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Zalig sijn sij, die Zijne geboden doen, opdat hunne macht sij

aan den boom des levens, en sij door de poorten mogen ingaan

in de stad. Openb. 22 : 14.

No. 20, 15 October 1909. 14de Jaargang.

UITTREKSEL EENER PREDIKATIE,
gehouden door apostel C. W. Penrose te Rotterdam,

op Zondag 8 Augustus 1909.

Apostel C. W. Penrose sprak eerst over zijn reis naar het

noorden van Europa. Daarna sprak hij over Amerika en de

oorspronkelijke bewoners van dat werelddeel en over de predi-

king van het Evangelie en vervolgde aldus :

Nu, in deze laatste dagen, is het Evangelie van den hemel
hersteld geworden en het moet juist zoo goed op het westelijk

als op het oostelijk halfrond gepredikt worden. Gij kunt in Open-

baringen 14 : 6 en 7 lezen, dat een engel tot de aarde zou komen,
om het eeuwig Evangelie te brengen, hetwelk gepredikt zou

worden aan alle volken, zeggende met een groote stem : „Vreest

God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is

gekomen; en aanbidt Hem, die den hemel, en de aarde, en de

zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft."

Het Evangelie moet aan allen gepredikt worden, opdat alle

menschen van de waarheid zullen vernemen, en opdat het eenige

ware Evangelie van Christus aan alle menschen zal gepredikt

worden, zoodat de geheele wereld het voorrecht mag hebben het

aan te nemen en te gehoorzamen. Het is een groot en machtig
werk, dat gedaan moet worden, om het Evangelie tot alle volken

te brengen, naar het Noorden, het Zuiden, het Westen en het

Oosten, tot menschen van alle talen, zoodat de geheele wereld

het kan vernemen en zich toebereiden, als zij willen, voor de

komst van Christus.

Hij zal niet komen als de zuigeling van Bethlehem, om door

de menschen veracht en verworpen te worden ; Hij zal niet komen
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als de Man van smarten en droefheid; Hij zal niet wederkomen
zonder eene plaats om Zijn hoofd neder te leggen; Hij zal niet

wederkomen om aan het kruis genageld en met doornen gekroond
te worden, en Zijn bloed te vergieten voor de zonden der wereld;

maar Hij zal komen in de wolken des hemels met macht en

groote heerlijkheid; en Hij zal zitten op den troon Zijner heer-

lijkheid, opdat alle dingen aan Hem onderworpen zullen zijn,

opdat de koninkrijken dezer wereld de koninkrijken van onzen

Christus zullen worden.

Opdat de geheele wereld zich voor Zijne komst kan voorbe-

reiden, heeft de Heere van den hemel gesproken; engelen zijn

van uit Zijne tegenwoordigheid uitgegaan en hebben de oude
waarheden tot de aarde gebracht; de Kerk van Jezus Christus

is opgericht; de Kerk welke niet op de aarde geweest is gedu-

rende vele eeuwen, is weder hersteld en georganiseerd met apos-

telen, profeten en geïnspireerde leeraars; met al de beginselen

van het Evangelie van voorheen; met macht en autoriteit om
alle verordeningen te bedienen. De sleutelen van het koninkrijk

zijn overgegeven, en God heeft die macht wederom gegeven,

opdat Zijne dienstknechten op aarde kunnen binden en het in

den hemel gebonden zal zijn, dat zij op aarde kunnen ontbinden

en het in den hemel ontbonden zal zijn. En het Evangelie, dat

zij prediken, is niet in verleidelijke woorden van de wijsheid der

menschen gelegen, maar in de macht' van den Heiligen Geest.

Zij spreken de woorden des Heeren en niet de opvattingen der

menschen. Het Evangelie is niet door den mensch geopenbaard
geworden, maar door de macht Gods, en is uit den hemel ge-

komen, en deze mannen die het priesterschap dragen, zijn door

God gemachtigd om in de verordeningen te bedienen, en hunne
boodschap is aan de geheele wereld ; niet alleen aan de omgeving
van Bethlehem, maar tot de einden der aarde, tot Engeland, Ier-

land, Schotland, Nederland, België, Duitschland, Zwitserland,

Italië, Zweden, Denemarken, de eilanden der zee, Amerika,
Australië en Nieuw-Zeeland, het Evangelie moet gepredikt wor-

den van pool tot pool en tot aan de einden der aarde.

Dit is het groote werk der laatste dagen, waarvan door de

profeten van ouds gesproken is, als een voorbereiding voor den
tijd wanneer de Heere zal komen en de aarde haar Koning zal

ontvangen. Laat een ieder zich toebereiden en deze boodschap
aan de geheele wereld bekend maken. Alle menschen zullen die

boodschap niet aannemen. Was er ooit een tijd, sedert den aan-

vang der wereld, dat alle menschen het woord des Heeren wilden
ontvangen ? Toen de Heere voorheen profeten verwekte, heeft

de wereld hen toen ontvangen? Zijn zij niet verworpen? Zijn zij



- 323 -

niet vervolgd geworden?JezusChristus zeide tot de vrome menschen
van Zijnen tijd : „Ik zende tot u profeten, en wijzen, en schrift-

geleerden, en uit dezelve zult gij sommigen dooden en kruisigen,

en sommigen uit dezelve zult gij geeselen, in uwe Synagogen,
en zult hen vervolgen van stad tot stad. Opdat op u kome al

het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde." En zoo

is het in deze dagen. Het Evangelie is wederom op aarde her-

steld geworden, en de dienstknechten des Heeren gaan tot ieder

volk, maar er zijn slechts enkelen die hun getuigenis willen aan-

nemen. De meerderheid der menschen luisteren niet naar hunne
woorden; zij bewandelen de wegen der menschen; zij zijn ge-

willig door menschen geleid te worden ; zij nemen de godsdiensten

aan' die door menschen zijn uitgevonden, en als het woord des

Heeren komt, dan sluiten zij hunne ooren daarvoor en sluiten

hunne oogen voor het licht,

Het koor zong dezen avond een zeer schoon lied, dat aldus

aanvangt : „Leid ons, vriendelijk licht." Het is een geliefkoosd

lied in de wereld; het wordt in Amerika en door alle christenen

gezongen. Zij kunnen de woorden zingen, maar volgen het licht

niet. Zij sluiten hunne oogen voor het licht, dat God van om-
hoog gezonden heeft. Dat zijn de menschen die voorgeven in

Christus te gelooven. Het was juist zoo in vroeger dagen. Gods-
dienstige menschen der wereld weigeren niet alleen de open-

baringen van God te ontvangen, maar zij vervolgen en verach-

ten hen die het licht aannemen. Wij roepen allen menschen
overal toe, in den naam van Jezus Christus, inderdaad in Hem
te gelooven, maar het volk zegt: „Wij geloofden in Hem sedert

onze jeugd." Geloof in Hem is sedert honderden jaren geleerd

geworden, maar welk soort van geloof hebben zij in Hem gehad

.

Laat ons eens nagaan welk soort geloof Jezus leerde. In het

veertiende hoofdstuk van Johannes, verzen 11 en 12, lezen wij

deze woorden : „Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben, en de
Vader in Mij is; en indien niet, zoo gelooft Mij om de werken
zelve. Voorwaar, voorwaar zeg ik ulieden : Die in Mij gelooft

de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meer doen, dan
deze; want Ik ga heen tot Mijnen Vader."

Menschen denken dat zij in Christus gelooven, omdat zij dit

vanaf hunne jeugd geleerd hebben, maar als wij hun gelopf

toetsen dan komen zij tekort. Als menschen werkelijk in Christus

gelooven, dan zullen zij, zooals Jezus zegt, de werken doen die

Hij doet. Als zij die wTerken niet doen, dan gelooven zij in Hem
niet, zij gelooven slechts iets dat hun voorgehouden is. Waar
geloof in Jezus Christus omvat gehoorzaamheid aan Zijne werken
en aan Zijne geboden. Hij zeide : „Die in Mij gelooft, de werken
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die Ik doe, zal hij ook doen", en ook zeide Hij : „Niet een iegelijk,

die tot Mij zegt: Heere, Heere ! zal ingaan in het koninkrijk der
hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, die in de
hemelen is". Alleen te zeggen, dat wij gelooven is niet het ware
geloof in Hem ; Hij zeide, dat wij, als wij in Hem gelooven, de
werken zullen doen die Hij doet. Wij kunnen iets omtrent Zijn

leven in het Nieuwe Testament lezen. Lees het derde hoofdstuk

van Mattheus. Hij begon het werk der bediening door tot een
profeet te gaan, opdat Hij gedoopt kon worden. Hij ging tot een
profeet, tot een man die door God gezonden was; een man door
God opgeleid en geinspireerd. Deze man sprak tot het volk van
bekeering en doopte hen tot vergeving van zonden. Nu, Christus

ging tot hem, hij was niet als zuigeling besprenkeld, Hij ging

tot hem toen Hij volwassen was, en vroeg om door Johannes
gedoopt te worden. En toen Hij gedoopt was, klom Hij op uit

het water en de hemelen werden geopend, de Heilige Geest

daalde op Hem neder en de Vader zeide : „Deze is Mijn Zoon,

mijn Geliefde, in welken Ik Mijn welbehagen heb!" Welnu, zijt

ook gij op die manier gedoopt ? Heeft een profeet van God u in

het water geleid en u in het water begraven tot vergeving uwer
zonden, u daaruit opheffende in de gelijkenis der opstanding?

Dit was Zijn begin en als gij Hem navolgt en Zijn werken doet,

dan zult gij dat ook doen. Christus zeide, dat het noodig was.

Toen Nicodemus tot den Zaligmaker kwam, vertelde Christus

hem, dat hij het koninkrijk der hemelen niet zien kon tenzij hij

wedergeboren was. Nicodemus kon dit niet verstaan en wilde

weten hoe hij wederom geboren moest worden, daar hij oud was.

En Jezus zeide : „Voorwaar, voorwaar zeg Ik u ; zoo iemand niet

geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het koninkrijk

Gods niet ingaan".

Gelooft gij in deze woorden van Jezus Christus? Als gij dat

doet, dan verschilt gij van vele christenen, want die gelooven

dat niet. Als wij in Christus gelooven, dan zullen wij al Zijne

geboden onderhouden en in al Zijne wegen wandelen ; Avij zullen

leven door ieder woord dat uit den mond des Heeren uitgaat.

Wij moeten Zijne voetstappen volgen, het kwade vergeten en

volgens het Evangelie leven met geheel ons hart en met alle

krachten, en bereid zijn ons leven voor de waarheid neder

te leggen. Hij zeide, dat hij die meer liefde heeft voor vader,

moeder, vrouw en kinderen, huis en akkers Hem niet waardig

is. Om nu te toonen dat wij in Christus gelooven, moeten wij

het werk doen, dat Hij ons heeft aangewezen. Maar vele chris-

tenen zeggen, dat wij geen werken behoeven te doen, daar Chris-

tus alles gedaan heeft. Dit is een groote dwaasheid. Geloof is
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noodig, maar laat ons in Zijne werken gelooven en wij zullen

dat doen. Jezus zeide : Mijne schapen hooren Mijne stem en zij

volgen Mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand
kan tot de Vader komen dan door Mij. Hoe kunnen wij tot den
Vader gaan ? Door de voetstappen van Jezus Christus te volgen.

Hij is de weg, de waarheid en het leven.

Toen Jezus op aarde was, wisten de menschen niets van het

Westelijk Halfrond. De apostelen waren er niet bekend mede.
Hun arbeid was alleen in de omgeving van Jeruzalem. In dezen

tijd hebben wij geleerd, dat Jezus, na Zijne opstanding, naar dat

land ging en het Evangelie tot het volk predikte. Hij koos twaalf

discipelen en richtte aldaar Zijn Kerk op. Zij waren afstamme-
lingen van het huis Israël. De geschiedenis hunner reizen, hunne
godsdienst en werken, en de openbaringen hun gegeven, zijn

geschreven in het boek van Mormon. Die mededeelingen werden
geschreven op metalen platen, in oud beeldschrift, en door een
hunner profeten in de aarde verborgen ; en in deze laatste dagen
openbaarde een engel van God, de engel door Johannes in zijn

visioen gezien, aan den profeet Joseph Smith de plaats waar die

platen verborgen waren. Door de macht van God vertaalde hij

dat wondervolle boek in de Engelsche taal. Sedert dien tijd is

het in de Nederlandsehe taal vertaald geworden en ook in vele

andere talen. Het boek van Mormon is het woord des Heeren
op het Westelijk Halfrond, en de Bijbel is het woord des Heeren
op het Oostelijk Halfrond. In dit boek kunnen wij de handelingen

des Heeren met Zijne kinderen lezen uit dit land, en wij hebben
eenige geschriften van de oude profeten ; maar dit is niet alles

van het woord van God. God sprak tot de vroegere bewoners'

van Amerika; Hij had profeten onder hen. Moesten zij zonder het

woord van God leven ? Lezen wij niet in den Bijbel, dat de barm-
hartigheid van God over alle menschen is. En Paulus zeide, toen

hij tot het volk van Athene predikte, dat God uit éénen bloede het

gansche geslacht der menschen gemaakt heeft, om op den geheelen

aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren ver-

ordend, en de bepalingen van hunne woning. Hij heeft alles vooruit

vastgesteld, en de menschen die op deze aarde gewoond hebben,

hetzij in het Noorden, Zuiden, Oosten, of Westen, in Amerika, Euro-

pa, Afrika of op de eilanden der zee, zijn daar door God gezonden.

Nu, in dit boek dat ik hier heb — het boek van Mormon,
hebben wij de geschiedenis van het volk van Amerika. Zij waren
een gedeelte van het huis van Joseph, die naar Egypte verkocht

was. Zeshonderd jaren voor Christus, onder de leiding van den
Almachtigen, is dit volk den Oceaan overgestoken en werden
door de macht van God naar Amerika geleid. Zij namen in aan-
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tal toe en de Heere verwekte profeten onder hen. Zij waren niet

de eerste bewoners op dat land
; ten tijde van den toren van

Babel, toen God de menschen verstrooide over de gansene aarde,

werd een volksplanting naar dat land geleid. Zij werden een
groot en machtig volk en bouwden groote steden, waarvan de
bouwvallen in later jaren ontdekt zijn. Maar zij gehoorzaamden
niet de geboden van God en het volk werd vernietigd. Een verslag
daarvan wordt in het boek van Mormon gegeven. Dit is een
wondervol boek, want het werd door de macht van God aan een
onbekend jongeling geopenbaard. Het is niet vertaald door de
wijsheid der menschen, maar onder de leiding van den Geest
van God. Het is vol van licht. Het werpt niet alleen licht op de
geschiedenis van dit volk, maar het maakt het Evangelie van
Jezus Christus duidelijk. Het is in duidelijke taal geschreven,
niet met figuurlijke uitdrukkingen als wij lezen in den Bijbel,

maar in duidelijke en eenvoudige zinnen. Maar de wereld wil

het licht daarin vervat niet aannemen. De menschen zingen

:

„Leid ons vriendelijk Licht", en sluiten hunne oogen voor de
middelen om dat licht te ontvangen.

De wijze en geleerde mannen van dezen tijd zijn in het on-

zekere met betrekking tot de geschiedenis van het Westelijk

Halfrond, maar zij weigeren dit boek te lezen, en de christen-

leeraars der wereld bespotten het. Velen spreken tegen dit boek
en als gij gaat onderzoeken dan zult gij zien, dat zij het nimmer
gelezen hebben. Het bevat het werk des Heeren juist zoowel als

den Bijbel. De twee boeken gaan te zamen, als twee droppelen

water. Gij kunt van deze twee boeken lezen in Ezechiël 37. Ik

wil den tijd niet gebruiken om dit aan te halen. De Bijbel is het

verslag van het huis van Juda en het andere boek is het verslag

van Joseph. Dit is het hout van Juda en de Heere zeide, dat

Hij die twee houten te zamen zou brengen en tot één maken,
en Zijne woorden zijn voor onze oogen waarheid geworden ; en
de waarheden in deze boeken vervat worden onder de natiën

bekend gemaakt ; en deze mijne broederen, die hun tehuis in

de bergen hebben verlaten, en bijna twee duizend meer, zijn in

de wereld het Evangelie predikende, dat in deze boeken vervat

is. In het voortbrengen van het levende licht van God en het

te doen schijnen op de menschen, wordt het zelfde ondervonden
als in de dagen van Jezus Christus. Het licht is in de wereld

gekomen, maar de menschen hebben de duisternis liever dan
het licht, omdat hunne daden boos zijn. Waarom willen de men-
schen hunne oogen niet voor het licht openen ? Waarom willen

zij de godsdiensten der menschen niet verlaten en den waren
weg des levens bewandelen ?
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Als ik van avond meer tijd had, dan zou ik een ander gedeelte

van den tekst bespreken, die ik tot u gelezen heb. Ik wil er alleen

naar verwijzen. Toen Jezus zeide : „Die in Mij gelooft, de werken
die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meer doen dan deze; want
Ik ga tot Mijnen Vader". Maar de menschen zeggen: „Hoe kunnen
zij grooter werken doen dan Christus deed ?" Hij zeide niet, dat

zij die konden verrichten ; ook Jezus verrichtte grootere werken,
dan die waarover Hij sprak.

Doch hier is een profetie : dat zij die in Christus gelooven
en hunne werken toonen door in Zijne voetstappen te wandelen,
met Hem in het toekomende leven zullen leven. Jezus zeide tot

Zijne discipelen : „In het Huis Mijns Vaders zijn vele woningen
;

anderszins zou ik het u gezegd hebben : Ik ga heen om u plaats te

bereiden. En zoo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats

zal bereid hebben, zoo kome Ik weder, en zal u tot Mij nemen,
opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben". Wie weet waarheen de
mensch gaat als hij dit leven verlaat? Het gewone idee is, dat

hij naar den hemel of hel gaat. Maar er zijn vele woningen in

den hemel, en zij die het werk van Christus doen in dit leven,

zullen Hem navolgen in het toekomende leven. Toen Christus

in het graf gelegd was, toen was Zijn geest daar niet, zooals

Petrus ons duidelijk zegt. De geest die met den Vader leefde

eer de wereld was, had zijn lichaam verlaten. Deze geest ging
en predikte tot de geesten in de gevangenis, de geesten die

ongehoorzaam waren in de dagen van Noach. Hij predikte vrij-

heid tot de gevangenen, en zooals Petrus ons zegt in hoofdstuk

4 vers 6: „Want daartoe is ook den dooden het Evangelie ver-

kondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar
den mensch in het vleesch, maar leven zouden naar God in den
geest." Gij ziet dat zij geen menschen waren in het vleesch; zij

waren dooden en hadden hun vleesch op aarde gelaten. Christus

ging en predikte tot hen het zelfde Evangelie dat Hij aan de
menschen in het vleesch predikte, zoodat zij naar God in den
geest zouden leven.

De millioenen menschen die op de aarde leefden toen hét

Evangelie er niet was, moeten dit Evangelie hooren. En deze

dienstknechten die onder de volken der aarde reizende zijn en
hunne stemmen verheffen tot de levenden, zullen de voetstappen

van Jezus Christus volgen in de andere wereld en het Evangelie

prediken tot de dooden. Ik weet niet wat onze vrienden zullen

doen, maar het is zeker dat de geest leeft wanneer het lichaam

dood is. Dit lichaam en de adem die wij inademen, is niet alles

wat er van ons bestaat. Wij allen zijn de kinderen van den
levenden God. God is de Vader onzer geesten, en die intelligente
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geest, die in het lichaam leeft, zal dat lichaam verlaten als het

tot stof vergaat. Alle menschen die de adem des levens geademd
hebben, zullen dit eene Evangelie moeten hooren, en daarom
zullen de dienstknechten van God, zij die werkelijk in Christus

gelooven, zij die de werken van Jezus in het vleesch verricht

hebben, Hem in de geestenwereld navolgen en arbeiden in

het groote werk der zaligheid. Alle menschen, van een ieder

geslacht en volk, zullen het eene ware Evangelie van Christus

hooren, want het moet in ieder land gepredikt worden. Er is

slechts één weg om in de tegenwoordigheid van God te komen,
en dat is door het ware Evangelie te ontvangen.

Er zijn vele andere dingen te doen, om die grootere werken
te verrichten, die Christus zeide dat Hij te doen had, omdat Hij

naar den Vader ging. Jezus Christus zal regeeren totdat Hij

alle vijanden onder Zijne voeten zal onderworpen hebben, en de
laatste vijand die vernietigd zal worden is de dood. De tijd van
het einde is nabij. Christus onze Heere zal komen ; Hij zal Zijn

koninkrijk op de aarde vestigen en alle volken en menschen
zullen Hem dienen en gehoorzamen. Zijn licht zal voortgaan.

Zij die het verwerpen zullen veroordeeld worden; zij die het

ontvangen zullen vrede en geluk hebben.

UTAH NIEUWS.

De president der Vereenigde, Staten William H. Taft, heeft

eind September eenige dagen in Utah vertoefd. Gedurende zijn

kort verblijf in Salt Lake City sprak hij tot eene groote schare

toehoorders in den Tabernakel en in een groot park. Ook be-

zocht hij Ogden City en eenige kleinere steden. President Taft

werd overal met geestdrift ontvangen en toegejuicht. Hij hield

eenige toespraken en was zeer tevreden over de ontvangst en
den toestand in Utah. Hij roemde den schoonen aanleg van Salt

Lake City en zeide, dat hij zeer tevreden was over hetgeen hij

had gezien en ondervonden.
Hij is de vijfde President die Utah bezocht. Pres. Ulysses

S. Grant bezocht Utah 3 October 1875 ; Pres. Rutherford B. Hayes
5 Sept. 1880 ; Pres. Benjamin Harrison 9 Mei 1891 en Theodore
Roosevelt 29 Mei 1903.

Allen waren tevreden over hunnen ontvangst en verlieten

den Staat Utah met de beste gevoelens.
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IETS OVER DE OPENBARING VAN JOHANNES.

De Openbaring van Johannes is voor vele personen een boek
vol met onverklaarbare raadselen, voor anderen is het een ge-
liefkoosd boek juist omdat het dingen bevat die voor velen moeilijk

te verklaren zijn en weer anderen lezen er nimmer in omdat zij

er niets van kunnen begrijpen.

De Openbaring van Johannes wordt door vele personen ver-

schillend uitgelegd en de groote vraag is, welke van al die uit-

leggingen is de juiste. Er is overal een „mouw aan te passen",

zooals men wel eens zegt, maar met betrekking tot het woord
van God moet het ons te doen zijn om de waarheid.

In den Bijbel zijn sommige profetieën of visioenen vermeld,
waarvan de uitlegging geheel of gedeeltelijk gegeven is, zooals

in Daniël 7 en 8. Maar in Daniël 8 vers 4 lezen wij : «En gij,

Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd

van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap
zal vermenigvuldigd worden." In vers 9 lezen wij: „Want deze
woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde".

De Heere dacht het in Zijne wijsheid goed, niet alles te verklaren

en zeide, dat deze dingen tot later tijden verzegeld zouden blijven.

De mensch, die nu wijzer wil zijn dan God en deze dingen wil

openen en het zegel verbreken, begeeft zich op een gevaarlijk

terrein, op verboden grond, en zal de gevolgen moeten ondervinden.
Valsche leeringen en verkeerde uitleggingen is daarvan het gevolg.

Ook in de Openbaring van Johannes vinden wij sommige
dingen die verklaard zijn. Zoo wordt in Openb. 1 vers 20 een
verklaring gegeven van verzen 12 en 16. Er zijn ook dingen in

de Openbaring van Johannes vermeld, die zwaar zijn om te ver-

staan. Het is duidelijk, dat de Heere in Zijne wijsheid het goed-
dacht, sommige visioenen op zoodanige wijze te geven. Als Hij

nu goed denkt verklaringen te geven omtrent een gedeelte van
die duistere dingen, dan moet dat ons verblijden. Maar als Hij

nu goed denkt verklaringen te geven omtrent een gedeelte van
die duistere dingen, dan moeten wij tevreden zijn. De dingen
Gods kunnen niet door de wijsheid der menschen verklaard
worden; alleen door openbaring van God, door het licht vanden'
Heiligen Geest, kunnen die dingen verstaan worden. De menschen
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kunnen persoonlijke opvattingen hebben, maar die zijn voor
niemand bindend.

Met eigen wijsheid vele berekeningen na te gaan die gegeven
zijn of verklaringen te geven van beesten en hoornen, brengt
ons in gevaar verkeerde leeringen aan te nemen en te verkondigen,
en dit kan ons tot groot nadeel zijn. Alleen als wij kunnen zeggen

:

„Aldus zegt de Heere," dan is het veilig zoo iets aan te nemen.
Wij kunnen niet genoeg tot voorzichtigheid in deze dingen aan-

manen, want Satan gebruikt die dingen om de menschen te ver-

leiden. Door valsche leeringen is de afval gekomen en is het

noodzakelijk geworden, dat het Evangelie weder hersteld werd
in deze dagen. De Heiligen der laatste Dagen zouden zeer voor-

zichtig zijn, opdat valsche leeringen voor hen niet het middel
tot afval worden.

God heeft het in Zijne wijsheid goed gedacht eenige ver-

klaringen te geven van de Openbaring van Johannes. De uitlegging

is door een profeet van God gegeven en is geen persoonlijke

opvatting. Wij zouden dankbaar zijn voor dit licht en er tevreden
mee zijn, want als er meer licht noodig is zal de Heere het

weder geven. Het kan heel goed zijn, dat sommige personen meer
voorgelicht zijn door den Geest des Heeren dan anderen, maar
voor de Kerk en de menschheid in het algemeen, moet het licht,

de openbaringen, komen door de door God aangestelde personen,

Zijne profeten.

Welnu, in Leer en Verbonden, afdeeling 77 lezen wij eenige

verklaringen van de Openbaring van Johannes. Men doet wel
deze verklaringen aandachtig na te lezen en te onthouden, daar

er veel licht door gegeven wordt en valsche leeringen tegen ge-

gaan. Het is dwaasheid persoonlijke opvattingen te verkiezen

boven de door openbaring gegevene verklaringen. Wij willen hier

enkele verklaringen vermelden

:

De glazen zee, waarvan in Openb. 4 : 6 gesproken wordt, is

de aarde in haren geheiligden, onsterfelijken eeuwigen staat.

De vier dieren waarvan in hetzelfde vers gesproken wordt,

zijn zinnebeeldige uitdrukkingen, welke door Johannes gebruikt

werden, in het beschrijven van den hemel, het paradijs van God,

het geluk van den mensch en van de dieren, en van het kruipend
gedierte, en van de vogelen der lucht. De oogen zijn eene voor-

stelling van licht en kennis ; en hunne vleugelen zijn eene voor-

stelling van macht, om zich te bewegen, te handelen enz.

De vierentwintig ouderlingen, waarvan Johannes schrijft, wa-

ren ouderlingen die in hunne bediening getrouw geweest zijn en

gestorven waren ; welke tot de zeven gemeenten behoorden, en

toen in het paradijs van God war&n.
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Het boek dat Johannes zag, dat met zeven zegelen verzegeld

was, Openb, 5 : 1, bevat den geopenbaarden wil, de verborgenheden
en werken van God ; de verborgene dingen van Zijn plan aan-

gaande deze aarde gedurende de zeven duizend jaren van haren
voortgang of tijdelijk bestaan. De zeven zegelen bevatten de ver-

borgenheden van de zeven duizend jaren, ieder zegel duizend
jaren.

De vier engelen, waarvan in Openb. 7 : 1 gesproken wordt,

zijn vier engelen van God voortgezonden en aan wie macht ge-

geven is over de vier deelen der aarde, het leven te behouden
of te verwoesten ; deze zijn het die het eeuwige Evangelie hebben
om hetzelve aan elke natie, geslacht, taal en volk over te leveren.

De dingen, welke in het negende hoofdstuk vermeld zijn,

zullen na de opening van het zevende zegel vóór de komst van
Christus vervuld worden.

De twee getuigen, in het ellde hoofdstuk der Openbaring ge-

noemd, zijn twee profeten, die tot de Joodsche natie in de laatste

dagen, ten tijde der herstelling zullen verwekt worden, om te pro-

feteeren tot de Joden, nadat zij vergaderd zijn, en de stad Jeruza-

lem in het land hunner vaderen opbouwen.
Zie verder Leer en Verbonden ald. 77 en de daarbij gevoegde

aanteekeningen.

In het geopenbaarde licht te wandelen zal ons toebereiden,

om meer licht te kunnen ontvangen. Laat ons dankbaar en

tevreden zijn met hetgeen God goed en voldoende voor ons acht.

ONTSLAGEN.

29 Sept. — Ouderling Isebrand Sander, President van de

Amsterdamsche Conferentie, is eervol van zijne werkzaamheden
in deze Zending ontslagen. Hij kwam den 17 Nov. 1907 te Rotterdam
aan en was eerst werkzaam te Groningen. Daarna, op 10 Nov.

1908 werd hij verplaatst naar Den Haag. Den 6 Mei 1909 werd hij

geroepen over de Amsterdamsche Gonferentie te presideeren.

VERPLAATST.

Ouderling Irvin J. Jackson van de Rotterdamsche naar de
Amsterdamsche Conferentie.

OuderlingJohnJ. Millard van de Groningsche naar de Rotterdam-
sche Conferentie.

Ouderling Joseph H. Carstensen van de Rotterdamsche naar

de Amsterdamsche Conferentie.

Ouderling John Eggen van de Amsterdamsche naar de Rotter-

damsche Conferentie.
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ONTSLAG EN BENOEMING.

Ouderling James H. Walker, die tijdelijk President dezer
Zending geweest is, is als zoodanig eervol ontslagen en geroepen
over de Amsterdamsche conferentie te presideeren.

AANGEKOMEN.

10 Oct. 1909 Ouderling Halbe R. Hulshoff en familie uit Salt

Lake City, Utah. Hem is de Groningsche Conferentie als arbeids-

veld aangewezen.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Vergadering te Bergum. Op Zondag 4 October werd er een
bijzondere vergadering gehouden te Bergum. Er waren ongeveer
100 vreemdelingen tegenwoordig. Ouderling I. Sander sprak over
de beginselen van het Evangelie en B. Tiemersma over de erf-

zonde en het Mormonisme. Er werd met aandacht geluisterd en

vele boekjes uitgegeven.

Vergadering te Dordrecht. Op Donderdag 7 October werd
er een bijzondere vergadering gehouden te Dordrecht, in het ge-

wone vergaderlokaal. Het zaaltje was goed bezet en met aandacht
werd geluisterd naar de sprekers. Ouderling J. H. Smith sprak

over de wederkomst des Heeren. Ouderling W. J. De Brij sprak

over de leer en het leven van de Heiligen der laatste Dagen. Tot
slot sprak Pres. B. G. Thatcher over de visioenen vanJoseph Smith.

Vergadering te Leiden. Op Zondag 10 October werd er een
bijzondere vergadering gehouden te Leiden, des avonds ten 7

uur, in het lokaal tot „Nut van het Algemeen."
Er waren ongeveer 300 personen in de zaal aanwezig, en tot

ons leedwezen moest een even groot aantal teleurgesteld heengaan
daar er geen plaatsruimte meer was. Er werd met groote aandacht

geluisterd en na afloop der vergadering een groot aantal boekjes

uitgegeven.

Ouderling W. J. De Brij sprak over de leer van de Heiligen

der laatste Dagen en toonde aan, dat die beginselen volgens den
Bijbel zijn. Daarna weerlegde hij vele valsche beschuldigingen

met betrekking tot de leer en het leven van de Heiligen. Daarna
spraken Conf. Pres. J. H. Smith en Zendings Pres. B. G. Thatcher

over het doel waarom de zendelingen worden uitgezonden.

Wij twijfelen niet of ook deze vergadering zal goede vruchten

voortbrengen.
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Vergadering te Arnhem. Op Donderdag 14 October werd
er in het gewone vergaderlokaal te Arnhem eene bijzondere ver-

gadering gehouden. De zaal was geheel bezet, er waren ongeveer
400 vreemdelingen aanwezig en ruim 200 personen konden wegens
gebrek aan plaatsruimte geen toegang verkrijgen; aandachtig

werd er geluisterd. Ouderling W. J. De Brij sprak over de leer

en het leven van de Heiligen der laatste Dagen, volgens den
Bijbel aantoonende, dat de leer volgens Gods Woord is. Verder
weerlegde hij vele valsche beschuldigingen met betrekking tot

de leer en het leven der Heiligen gepubliceerd. Daarna spraken
Zendings-Pres. B. G. Thatcher en Conf.-Pres. D. D. Brimhall over

bekeering en de afval.

Na alloop der vergadering werden boekjes uitgegeven.

Het werk te Gorichem. Ouderling E. J. Rudd, die omtrent
6 weken te Gorinchem werkzaam is, meldt ons, dat hij en ouderling

C. Jones welke eerst met hem werkzaam was, en ouderling V.

Lawson, die nu met hem arbeidende is, in Gorinchem en omliggen-

de dorpen ongeveer 2000 boekjes verkocht en vele traktaatjes

uitgegeven hebben. Met verscheidene personen hebben zij gesprek-

ken over het Evangelie gehad.

Leer en Leven der Mormonen. Aangezien er zooveel geschre-

ven is over het onchristelijke der leer en het leven van de Heiligen

der laatste Dagen, zoo vestigen wij de aandacht der zendelingen

en leden op het boekje „Leer en Leven der Mormonen". Door de
vele getuigenissen daarin vermeld, is het een goed boekje om nu,

vooral in steden, verspreid te worden. Wij hebben eene nieuwe
uitgave ontvangen en door eene grootere hoeveelheid gedrukt te

hebben, is de prijs nu voortaan 2 centen per stuk. Dit is ook een
goed boekje om in vergaderingen uit te geven. Zendt uwe bestel-

lingen in.

CONFERENTIE -AANKONDIGING.

De half-jaarlij ksche Luiksche Conferentie zal op Zondag 17

October gehouden worden. Maandagmorgen zal eene vergadering
voor de zendelingen gehouden worden.
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DE OUDERDOM VAN VROEGERE MENSCHEN.

In den Bijbel lezen wij, dat Adam 930 jaren oud was toen hij

stierf; Methusalach 969 jaren en Abraham 175 jaren Vele mannen
leefden langer dan 100 jaren. Er zijn personen die zeggen, dat

de menschen toen niet langer leefden dan nu en dat de jaren

korter waren. Zoo zegt men, dat de jaren uit ongeveer 29V2 dag
bestonden, zijnde een omwenteling der maan om de aarde.

Volgens deze berekening was Methusalach slechts 79 jaren oud,

Adam slechts ongeveer 75 jaren. Maar later zegt men, bestond

een jaar uit 5 maanden ; Abraham die 175 jaren oud was, leefde

dan volgens die berekening slechts 72 jaren van onze tijdrekening

en Izaak werd dan slechts 74 jaren oud.

Voor een oppervlakkige beschouwer is dat heel aardig en

velen gebruiken deze berekening om den Bijbel te bestrijden.

Men schijnt alles aan te wenden, om hetgeen in den Bijbel staat

te bestrijden. Maar als men deze berekening aanneemt, dan
wordt men voor nog grooter moeilijkheden geplaatst dan eerst.

Want als een jaar slechts één maand was, dan was Kenan nog
geen 6 jaren oud toen hij Mahalal-el gewon; en Mahalal-el was
slechts ruim 5 jaren oud toen Jered geboren werd. En volgens
deze berekening was Methusalach slechts 15 jaren toen Lamech
geboren werd. Als wij deze berekening verder volgen, dan zullen

wij zien, dat de tijdruimte vanaf Adam tot de zondvloed slechts

140 jaren zou zijn.

Als de veelheid van jaren bezwaren oplevert, en men daarom
een jaar tot de duur van een maand verkort, dan geeft ook deze

berekening nog grooter bezwaren, zooals reeds is aangehaald;
want het is meer aannemelijk te gelooven, dat die personen zoo

oud waren, als dat het mogelijk was voor Kenan en Mahalal-el

om zonen te krijgen op ruim 5 jarigen leeftijd. Er zijn echter

geen goede bewijzen, waarop deze berekening gevestigd is.

De leeftijd der menschen voor den zondvloed was langer

dan na dat tijdstip. Het voedsel dat gebruikt werd, de levens-

wijze en de deugd der menschen waren oorzaken voor de veel-

heid van jaren. Waar de wetten van God en der natuur worden
overtreden, daar is ziekte, ellende en dood. Gehoorzaamheid
aan deze wetten zal veelheid van jaren geven. Ook in den
Bijbel is voorspeld, dat straks de leeftijd van den mensch van
langer duur zal zijn, zie Jes. 65 : 20 en 22.

Het ongeloof moge de waarheid bestrijden, maar het zal

blijken voor den oprechten zoeker naar waarheid, dat de waar-
heid steeds als overwinnaar uit den strijd voorkomt.
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WIE ZIJN DE WERKERS

In kerkelijke juist zoowel als in maatschappelijke vereenigingen

kan men waarnemen, dat de werkers, de personen die iets doen
tot het heil van zichzelven en van anderen, die mannen en vrouwen
zijn die de hand aan den ploeg slaan. En alhoewel zij misschien
dingen zien die niet zoo zijn als zij wezen moesten en erkennen,

dat er verbeteringen kunnen aangebracht worden, zoo blijven zij

daarom toch niet werkeloos, maar werken met de middelen die

zij bezitten tot bereiking van het doel waartoe zrj zich kerkelijk

of maatschappelijk hebben vereenigd.

En zijn ook zij gewoonlijk de werkers, die het oog steeds

gericht hebben op de onvolmaaktheden en gebreken der veree-

niging, der bestuursleden of leden, en daar steeds den mond
vol van hebben ? Neen ! Als regel zijn zij de werkeloozen, de man-
nen en vrouwen die de handen slap laten hangen, en die inplaats

van voor de vereeniging te werken, door de vereeniging bewerkt
moeten worden. Zij zijn gewoonlijk de personen die zeggen hoe
het moet zijn, maar het gewoonlijk zelf niet doen. De naam van
tegenwerkers zou beter van toepassing zijn, en iedere vereeni-

ging weet bij ondervinding, dat de zoodanigen tot geen nut voor

zichzelven of de vereeniging zijn.

Geachte lezer, het is wel wat op den man af, maar zijt gij een
werker ? Zoo, ja, dan zult gij zeker uw loon ontvangen ; maar wee
u, als uwe handen slap nederhangen en uwe oogen en mond
alleen geopend zijn, om gebreken te zien en te bespreken. Werkt
om te verbeteren.

VERBETERING.
Ouderling Frank I. Kooijman verzoekt ons mede te deelen,

dat het vijfde vers van het gedichtje, voorkomende in het artikel

„Eere wien eere toekomt" - zie Ster van 15 Aug. blz 272 — het

zesde vers moet zijn, en het zesde dus het vijfde. Wij hebben de
copie naar den drukker verzonden zooals wij die van hem ontvingen.

Vermoedelijk zijn de verzen, met het zetten verwisseld geworden.
Boven vers 5 een 6 te plaatsen en boven vers 6 een 5 zal de zaak

verbeteren, daar er dan een beter einde aan het gedicht is.

Ieder kan en zal een waarachtig mensch zijn, iets edels en
de maker van zoo geen groote dan toch goede dingen. Iedereen

kan wat doen. Laat hij daarin trouw zijn en het eind met een
gerust hart overlaten aan een hoogere macht.

Carlyle.



- 336 -

DANIELS OPEN VENSTER.

In een frissche zomerwoning
Van het volk'rijk Babiion,

Waar men 't luid rumoer der straten

Slechts van ver vernemen kon

;

In een luchtig opperzale,

Naar de zij van Sion heen,

Buigt zich Daniël de Godsman
Voor Zijn Heer en God alleen.

Driemaal daags knielt hij daar neder,

Vraagt van Boven steun en troost:

's Morgens vroeg in d' ochtend scheem'ring

Als het daget in het Oost

;

's Middags als de glans der zonne

Fel op Babels daken brandt,

's Avonds als de purp'ren lichtglans

Speelt langs Euphraats oeverzand.

Over Babels pracht paleizen

Richt Hij 't zoekend aangezicht,

Naar de plek waar Davids veste

Waar Moria's heuvel ligt;

Over Babels palmenboomen,
Bloemenhof en rozengaard,

Wendt hij 't oog naar Sions bergtop,

't Heiligst heiligdom op aard'.

Zalig, wie in 't aardsch gewemel,

Naar de stad door God gebouwd
Naar 't Jeruzalem daar boven

Steeds een venster open houdt;

Waar hij dagelijks veel malen
Zich naar boven henen wendt,

En geknielt in den gebede

Zijne zuchten opwaarts zendt.

Ga ik onder de bezwaren
Van mijn huis of werk gebukt,

Voel ik dat het leed der aarde

Mijne ziele nederdrukt,

'k Doe dan slechts het venster open

Naar de zij van Sion heen,

Zorgen en bezwaren vluchten,

Dan op vleug'len der gebeên.

Waar ik ooit mijn huis mocht bouwen,

Op de hoogte of in het dal,

'k Zal dat lieflijk uitzicht houden

Dat mijn ziele troosten zal.

Hoe ook Babel met zijn straten,

Ooit mijn woninkje beklem,

Open zal men moeten laten

't Venster naar Jeruzalem.

Ingezonden.

OVERLEDEN.

Van der Zee. — Te Amsterdam is op 11 October overleden

Aukje van der Zee. Zij werd geboren 15 Maart 1890 te Amsterdam;
gedoopt 25 Maart 1903 door Lucas Roghaar en door hem bevestigd.
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