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EEN WAARSCHUWING TEGEN DE MORMONEN.
Een paar weken geleden verscheen er in de „Staats-Courant"
de volgende bekendmaking:
„Vanwege het departement van justitie wordt bekend gemaakt,
dat degenen, in het bijzonder vrouwen, in wier voornemen het
mocht liggen Mormoon te worden of die reeds Mormoon geworden
zijn, hetzij zij al dan niet voornemens zijn zich in Amerika te
gaan vestigen, desgewenscht omtrent de sekte der Mormonen
inlichtingen kunnen bekomen van den directeur van het Rijksbureau ter bestrijding van den handel in vrouwen en meisjes te
Amsterdam, hoofdcommissariaat van politie aldaar."
Deze bekendmaking werd dadelijk door alle couranten overgenomen en verschillende artikelen met betrekking daarmede
geschreven. Over het algemeen schreef de pers afkeurend over
deze waarschuwing, omdat naar „den directeur van het Rijksbureau ter bestrijding van den handel in vrouwen en meisjes te
Amsterdam" voor inlichtingen verwezen werd. Aangezien de
hoofdcommissaris van politie aldaar tevens directeur van dat
bureau is, zoo had men beter naar hem om inlichtingen kunnen
verwijzen of naar het departement van justitie, want dan had
niemand een verband kunnen zoeken tusschen „Mormonisme"
en den handel in vrouwen en meisjes.
De Mormonen staan toch al in geen goed blaadje en dan nu
vanwege het Departement van Justitie zulk een verband te zien
maken, dit maakt de zaak niet beter.
De zaak is echter zeer verdacht, want als men aandachtig,
deze bekendmaking leest, dan zal men zien dat het meer betrekking op den godsdienst der Mormonen heeft dan wel op de
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emigratie, want in de bekendmaking staat „dat degenen, in het
bijzonder vrouwen, in wier voornemen het mocht liggen Mormoon
te worden of die reeds Mormoon geworden zijn, hetzij zij al dan
niet voornemens zijn zich in Amerika te gaan vestigen". Waarom
moeten personen die niet van plan zijn naar Amerika te gaan,
:

ook tegen de Mormonen gewaarschuwd worden, daar de mormoonsche vrouwen in Nederland toch geen gevaar loopen ? „De
Nederlander", het christelijk-historisch orgaan, schijnt de zaak
verklapt te hebben, want daarin wordt gezegd, dat de Mormoonsche
sekte „als on-schriftuurlijk moet worden veroordeeld".
Er bestaat in Nederland vrijheid van godsdienst, niet alleen
voor personen die in den Bijbel gelooven, maar ook voor anderen.
En al zou een heiden zijn afgod willen aanbidden in dit land,
dan zou hij volgens de grondwet daartoe het recht hebben. Als
dus de Mormonen tegengewerkt moeten worden omdat zij „onschriftuurlijk" zijn dan is dit inbreuk maken op de rechten welke
hun door de wet toegekend worden. Zij die het Mormonisme
onderzocht hebben weten, dat de Mormonen meer dan eenige
andere secte, in overeenstemming met den Bijbel zijn, en het
feit dat de vele waarschuwers tegen het Mormonisme nimmer op
grond van den Bijbel trachten te bewijzen, dat die leer in strijd
daarmede is, verschaft een ieder het beste bewijs. Laster en
verdachtmaking zijn dan ook de middelen waarmede wij bestreden worden, en alhoewel wij herhaaldelijk getuigenissen hebben
vermeld van Mormonen en niet-mormonen, waarin over de deugd
en zedelijkheid van dat volk gesproken wordt, zoo is men steeds
geneigd het oor daarvoor te sluiten en alleen dat aan te nemen,
waar of onwaar, wat een smet kan werpen op de Mormonen.
Zeer vele personen schreven naar genoemd bureau om inlichtingen, misschien meer dan men heeft verwacht, en zij ontvingen
de volgende mededeeling, welke wederom dadelijk door alle
couranten werd overgenomen
De staat Utah, in het Westen van de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika gelegen, is de plaats waar de Mormonen hoofdzakelijk zijn gezeteld en die door hunne leiders aan hunne volgelingen wordt voorgesteld als het beloofde land, waarmede het
aardskundig eenige punten van overeenkomst heeft. De hoofdstad Salt Lake City is het Zion der Mormonen en daar staat de
groote tempel. Daarheen te mogen komen wordt ieder Mormoon
als ideaal voorgesteld. Menigeen zag zich echter teleurgesteld in
zijne verwachtingen bij zijn aankomst aldaar. Bovendien telt men
nog belangrijke nederzettingen van hunne, sekte in de Staten
Idaho en Wyoming, alsmede in Mexico en in de provincie Alberta
in Canada.
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De

vooruitzichten en toestanden, uit maatschappelijk oogpunt
hun daar wachtende, worden vaak door hunne zendelingen veel
te rooskleurig voorgesteld, omdat het land niet die productiviteit
bezit van andere Staten in het Westen. De leiders, geïnteresseerd

de immigratie van oppassende en in hunne leerstellingen
geloovende personen, welke door de zendelingen, die van Utah
over de gansche aarde worden uitgezonden, zeer wordt bevorderd, hebben naast hunne godsdienstige motieven daarbij ook
groote belangen uit handelsoogpunt.
Wel wordt door hen zorg gedragen voor degenen die zich
bij hunne sekte hebben aangesloten, tijdens de reis naar Utah,
doch de kans op steun en welslagen voor hen, die bij hun aankomst teleurgesteld het mormoonsche geloof zouden willen afvallen, is zeer gering. Tot hunne leerstellingen behoort, dat ieder
Mormoon verplicht is één tiende van al zijn inkomsten aan de
kerk af te dragen, hetzij in geld of in natura.
Wat de veelwijverij aangaat, zoo heeft de kerk beslist, dat
zij zich in deze kwestie naar de wetten van de Vereenigde Staten
zal gedragen, hetgeen niet wegneemt, dat er in Utah onvervolgd
nog tal van families zijn, die in polygamie leven, hetgeen naar
onze Hollandsche zeden een gevaar kan opleveren voor degenen,
die met deze gezinnen in aanraking komen.
Bovendien bestaan, voor alleenstaande vrouwen in dit land,
hetwelk geen waarborg geeft voor toereikend inkomen, gevaren
als waarmede in het algemeen de vrouw, die in den vreemde in
geldelijk ongunstige omstandigheden verkeert, bedreigd wordt.

bij

De

Directeur van het Rijksbureau, ingesteld
Koninklijk Besluit van 13 Maart 1908,

bij

Hordijk.

Het stuk geeft niet veel inlichting, maar is alleen een groot
bewijs, hoe slecht de steller met de leer der Mormonen op de
hoogte is. In dit stuk, noch in de eerste waarschuwing is de ware
naam der Kerk genoemd; en in een officieel stuk is de officieele
naam toch noodig. De naam der kerk is: „Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen", en zij heeft nimmer den
naam van „mormoonsche kerk" gedragen. Deze naam is door
bestrijders gegeven, omdat wij in het Boek van Mormon gelooven,
maar men kan de geloovigen in den Bijbel met hetzelfde recht
„Bijbelianen" noemen, maar dat wordt niet gedaan.
Verder wordt gezegd, dat Utah als het beloofde land wordt
voorgesteld en Salt Lake City het Zion der Mormonen is. Een
weinig onderzoek zal doen zien, dat de opsteller van die waarschuwing al zeer weinig van het Mormonisme afweet. Alhoewel
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Lake City is, zoo zijn er nog drie anderen
Utah en verwachten de Heiligen der laatste Dagen nog meer
tempelen te bouwen. Verder staat in genoemde waarschuwing
„Menigeen zag zich echter teleurgesteld in zijne verwachtingen
bij zijn aankomst aldaar". Welnu, wij ontkennen niet, dat sommige personen andere dingen verwachten als zij daar vinden.
Maar is dit niet het geval met landverhuizers, die door andere
personen naar Canada, Brazilië en andere landen gebracht worden ?
Maar heeft de regeering daarvoor bewijzen, dit is een andere
vraag. Wij kunnen gerust zeggen, dat er minder teleurgestelde
emigranten in Utah zijn, dan ergens anders. Slechts zeer enkelen
keeren naar Nederland terug en van die weinigen gaan er weer
zeer velen voor de tweede maal naar Utah terug, en dit zegt
veel meer dan woorden.
Vergelijk den toestand der Nederlanders in Utah met die van
het volk in hun vaderland en het verschil is zeer groot. Geen
wonder dan ook, dat zeer vele getuigenissen van blijdschap en
dankbaarheid met den beteren toestand naar hier gezonden
worden. Dat verder de kerk „uit een handels oogpunt" belangbij het emigreeren heeft, dient nader te worden toegelicht, vooral
nu de Kerk alle beweegredenen tot emigreeren tracht weg te
nemen, door het verrichten van het werk voor de dooden der
leden die in Nederland blijven. Wat er verder gezegd wordt
over den toestand van hen „die het Mormoonsche geloof zouden
willen afvallen", spreekt ook van groote onkunde, daar er al
bijzonder weinig afvallen en er op maatschappelijk gebied geen
verschil gemaakt wordt tusschen mormoon of niet-mormoon.
De veelwijverij — het aambeeld dat zoo dikwijls gebruikt
wordt — geeft al heel weinig stof voor een waarschuwing, daar
er alleen gezegd wordt, dat „de Kerk beslist heeft, zich in deze
kwestie naar de wetten van de Vereenigde Staten te gedragen."
Als de regeering, natuurlijk na een grondig onderzoek, alleen
tot het besluit is gekomen, dat de Kerk aan de wetten van het
land gehoorzaam is, dan spreekt dat ten voordeele der Mormonen.
Wat de gevaren betreft „voor alleenstaande vrouwen" in
Utah, dan moeten wij verklaren, dat deze minder groot zijn als
in Nederland. Het zou zeer goed zijn als de regeering zich het
lot van zulke wezens in Nederland aantrok, want dat is zeer noodig.
Wij zullen niet verder over deze waarschuwing uitwijden,
daar er reeds genoeg over geschreven is in de verschillende
couranten, en bovendien, die waarschuwing zegt zoo weinig (en
bewijst nog veel minder), dat ieder onpartijdig lezer tot het
besluit moet komen, dat de aan het bewind zijnde mannen hun
invloed gebruiken, om tegen de Mormonen te waarschuwen,
er een tempel te Salt
in
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omdat de Mormoonsche leer niet met hunne opvattingen strookt.
Voorwaar een gevaarlijk werk.
Van alle richtingen werden aanvragen gedaan om inlichtingen
en waarschijnlijk meer dan men had verwacht. Men had het
in Amsterdam dan ook tamelijk druk met het verzenden dezer
waarschuwing. Het spijt ons echter, dat zoo velen die waarschuwing teleurgesteld terzijde moesten leggen, omdat men niet
die vreeselijke dingen daarin vermeld vond, die men had verwacht. Wij kunnen dat echter niet helpen, want wij hebben die

waarschuwing

niet opgesteld.

Het is te begrijpen, dat „het mormonisme" gedurende een
paar dagen een voorname plaats in de couranten innam, en over
het algemeen werd de daad van het Departement van Justitie
erg afgekeurd ja, er werden tamelijk harde waarheden met
betrekking tot deze zaak gezegd. De couranten van niet-godsdienstige strekking waren zeer onpartijdig en gaven duidelijk
hunne afkeuring dezer „Mormonen-vervolging te kennen. De
christelijke bladen echter jubelden over deze gewichtige daad
welke verricht was. Nu, wij zijn dat gewoon en vooreerst zullen
die couranten nog wel geen vriendelijke woorden over deze
secte schrijven „die overal tegengesproken wordt".
Ook wij achten het onzen plicht een woord van waarschuwing
te spreken met betrekking tot het Mormonisme, want wij zien
niet gaarne dat iemand bedrogen wordt. Wij verzoeken daarom
een ieder, deze leer zeer voorzichtig te onderzoeken en nauwkeurig met den Bijbel te vergelijken, opdat men in staat is te
oordeelen of het Mormonisme volgens Gods Woord is of niet.
Onderzoek nauwkeurig naar de zedelijkheid en den toestand van
het volk in Utah en omliggende staten en laat u vooral door
niemand „knollen voor citroenen" verkoopen, want het is onze
eenige begeerte, dat niemand Mormoon wordt — als men dat
tenminste wil worden
tenzij hij of zij met hart en ziel van de
waarheid overtuigd is. Opgepast dus.
Wij willen ook een woord van waarschuwing tot onze vrienden spreken, die zoo weinig goeds van ons spreken en zich
gedrongen gevoelen tegen ons te waarschuwen. Jezus zeide
„want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld woorden;
en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden."
Matth. 7
2.
Wij raden u dus aan zeer voorzichtig te zijn in uw
oordeel en rechtvaardig te oordeelen, opdat ook gij rechtvaardig
geoordeeld zult worden. Wees voorzichtig want ook gij, juist
zoowel als de Mormonen, zult rekenschap uwer werken moeten
geven, en God is rechtvaardig.

—

:

W.

J.

De

B.
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BEPROEVINGEN.
menschen

die denken, dat zoodra zij in Christus
gelooven of het Evangelie aannemen, niet meer met moeilijkheden
te kampen zullen hebben en steeds alles «voor den wind zal
gaan", zooals men wel eens zegt. Wanneer werkeloosheid, achteruitgang van zaken, ziekten en moeilijkheden ondergaan worden,
dan laten zulke personen den moed zinken, murmureeren soms
en gaan ontrouw worden aan het Evangelie. De dingen die tot
hun eeuwig heil en welzijn kunnen medewerken worden veracht
en als onnoodige lasten gedragen. Het is waar, dat de beproevingen des levens vele zijn, en vaak zwaar, zeer zwaar, om te
dragen, en de maatschappelijke moeilijkheden kunnen soms ons
dreigen te verpletteren, maar als de moed verloren is, dan is
ook alles verloren.
Vele van de moeilijkheden waarmede sommige menschen te
kampen hebben, en men vaak beproevingen noemt, zijn slechts
de vruchten of gevolgen van eigen verkeerde daden, gebreken,
of worden veroorzaakt door gebrek aan doorzicht, kennis of
omstandigheden. Als zoodanige personen al deze oorzaken — want
oorzaak en gevolg gaan steeds gepaard — eens rijpelijk overdachten en aan het werk gingen om die gebreken, omstandigheden, of wat het ook zij, te verbeteren, en waar het verkeerde
daden of handelingen aangaat, die niet meer te doen, dus zich
te bekeeren, dan zouden andere betere dingen ondervonden
worden en veel tranen door onszelven gedroogd en beproevingen
lichter gemaakt worden.
Waar het echter gebeurtenissen geldt die wij niet in onze
macht hebben, zoo is het beste middel, wijsheid te leeren uit al
deze dingen, lijdzaam te zijn en er mede te woekeren voor ons
geestelijk welzijn. Wij worden door die beproevingen gelouterd,
gevormd en beter; zooals het goud of zilver door het vuur gelouterd wordt, zoo wordt ook de mensch door het vuur der beproeving gelouterd en zal hij beter te voorschijn treden.
Murmureeren maakt het niet beter, opstand tegen God en
het Evangelie maakt de geest verbitterd, en de beproevingen
veel moeilijker te dragen, en het louteren en beproeven zal zoolang
door moeten gaan, totdat wij er beter door zullen geworden zijn.
De Bijbel zegt niet, dat de geloovigen geen beproeving zullen
hebben, noch dat alles steeds gaan zal zooals wij het willen; het
tegendeel wordt echter vaak als het lot van den geloovige vermeld,
maar die gelooven zullen alle dingen medewerken ten goede, en
dit is het punt dat in het oog moet gehouden worden.
Jakobus zegt: „Acht het voor groote vreugde, mijne broeders!

Er

zijn

1
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wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt". Jak. 1 2, 3. Paulus
zegt: „Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de
verdrukking lijdzaamheid werkt." Rom. 5 3. Wij zien hieruit,
dat deze mannen Gods al deze dingen beschouwden tot welzijn
van Gods volk en er lijdzaamheid door verkregen werd; dat is
met geduld het lijden verdragen.
De Apostel Petrus spreekt er aldus over: „In welken gij u
verheugt, nu een weinig tijds (zoo het noodig is) bedroefd zijnde
door menigerlei verzoekingen; opdat de beproeving uws geloofs,
die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door
het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer
en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus". 1 Petr.
1
Dit is andere taal als murmureering of verwerping, en
6, 7.
geloof maar vrij, dat deze Apostelen van ondervinding spraken.
De beproeving des geloofs worde bevonden tot lof en eer en
:

:

:

zegt

heerlijkheid,

maar

tot

hij.

Dus

niet

tot

nadeel,

tot

achteruitgang,

eeuwige volmaking.

De

toestand der wereld en van het leven is zoo, dat vele
moeilijkheden en beproevingen niet ontgaan kunnen worden,
maar geduldige plichtsbetrachting is het beste middel om, door
de_ beproevingen heen, tot betere toestanden te geraken. Het is
gemakkelijk een geloovige te zijn als alles naar wensch gaat en
er geen wolkje aan de lucht is, maar te getuigen en te volharden
ook in het uur, dat alles ons schijnt te ontvallen, als wij de
bittere kelk van lijden en beproeving drinken, dat spreekt van
waar geloof en vertrouwen in God. Door oefening kan ook dit

verkregen worden.

God weet wat van Zijn
wachten; Hij slaat u gade en zal u helpen, maar
wil Hem dan ook niet vergeten. Zwaar en bitter moge het lijden
en de beproeving zijn, maar er is een wijze Voorzienigheid, Die
alles tot uw heil zal besturen. Geloof, bid en werk, en alle tranen
9—17.
zullen afgewischt worden. Openb. 7
Beproefden, het oog omhoog gericht,

maaksel

is

te

:

Wie met
tevreden

Wie

zichzelf ontevreden

is,

kan

.niet

met de wereld

zijn.
is

wijs?

Die van iedereen wil leeren.

Daar de gedachten van grooten

invloed, op

zoo is het goed ook over de gedachten te
dat die goed en edel zijn.

de daden zijn,
te zorgen

waken en
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AANGEKOMEN.
—

Ouderling Brigham Guy Thatcher en echtgenoote
Florence B. Thatcher, uit Logan, Utah. Ouderling Thatcher zal
over de Nederlandsch-Belgische Zending presideeren.
8 Sept. — Lorenzo J. Shurtliff, uit Logan, Utah. Hem is de
Rotterdamsche Conferentie als arbeidsveld aangewezen.
17 Sept.

ONTSLAGEN.

—

11 Sept.
Ouderling James Lester Wallace van de Amsterdamsche Conferentie is eervol van zijn werkzaamheden in deze
Zending ontslagen. Hij kwam den 9 Maart 1907 te Rotterdam aan,
en was eerst werkzaam in de Arnhemsche Conferentie. Op
14 Oct. 1907 werd hij verplaatst naar de Groningsche Conferentie,
van daar op 9 Mei 1908 naar de Arnhemsche Conferentie, vervolgens op 29 Aug. 1908 naar de Rotterdamsche Conferentie en
daarna op 26 Juli 1909 naar de Amsterdamsche Conferentie.

—

Ouderling A. J. Neuteboom van de Rotterdamsche
is eervol van zijn werkzaamheden in deze Zending
ontslagen. Hij kwam den 10 Dec. 1908 te Rotterdam aan, en was
eerst werkzaam in de Arnhemsche Conferentie. Daarna op
27 Sept.

Conferentie

werd hij verplaatst naar de Rotterdamsche Conferentie.
werd van zijne zending ontslagen wegens slechte gezondheid.
Wij hopen dat hij spoedig zijne gezondheid terug zal krijgen.

20 April
Hij

ONTSLAG EN BENOEMING.
Ouderling S. R. Newton die tijdelijk Conferentie-President
der Rotterdamsche Conferentie geweest is, is als zoodanig eervol
ontslagen en zal voortaan als zendeling arbeiden. Zijn positie
als leider van het koor der Rotterdamsche gemeente maakte dit
ontslag noodig.
Ouderling

Jos. H.

Smith

is

aangesteld als President der Rotter-

damsche Conferentie.
Bij de kinderspelen, ook daar, waar de kleinen moedwillig
stukbreken, herkent men de scheppende kracht. De knaap voelt,
dat hij een geboren man, dat zijn beroep de arbeid is. Het
schoonste geschenk is voor hem een werktuig, waarmee hij
bouwen ot afbreken kan; beide arbeid. In zijn spelen oefent hij
zijn behendigheid en kracht voor het leven.

Carlyle.

DE STEK.
Nederlandsen Orgaan van de Heiligen der laatste Dagen.
Assistent:

Redactie:
B. Q.

THATCHER.

AAN DE ZENDELINGEN EN

Wm

J.

DE

BRIJ.

HEILIGEN.

Eenige maanden geleden werd ik aangesteld, om tijdelijk
over de Nederlandsch-Belgische Zending te presideeren, totdat
President B. G. Thatcher van Utah zou aankomen. Gedurende
den tijd dat ik deze positie bekleedde, heb ik mij in mijn arbeid
verheugd en ben dankbaar voor de onverdeelde ondersteuning,
welke ik ontvangen heb van de zendelingen en Heiligen. Hunne
onvermoeide en werkzame pogingen zijn de middelen geweest
om de zending in een steeds vooruitgaanden toestand te doen
En om hier aan te toonen hoe ernstig zij gewerkt
blijven.
hebben, wil ik vermelden, dat de zendelingen meer traktaatjes
en boekjes gedurende de maand Augustus van dit jaar verspreid
hebben dan gedurende eenige maand in de geschiedenis der
zending, en ook is gebleken, dat meer boeken zijn verspreid
geworden gedurende de eerste twintig dagen van September,
dan er gedurende de vorige maand uitgegeven waren.
Als wij deze feiten overzien, dan is het geen wonder dat de
couranten in Nederland over „de Mormonen" schrijven. Is het
niet redelijk te denken, dat Satan zijn invloed zal gebruiken om
te trachten het goede werk dat gedaan is, tegen te werken ?
Maar door dit te doen heeft hij het „Mormonisme" in iedere
stad en dorp in Nederland en een gedeelte van België bekend
gemaakt, en als een gevolg daarvan onderzoeken zeer vele
personen het Evangelie, die voorheen nooit iets van „de Mormonen" gehoord hadden.
Laat deze godsdienst- vervolging, zooals wij het kunnen noemen,
voortduren en wij zullen zien, dat de profetie van Joseph Smith
letterlijk vervuld zal worden, waarin hij zeide, dat, hoe meer wij
vervolgd worden en hoe meer er tegen ons gesproken wordt
des te meer vooruitgang zullen wij maken, en onder deze omstandigheden zullen meer menschen het Evangelie aannemen,
dan ooit op andere manier het geval zou zijn.
Ik hoop dat President Thatcher dezelfde ondersteuning zal
ontvangen, welke gij mij gegeven hebt, en dat wij allen zullen
beseffen, dat een groot werk gedaan kan worden door ernstig
en krachtdadig te arbeiden aan den vooruitgang van deze zaak
waarvoor wij ons beijveren.
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Ik verwacht al de vertakkingen in deze zending zeer spoedig
bezoeken, in gezelschap van President Thatcher en wij hopen
het voorrecht te hebben met al de heiligen en vrienden bekend

te

^

worden.

J.H. Walker.

•

Na ruim negen

jaren afwezig te zijn geweest, ben ik geroepen

om

een andere zending in dit wondervolle land, Nederland, te
vervullen. De roeping, om deze zending te vervullen, kwam tot
mij als eene verrassing, daar mijne kerkelijke arbeid tehuis van

zoodanigen aard was, dat ik niet verwachtte geroepen

te

zullen

worden eene andere buitenlandsche zending te volbrengen.
Doch ik ben, zooals ik President Joseph F. Smith vertelde, gewillig te gaan waar mijne diensten het meest noodig zijn.
Wij — zuster Thatcher en ik — arriveerden in Rotterdam op
Vrijdagmorgen 17 September van dit jaar, en zij vereenigt zich
met mij in het zenden van een groetenis aan al de zendelingen
en heiligen in Nederland en België, en wenschen u de zegeningen
des Heeren toe.
Ik ben verheugd de Zending in zulk een voorspoedigen
toestand te vinden, en den vooruitgang te zien die gemaakt is
sedert ik hier was
en ik wil President Walker en alle zendelingen en heiligen gelukwenschen, met de energie welke getoond
is in den dienst des Heeren in dit gedeelte van Zijnen wijngaard.
Deze energie heeft een groote beroering teweeggebracht en veel
;

er in de couranten geschreven, hetwelk volgens mijne gedachten de zaak waarvoor wij werkende zijn — dat is, de verspreiding
is

der waarheid op aarde

—

meer goed

zal

doen dan eenig ander

dat ooit kon plaats hebben, onder voorwaarde dat wij van
de gelegenheid gebruik maken, die aan ons door dezekostelooze
bekendmaking aangeboden worden. Het verheugt mij te zien,
dat vele couranten ons verdedigen en dat hunne kolommen voor
de Heiligen der laatste Dagen opengesteld zijn; dit toch is een voorrecht dat reeds lang door ons gezocht is en dat wij zeer waardeeren.
Een groot aantal van de Heiligen met wie ik bekend ben,
hebben hun vaderland verlaten, hieruit volgt dat ik met slechts
ding,

weinigen bekend ben, maar hoop u allen zeer spoedig te ontmoeten. Ik heb een groote toegenegenheid in mijn hart voor dit
land en dit volk, vanwege hunne liefde voor recht en gerechtigheid en hunne liefde voor godsdienstvrijheid. De geschiedenis
zou ons een geheel ander verhaal verteld hebben met betrekking
tot de godsdienstvrijheid der menschheid, als het niet geweest
ware door den onverschrokken moed en volharding van dit vastberaden volk. Ik heb eerbied voor de vele groote mannen, die
dit

volk heeft voortgebracht.
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Ik ben geroepen om over deze Zending te presideeren, niet
volgens eigen keuze, maar door den profeet des Heeren op aarde,
en ik vertrouw dat ik het geloof en de gebeden van al de zendelingen en heiligen ten mijne bate zal genieten en tevens hunne
medewerking. Gedenkt de verbonden die gij met den Heere
gemaakt hebt en leeft volgens de leeringen van het Evangelie.

Den

heiligen wil ik aanraden niet te

haastig te zijn

om

te

emigreeren, want gij hebt hier een zending te volbrengen in dit
land, juist zoo goed als de zendelingen, en het is uw plicht hier
Als wij het dubbele
te blijven en het werk voort te helpen.
aantal heiligen hadden, dan zou het werk zooveel sneller vooruitgaan. Wij moeten niet alleen denken aan het verbeteren van
onzen eigen tegenwoordigen toestand hier op aarde, maar ook
aan de redding van de kinderen der menschen. De zielen van
al de kinderen van God zijn kostbaar in Zijn oog, en het is uw
bijzondere plicht hen te helpen die geroepen zijn het Evangelie
van onzen Heere Jezus Christus te prediken, door het bekendmaken van den weg der zaligheid. Gij kunt dat hier beter doen

dan

in

Amerika.

gij zendelingen, mij uw liefde en vertrouwen
daar gij die van mij hebt, opdat wij vereenigd zullen
werken voor de opbouwing van het Koninkrijk van God hier in
deze landen, en dat ons geloof en onze arbeid beloond zullen
worden doordat vele oprechten van hart de waarheid zullen
aannemen
B. G. Thatcher.

Ik vertrouw, dat

zult geven,

IN
Zooals

ONS EIGEN ZENDING SVELD.

men kan

begrijpen heeft de waarschuwing tegen de

Mormonen en het geschrijf in de couranten veel beroering teweeg
gebracht. De vergaderingen worden zeer goed bezocht en vele
personen doen onderzoek naar onze beginselen. Zeer vele traktaatjes en boekjes zijn door de zendelingen en heiligen verspreid
geworden. Enkele zendelingen schreven een artikel naar aanleiding
van de genoemde waarschuwing tegen de Mormonen, en welwillend werden die in een courant opgenomen. Zuster Elisabeth
H. De Brij, echtgenoote van ouderling W. J. De Brij, schreef een
zeer uitvoerig artikel en zond dit naar verschillende couranten.
In verschillende bladen, te Amsterdam, Rotterdam en andere
steden "uitgegeven, verscheen dit artikel in zijn geheel en andere
couranten namen er uittreksels uit op. Ook schreef zij een boekje
„Ervaringen van een Hollandsche vrouw in het land der Mormonen." De oplage, 3000 exemplaren, is reeds geheel uitverkocht.
Wij twijfelen niet of van deze dingen zal de vrucht niet uitblijven.
:

-

-
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Vergadering te Amsterdam. Op Zondag 19 September, des
avonds ten 6 uur, werd er een bijzondere vergadering te Amsterdam
gehouden, in het gewone vergaderlokaal. Er waren ruim 90
vreemdelingen tegenwoordig. Ouderling J. H. Walker sprak over
de beginselen van het Evangelie daarna sprak ouderling W. J.
;

De

over de leer en het leven der Mormonen. President
B. G. Thatcher sprak ten slotte eenige ernstige woorden tot de
aanwezigen, hun tot godsvrucht aanmanende. Met veel aandacht
werd geluisterd, zeer vele boekjes uitgegeven en eenige adressen
verkregen.
Brij

Vergadering te Rotterdam. Op Donderdag 23 September,
des avonds ten 8 uur, werd er een bijzondere vergadering te
Rotterdam gehouden in het gewone vergaderlokaal. Er waren
ruim 100 vreemdelingen tegenwoordig. Ook daar werd aandachtig
geluisterd en vele boekjes uitgegeven. De zelfde sprekers spraken
als te Amsterdam en over de zelfde onderwerpen. Zuster Thatcher sprak tevens eenige woorden tot de aanwezigen.

Ouderlingen P. A. Clayton en Geo. M. Farrer zijn eenige
weken, in het noorden des lands, zonder male en buidel reizende.
Alhoewel zij enkele nachten buiten hebben moeten slapen, zoo heeft
het hun echter aan niets ontbroken. Zij hebben zeer veel boekjes
verkocht en met veel personen over het Evangelie gesproken.
Zij getuigen zeer door den Heere gezegend te zijn en hebben
ervaren, dat hunne gebeden letterlijk verhoord werden. Zij
hadden ook eenige gesprekken met predikanten en verkochten
het Boek van Mormon, en werden als een regel goed ontvangen
in de verschillende plaatsen die zij bezochten.

Nieuwe uitgave Boek van Mormon,

De nieuwe

uitgave van het Boek van Mormon is nu verkrijgis zeer sterk en netjes gebonden in linnen en in
leer.
De prijzen van het boek voor Nederland zijn als volgt
In linnen 90 cents, in leer f 2.00 en een zeer beste luxe uitgave
in leer f 4.65. Men kan de bestelling doen bij de zendelingen
die in de verschillende plaatsen arbeidende zijn, of aan het
hoofdkantoor der Zending, Crooswijkschesingel 7 b, Rotterdam.
Gelieve met uwe bestelling aan het hoofdkantoor het bedrag
in te sluiten of per postwissel te zenden.
baar.

Het boek

-
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VERSLAG DER GRONINGSCHE CONFERENTIE.
De halfjaarlijksch Groningsche Conferentie werd gehouden
op Zondag 26 September. Er werden drie vergaderingen gehouden. De eerste vergadering begon ten 10 uur, in het gewone
vergaderlokaal, Schoolstraat 6, te Groningen. Nadat ouderling
G. Meenderink gebeden had, sprak Conf. Pres. O. Olsen eenige
woorden van welkom. Daarna sprak ouderling F. H. Platt over
de noodzakelijkheid van openbaring in deze dagen. Ouderling
S. R. Newton besprak de hervorming en in verband daarmede
de herstelling van het Evangelie in deze dagen. Nadat door
ouderlingen S. R. Newton, J. S. Bennion, Theo Korthals, J. A. van
Duuren, B. G. Thatcher, J. J. Millard, J. H. Walker en J. H. F.
Volker een Engelsch lied gezongen was, sprak I. Sander, Pres.
der Amsterdamsche Conferentie, over het verschil dat er is
tusschen het Evangelie, door de Heiligen der laatste Dagen
gepredikt, en dat der verschillende secten.. Ouderling J.H. Smith,
Pres. der Rotterdamsche Conferentie, sprak naar aanleiding van
Ef. 2
over de genade van God in verband met geloof en
8,
werken.
De tweede vergadering begon ten 2 uur en werd ook in het
gewone vergaderlokaal gehouden. Nadat ouderling P. 't Hart
gebeden had, werden er twee personen tot leden der Kerk
bevestigd. Daarna werd het Avondmaal bediend. Vervolgens sprak
de President der zending B. G. Thatcher over de noodzakelijkheid van den doop en maande de leden aan tot getrouwheid aan
het Evangelie. Daarna werden de autoriteiten der Kerk en zending
aan de leden ter erkenning voorgesteld. Ouderlingen B. G. Thatcher,
S. R. Newton, J. H. F. Volker en J. H. Walker zongen toen
een quartet. D. D. Brimhall, Pres. der Arnhemsche Conferentie,
sprak over het voorbestaan en het leven na den dood. Ouderling
J. H. Walker toonde uit den Bijbel aan, dat een afval van het ware
Evangelie voorspeld was. Daarna gaf ouderling W. J. De Brij
eenige inlichtingen met betrekking tot het werk voor de dooden.
Ouderling E. Busath eindigde met dankzegging.
De derde vergadering werd gehouden in het lokaal „De
Beurs", des avonds ten 7 uur. Nadat ouderling P. A. Clayton
gebeden had en er weder was gezongen, sprak ouderling B.
Tiemersma van Leeuwarden over de Goddelijke oorsprong deiKerk, dat openbaring het fundament was en dat God nu juist
zoowel dienstknechten had aangesteld als voorheen. Dezelfde
broederen die des morgens gezongen hadden, zongen weder een
Engelsch lied. Daarna sprak ouderling W. J. De Brij over vele
beschuldigingen die tegen de Mormonen werden ingebracht en
:
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het volk aan rechtvaardig in

hun oordeel

te zijn

en eerst

onderzoeken. Verder sprak hij naar aanleiding van
1—9 over Goddelijke en menschelijke leerstellingen.
Matth. 15
Ouderling J. Eggen eindigde met dankzegging.
Er waren ruim 500 personen in deze vergadering aanwezig
en 150 boekjes werden uitgereikt Met veel aandacht werd geluisterd en de leden der Kerk getuigden een geestelijk feest gehad
te hebben.
Op Zaterdagavond, 25 September, werd er een vergadering
voor de zendelingen gehouden. Er werd verslag der werkzaamheden gegeven en vele inlichtingen door Pres. B. G. Thatcher.
Er waren 31 zendelingen op deze conferentie.

goed

te

:

.

F. H. Platt, Secr.

OVER DE MORMONEN.
Zooals reeds in „De Ster" gezegd is, verschenen er vele
berichten omtrent de Mormonen in de couranten. Als een
staaltje hoe de godsdienstige bladen over de Mormonen schreven
laten wij hier een berichtje volgen.
„In onze plaats ziet men gedurig een paar handelaren in
blanke slavinnen, in den vorm van Mormonen-zendelingen,
hun werk maken van jonge meisjes over te halen tot hun
secte, met het doel om ze te lokken naar Amerika, naar de
zoogenaamde „Heilige Berg", enz.
Dit bericht verscheen in het anti-revolutionair weekblad voor
Tietjerksteradeel, waaraan de gewezen predikant, thans Kamerlid,
Van der Voort van Zijp meewerkt.
„Het Volk", waaruit wij dit bericht overnamen, voegt er aan
toe: „We zijn van onze vrome broeders al heel wat gewoon,
meesters als ze zijn in perfiden laster. Spant deze correspondent
niet wellicht de kroon, door maar rondweg de Mormonen-zendelingen handelaars in blanke slavinnen te noemen?"
Wij Mormonen zijn reeds lang gewoon door personen van
godsdienstige richting valschelijk beschuldigd te worden, wij
kunnen dus heel goed begrijpen, dat een zoodanig bericht verscheen nu er vanwege het departement van justitie een verbinding gemaakt is tusschen „Mormonisme en handel in blanke
slavinnen". Maar het doet ons tevens zeer veel leed te vernemen,
dat mannen die zeggen de waarheid lief te hebben, die gelooven
in die woorden „Gij zult geene valsche getuigenis spreken tegen
uwen naaste", zoo kloekmoedig zeggen, dat Mormonen-zendelingen
„handelaren in blanke slavinnen" zijn. Het doet ons leed, omdat
de godsdienst daardoor in de oogen van ongeloovigen niet dat
:

-
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wat ware godsdienst werkelijk is;
geen wonder dat vele eenvoudige lieden daarom den
godsdienst bestrijden. Voorwaar, vele van de godsdienstige
mannen der aarde, zijn door hunne onchristelijke handelingen
en beginselen de oorzaak van veel ongeloof.
Tegenover dit bericht plaatsen wij het getuigenis van de
vrouw van eenen zendeling, welke nu in Nederland arbeidende
is, en meer geloofwaardig is dan het door ons besproken berichtje.
En toch zal de leugenachtige mededeeling meer geloof vinden
dan de waarheid. Ook nu hebben velen de duisternis liever dan
het licht. Het getuigenis luidt als volgt:
Na 22 jaren in Utah gewoond te hebben, had ik het voorrecht
den 8sten September 1909 mijn vaderland wederom te bezoeken.
Ik gevoel het mijn plicht te getuigen, dat de Mormonen een godsheilige beginsel schijnt te zijn,

en het

is

dienstig en

zedelijk volk zijn; dat de Nederlanders, die aldaar

wonen, volkomen vrijheid genieten zooals alle andere menschen
die daar woonachtig zijn, en dat zij maatschappelijk zeer gezegend
worden; en velen hunner wonen in hunne eigene huizen.
Ik ben hier gekomen om mijne familie te bezoeken en ook
mijn echtgenoot, welke als zendeling arbeidende is. Hij is nu
54 jaren oud en zijn eenigste streven is het Evangelie van Jezus
Christus te prediken en te arbeiden tot heil van anderen.
De zendelingen gaan niet uit met eenige verkeerde bedoelingen, zooals wel eens gezegd wordt, en zij trachten geen vrouwen of meisjes over te halen om naar Amerika te gaan. Ik ben
53 jaren oud en heb. 8 kinderen; ik zal mij gelukkig gevoelen
als ik weer kan gaan om met het volk des Heeren vergaderd
te zijn.

HERMANA

R.

SANDER.

Als alle vrouwen en moeders der zendelingen hun getuigenis
zouden geven, dan zouden zij spreken als zuster Sander, en eenmaal zal gezien worden dat hun getuigenis waarachtig is.

Als ge ergens een leugen aantreft, onderdruk haar. Leugens
voor om onderdrukt te worden. Vraag echter uzelf ernstig
af, in welken geest gij dat doet; niet in haat, niet in een plotselinge opwelling van heftigheid, maar met een rein hart, zachtmoedig,
bijna medelijdend. Immers, anders zoudt ge een onderdrukte
leugen vervangen door een nieuwe, door iets kwaads, dat nieuwe
leugens brengen moet. Het einde zou dan nog erger zijn dan
zijn er

het begin.

Carlyle.

—
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UTAH NIEUWS.
Het presidentschap van de Hollandsche Vergaderingen in de

Lake Ring, te Salt Lake City, werd onlangs weder georganiseerd. Br. R. S. Folland, President, met zijn raadgevers,
Uffo Uffens en Pieter Pain, waren eervol ontslagen en Ouderling
Frank I. Kooijman werd aangesteld als president met Uffo Uffens
als zijn eerste en Willem G. Harenberg als zijn tweede raadgever.
Salt

Een man, die gaarne zou willen arbeiden en geen werk kan
vinden, is wellicht het treurigste, dat ons de ongelijkheid van
het geluk onder de zon laat aanschouwen.
Carlyle.

OVERLEDEN.

—

Meibos.
Te Salt Lake City is op 28 Juli overleden Kerst
Meibos. Hij werd geboren 12 Mei 1836 te Kortleek, Friesland,
en gedoopt op 12 April 1890, door A. Spencer en bevestigd door

J.

E.

Neuteboom.

—

Te Salt Lake City is op 9 Augustus 1909 overSchouten.
leden Adriana P. Schouten, dochtertje van Adrianus en Megeline
Schouten. Zij werd geboren 29 December 1908.
Mcquesten. — Te Salt Lake City is op 12 Augustus overleden
Jenny Mcquesten, dochtertje van Irvine en Bertha Mcquesten.
Zij werd geboren 15 November '1908.

De Brij. — Te Salt Lake City is op 4 September overleden
Jeanem J. De Brij, dochtertje van Frans en Lena De Brij. Zij
werd geboren 25 October 1908.

INHOUD.
Een waarschuwing tegen
Mormonen
Beproevingen

Aangekomen

de
Iz

.

.

Ontslagen
Ontslag en Benoeming
.

W

305
310
312
312
312

Aan de Zendelingen en Heiligen Blz. 313
In ons eigen Zendingsveld
3]
„
Verslag der Groningsche Conferentie „ 317
.

Over de Mormonen
Utah-Nieuw
Overleden

.

„

318

„320
„320

Uitgegeven door de Ned.-Belg. Zending, Crooswijkschesingel 7 b,
Rotterdam. — Verkrijgbaar in alle vertakkingen der
Zending in Nederland en België.
Abonnementsprijs per jaar
Nederland f 1.80, België fr. 4.50,
Buitenland f 2.50, Amerika $ 1.00. — Per exemplaar 10 cent.
:

