatjes en
858 boekjes uitgegeven, 11,360 huizen van vreemdelingen bezocht

met eerste traktaatjes en 1630 op uitnoodiging, 5486 Evangelie-

gesprekken, 157 vergaderingen, 25 zondagsscholen, 35 Bijbelklassen

en 7 priestervergaderingen gehouden, 10 personen gedoopt en
2 'kinderen gezegend.

Ouderling O. L. Robinson sprak over de macht van God en
Zijn vertroostende hulp en bijstand. Ouderling F. H. Platt sprak

over onze zending in de wereld tot het redden van zielen. Pres.

S. Q. Cannon sprak daarna over weldadigheid, gebed en de nood-

zakelijkheid om kinderen te onderwijzen in het gebed. Hij sprak

verder over den doop voor de dooden en vermaande de Heiligen

alle gegevens hunner afgestorvenen te verkrijgen, opdat dit werk
voor hen gedaan kan worden.

Ten 7 uur des avonds werd de derde vergadering gehouden
te Luik. Er werd in het Fransch, Duitsch en Hollandsch gespro-

ken. Ouderling L. Fetzer sprak over den val van Adam en de

verzoening door Christus aangebracht. Ouderling E. J. Evans
sprak over de goddelijkheid van het Evangelie en dat de men-
schen geen recht hebben het te veranderen. Ouderling Joseph
H. Smith sprak over de herstelling van het Evangelie in deze
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bedeeling. Pres. S. Q. Cannon sprak daarna over het Evangelie

van Christus, de wetten en inzettingen, en de onwilligheid van
velen om het Evangelie te gehoorzamen. Hij toonde duidelijk,

dat de vele kerken van dezen tijd die het plan van Christus niet

opvolgen, niet goddelijk zijn. Conf. pres. S. D. Thurman besloot

de vergadering met eenige wxoorden van vermaning tot de aan-

wezigen.

Op Maandag 10 Mei werd er des voormiddags een priester-

vergadering gehouden, alwaar door de zendelingen verslag hun-
ner werkzaamheden werd gegeven en tevens nuttige wenken
en raadgevingen ontvingen.

Des avonds werd er eene vergadering te Brussel gehouden.
S. D. Thurman, D. H. Brimhall, D. W. Jones en Pres. S. Q. Can-
non waren sprekers.

Al deze vergaderingen werden goed bezocht, de Geest des

Heeren was in groote mate aanwezig en door Heiligen en vrienden
werd groote tevredenheid te kennen gegeven over de toespraken.

Behalve de reeds genoemde broederen en de zendelingen
der Conferentie, waren de volgende zendelingen tegenwoordig

:

L. C Healy, J. H. Pitt, J. H. F. Volker, D. Cannon, S. Busath en
O. P. Schettler. O. L. Robinson, Secr.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Op Zondag 23 Mei werd er te Haamstede, Zeeland, een groote

openlucht-vergadering gehouden, aan den Nieuwe Weg, in een
bosch, onder leiding van Ouderling M. Dalebout, welke ontslagen

is van zijne zending, met medewerking van Conf. pres. J. H.

Walker.
Ongeveer 1000 personen waren tegenwoordig en met groote

aandacht werd er naar beide sprekers geluisterd. Er werden bOO

traktaatjes uitgereikt en 84 boekjes verkocht. Daar men echter

geen boekjes meer voorhanden had en de aanvraag zeer groot

was, werd er later een groot aantal naar iemand, aldaar woon-
achtig, verzonden daar hij zich met de verspreiding wilde belasten.

Wij raden onze lezers aan De Ster netjes en zindelijk te

bewaren en die nadat deze jaargang volledig is, in te laten

binden. Deze jaargang bevat reeds vele gewichtige artikelen,

getuigenissen enz. welke later misschien nuttig kunnen zijn.

Als gij verhuist en De Ster per post ontvangt, laat ons dan
het nieuwe adres weten, anders is het uwe schuld als De Ster

niet bezorgd wordt.
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EEN BRIEF AAN DOMINEE VAN DEN BROEK.

Zoo als onze lezers zich zeker nog wel herinneren, verscheen
er in De Ster van 1 Maart een artikel naar aanleiding van een
ingezonden stuk in De Nederlander van Ds. van den Broek,

waarin hij niet zeer loffelijk over de Mormonen en het Mormo-
nisme sprak, natuurlijk volgens hetgeen anderen ervan zeiden.

Zuster H. Feltzer wonende te Salt Lake City Utah, schreef ge-

noemden predikant eenen brief en zond ons tevens een afschrift.

Voor zooverre ons bekend is, heeft de ontvanger die niet beant-

woord. Het zal hem echter niet erg aangenaam gestemd hebben
zulke goede tijdingen van een Nederlander uit het Mormonenland
vernomen te hebben. Wij zullen enkele punten uit dien brief

van 12 bldz. aanhalen, daar plaatsruimte niet toelaat alles te ver-

melden. De volgende gezegden zijn daarin vermeld :

Gij zult wel vreemd opzien, een schrijven uit Utah te ont-

vangen en dat is, omdat ik niet kan zwijgen, wegens de groote

laster, de Heiligen der laatste Dagen, aangedaan. Het spijt mij

dat gij uw oor geleend hebt tot zulken grooten laster.

Ik kan u verzekeren, dat het alle leugens zijn. Ik woon vanaf

Juni 1907 in Salt Lake City en heb onderzocht naar alle mogelijke

dingen en woon, zoo mogelijk, alles bij om op de hoogte te ko-

men, of die leugens, die men verteld, waar zijn, doch tot heden
heb ik nog niets dan goed van hen gezien.

(Zuster Feltzer geeft dan een verslag van hare ondervin-

dingen in de Hervormde Kerk en hoe zij tot het Mormonisme
is gekomen ; verklarende dat de traktaatjes en alles wat de zen-

delingen zeiden volgens den Bijbel was.)

Ik werd gedoopt met mijn man op 31 Sept. 1906 te Rotterdam.

Het heeft ons niet berouwd en zijn verblijd te leven voor Christus.

Joseph Smith wordt bij ons geëerd als een geliefde predikant

en niet hooger en dat is hij ten volle waardig. Ik wenschte wel

dat UEd. dat edele, open gelaat, kon zien en met hem spreken,

dan zou u wel anders gestemd zijn tegen hem. Het geheele

presidentschap zijn godsdienstige mannen, die hun leven en tijd

besteden ten dienste en welzijn der Kerk.

Dat de zendelingen trachten hunne leden naar Zion te krij-

gen, is een groote leugen, want broeder Nibley, de President der

Hollandsche zendelingen, raadde het ons af om naar Zion te

gaan.

Dat men zoo spoedig mogelijk tracht te doopen is ook onwaar.

Dat een man meer dan eene vrouw nam, was vroeger, uit

rein beginsel, maar nu in jaren niet meer ; leest UEd. het boek
„Leer en Verbonden".
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Wat betreft het „meevoeren van vrouwen en meisjes", dat is

geen meevoeren.

UEd. spreekt van „blanke slavinnen", maar als u die „blanke

slavinnen" hier zag, zou UEd. spoedig uwe woorden inhalen.

Die jonge menschen gaan vooruit, om geld te verdienen, om
hunne ouders uit de armoede uit Holland, naar hier te laten

komen.
(Schrijfster spreekt verder over de werkzaamheden en het

goede loon der vrouwen en meisjes en dat zij zoo fijn gekleed
zijn en veel vrijheid hebben).

Armen ziet men hier niet, dronkaards ook niet.

De grootste laster is nog dat de vrouwen zoo een slecht

leven leiden, ik kan UEd. verzekeren dat er in geheel Europa
de vrouwen nergens zoo getroeteld worden als hier in Utah.

Wij verblijden ons in het Evangelie van Jezus Christus en
gelooven volkomen, dat onze Hemelsche Vader in dezen tijd van
den hemel heeft gesproken om Zijn Evangelie te herstellen.

Wat ik UEd. geschreven heb is de zuivere waarheid.
(Gaarne zouden wij zien dat de eerwaarde heer ook de mede-

deehngen van deze dame in „De Nederlander" publiceerde. Er
staat denkelijk genoeg in, om eens een vergelijking te maken
met hetgeen hij vroeger voor waar de wereld in zond. Red.)

EEN AANGRIJPENDE KLACHT.

Onder een oud schilderij, voorstellende Jezus met de doornen-
kroon stond het volgende te lezen :

„Ik ben schoon, .... men bemint Mij niet.

Ik ben edel, .... men dient Mij niet.

Ik ben rijk, .... men bidt Mij niet.

Ik ben almachtig, .... men vreest Mij niet.

Ik ben eeuwig, .... men zoekt Mij niet.

Ik ben wijs, .... men vraagt Mij niet.

Ik ben de weg, .... men bewandelt Mij niet.

Ik ben de waarheid, .... men gelooft Mij niet.

Ik ben het leven, .... men begeert Mij niet.

Ik ben het licht, .... men ziet Mij niet.

Ik ben barmhartig, .... men betrouwt Mij niet.

Ik ben de Leidsman, .... men volgt Mij niet.

O, mensch ! gaat gij verloren, .... verwijt het Mij niet. Want
Ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet."

Moge tot geen der lezers van ons Blad onze gezegende
Zaligmaker zoo behoeven te spreken.

Uit „Maran-Atha"

.
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BLOEMEN UIT ZION'S GAARDE.
(Overgeplant door Frank 1. Kooijman.)

II. God voorsiet alwijs en goed.

Maakt donk're lucht u leed-beducht,

Zoekt vrees of twijfel vasten voet,

Wees niet versaagd, de morgen daagt,

En God voorziet afwijs en goed.

Op onze beê daalt licht en vree

Des hemels in 't ontroerd gemoed

;

De droefste druk brengt vaak geluk,

En God voorziet alwijs en goed.

E. H.

Een ijvrig God bewaakt ons lot,

Heft hemelwaarts onze aardsche zin

;

Dreigt storm of klip ons levensschip.

Het vindt de haven Zijner min.

En ziet ons oog tot Hem omhoog,
Door 't wolkenfloers, het merkt de reen,

Het hemelsch licht geeft klaar gezicht

Op wat ons onbegrijpelijk scheen.

De diepste ellend die 't menschdom kent,

Kan nooit verschrikken 't vroom gemoed,
't Welk stil vertrouwt en hierop bouwt,

Dat God voorziet alwijs en goed.

Vermeerdert al des vijands tal,

Hij oogst volslagen tegenspoed;

De droefste druk brengt vaak geluk,

En God voorziet alwijs en goed.
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