
» DE STEE. *
Half-Maandelijkscr\ Tijdschrift van de Heggen

der laatste pagen.

(Opgericht in 1896.)

Veel te lesen en niet te mediteeren is verloren arbeid. Medi-

teeren en niet lesen is een pad op een dwaalweg. Lesen en medi-

teeren sonder bidden is enkel schade en nadeel.

Greenham.

No. 21. 1 November 1909, 14de Jaargang.

HET BOEK VAN MORMON EN DE
SPAULDING GESCHIEDENIS

Het schijnt dat vele onzer bestrijders niet weten, of niet willen

weten, dat de bewering, als zoude het Boek van Mormon een

omwerking zijn van een handschrift door Ds. Spauld ing geschreven,

geheel valsch is. Nu er in Nederland weer zooveel over de Mormonen
geschreven wordt, schijnt het dat ook deze bestrijding weer uit

de oude doos te voorschijn gehaald is. In „De Ster" van het jaar

1898 verscheen er een zeer uitvoerig artikel over dit onderwerp
en daarom zullen wij nu niet in bijzonderheden treden. Zij die

nog aan deze bewering vasthouden zijn niet met de zaak bekend.

In een courant van New-York, genaamd „The Observer" van
5 Febr. 1885, verscheen een artikel van den Heer Fairchild, President

van het Oberlin College te Ohio, luidende als volgt:

SOLOMON SPAULDING EN HET BOEK VAN MORMON.

De theorie, dat het Boek van Mormon zijn oorsprong had in

de overlevering van de Spaulding geschiedenis, moet opgegeven
worden. Dat handschrift is ongetwijfeld in het bezit van den
Heer C. L. Rice van Honolulu, Hawayan eilanden, voorheen een
uitgever te Ohio, van geschriften tegen de slavernij en voor vele

jaren staatsdrukker te Kolumbus.
Gedurende een vroeger bezoek bij den Heer Rice stelde ik

hem voor dat het best mogelijk was, dat hij in het bezit zou zijn

van oude documenten tegen de slavernij en welke misschien van
veel waarde konden zijn voor de alreeds rijke verzameling van
de bibliotheek van het Oberlin College. Tengevolge van dit voor-
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stel begon de heer Rice zijne oude papieren en geschriften te

onderzoeken. Ten laatste vond hij een oud en verschoten hand-
schrift van ongeveer 175 bladzijden en van klein formaat. Het
bleek een geschiedenis te bevatten van de verhuizingen en ge-

vechten der oude Indiaansche stammen, die in de provincie

woonden, die nu tot de Staten New-York, Ohio en Kentucky
behoort. Op de laatste bladzijde van dit handschrift bevindt zich

eene verklaring of getuigschrift en verschillende handteekeningen

geven de namen van personen, bij den ondergeteekende bekend,

die hem verzekerd hebben, dat, volgens hunne kennis, dit hand-
schrift het geschrift van Solomon Spaulding is.

De Heer Rice kon zich niet herinneren hoe en wanneer dit

handschrift in zijn bezit gekomen is. Het was gewikkeld in een
stuk grof pakpapier en gemerkt „A Manuscript Story."

Er schijnt geen reden te zijn om te twijfelen, dat dit het lang
verloren geschrift is. De Heer Rice, ik en anderen vergeleken

dit handschrift met het Boek van Mormon en konden geen over-

eenstemming vinden tusschen deze twee geschriften, noch in het

geheel noch in bijzonderheden. Er schijnt zelfs geen naam, noch
voorval hetzelfde te zijn in deze twee geschriften. De plechtige

stijl in het Boek van Mormon, in navolging van den Bijbel, komt
niet in het handschrift voor. De eenige gelijkenis is het feit, dat

beiden voorgeven de geschiedenis der verloren stammen te zijn.

Een andere verklaring aangaande den oorsprong van het

Boek van Mormon moet gevonden worden, als er eene verklaring

verlangd wordt. James H. Fairchild.

Het tweede artikel is een bijdrage voor het geschrift de „Congre-
gationalist" en geschreven door den eerwaarden heer C. M. Hijde
D. D., van de Noordelijke Pacific-Zendingsvereeniging. In dit

artikel deelt hij de geschiedenis van het handschrift mede en
wel vanaf het begin en van de pogingen door Hurlburt-Howe
en anderen gedaan, om het Boek van Mormon er mede te ver-

binden. Hij besluit zijn lang en onderhoudend artikel als volgt

:

„De geschiedenis (spaulding geschiedenis) .heeft niet de minste
overeenkomst in namen, voorvallen, stijl of in iets anders, met
het Boek van Mormon.

De titels der eerste negen hoofdstukken zijn als volgt:
Inleiding, een verslag van het leven des schrijvers en de aan-
komst in Amerika, een verslag van de volksplantingen en van
de compagnie der schepen, vele bijzonderheden aangaande de
inboorlingen, een reis naar het N. W., een beschrijving van de
geleerdheid en godsdienst, een verslag van den Baska, Gouverne-
ment en ereldi
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Er is geen poging gedaan om de taal des Bijbels na te volgen
of aanhalingen van den Bijbel in te voeren, zooals dit met het

Boek van Mormon het geval is.

Dominee Solomon Spaulding schijnt integendeel een man
geweest te zijn, die niet zeer veel achting voor den Bijbel had.

Er zijn twee bladzijden in het handschrift, van hetzelfde formaat

en met dezelfde hand geschreven, en eenige volzinnen van de

zelve zullen de gedachten van den schrijver aantoonen:

„Het is mij voldoende te weten, dat voorstellingen, welke met
elkaar in stijd zijn, beiden niet waar kunnen zijn ; dat leerstellingen

en feiten welke het hoogste Wezen als eenen barbaarschen en
gruwelijken Tiran voorstellen, niet door de oneindige wijsheid

kunnen ingegeven zijn. Maar niettegenstaande ik mijn geloof

in de goddelijkheid van den Bijbel verloochen en hem als een

gewoon menschelijk voortbrengsel beschouw, ontworpen met het

doel om de schrijvers te verrijken en beroemd te doen worden,
en weglatende eene groote hoeveelheid leugens en dweepzieke
beweringen, zoo vind ik, dat het een stelsel van zedenkunde
bevat, dat niet verbetert kan worden, omdat de strekking tot

verbetering van den menschelijken toestand is."

Het zou onwaarschijnlijk schijnen om te beweren van zulk

erkend geloot, dat Ds. Solomon Spaulding een orthodox geleerde

was, die het Boek van Mormon in Bijbelsche taal geschreven
heeft, terwijl hij in eenen slechten gezondheidstoestand verkeerde
en dan voor eigen vermaak.

De bewering, dat hij dit gevonden handschrift schreef met
het doel wat geld te verdienen, als hij iemand kon vinden om
het te drukken, is meer waarschijnlijk.

Het is bewezen, door een onderzoek van het handschrift en
van het bovenvermelde verslag, dat, wTie het Boek van Mormon
ook geschreven heeft, Solomon Spaulding dit niet gedaan heeft.

Het handschrift is nu in het bezit van professor James H.

Fairchild of beter gezegd van het college te Oberlin, Ohio, waar-
van hij president is. Het was daarheen gezonden, om in de
bibliotheek geplaatst te worden, door de Heer L. L. Rice van
Honolulu, Sandwichs-eilanden, onder wiens papieren het gevonden
is. De Heer Rice heeft vroeger in Ohio gewoond en in het jaar

1839 kocht hij en zijn compagnon de „Painsville, Ohio Telegraph"

van E. D. Howe en bij de overneming van letters, persen en

benoodigdheden was er eene groote verzameling boeken,

handschriften enz. en ook dit bewuste handschrift was daar

onder. E. D. Howe was de uitgever van een boek tegen het

Mormonisme getiteld : „Mormonisme Unvailed" en hij verkreeg

het handschrift van den heer D. C. Hurlburt. Deze had het van
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Mevrouw Davidson, weduwe van Solomon Spaulding, verkregen,
welke weder gehuwd was. Hurlburt heeft het nooit teruggegeven.
De reden welke Mrs. Davidson opgaf voor het niet uitgeven van
het handschrift, tot openbaarmaking van het Boek van Mormon,
was : omdat, toen het onderzocht werd, men niet vond wat ver-

wacht was. Iemand behoeft er slechts een blik in te werpen
om de juistheid dezer gevolgtrekking te zien.

Toen de heer Rice naar Honolulu verhuisde, werd dit hand-
schrift, met andere waardelooze geschriften die niet vernietigd

waren medegenomen. Het was niet alvorens prof. Fairchild hem
bezocht en een onderzoek deed naar eenige oude papieren, welke
misschien in zijn bezit waren en betrekking hadden op de zaken
tegen de slavernij en daarna onderzoek deed, dat hij het genoemde
handschrift vond. Het handschrift droeg de volgende ondertee-

kening en verklaring

:

„De geschriften van Solomon Spaulding, onderzocht door:

Aron Wright, Olivier Smith, John N. Miller en anderen. De ge-

tuigenissen van bovengenoemde Heeren zijn nu in mijn bezit."

(Was geteekend) D. P. Hurlburt.

De keten van bewijzen is volkomen. Er kan geen twijfel zijn,

of dit is het lang verloren handschrift, waarmee zooveel gespeculeerd
is. De heer Rice en prof. Fairchild hebben het opmerkzaam onder-

zocht en met het Boek van Mormon vergeleken. Zij zijn tot het

besluit gekomen, dat er niet het minste gemeenschap bestaat

tusschen deze twee boeken. Er is geen overeenkomst, hoegenaamd
ook, in zaken, doeleinden, verhaaltrant, namen, taal, stijl of in

eenig ander ding. Het handschrift ziet er oud en verschoten uit

en heeft ongeveer 175 bladzijden van klein formaat. Het was te

zamen gebonden met een touwtje gewikkeld in een stuk grof

pakpapier."

Welnu deze artikelen geschreven door mannen van naam en
die een onderzoek van deze zaak gemaakt hebben, zijn voldoende
om te bewijzen, dat personen die beweren, dat het Boek van
Mormon en de Spaulding geschiedenis één zijn, niet op de hoogte

met den stand van zaken en wel 25 jaren ten achter zijn.

Het geschrift van Solomon Spaulding is in druk verschenen
en kan door een ieder met het Boek van Mormon vergeleken

worden. Het Boek van Mormon bevat omtrent 625 bladzijden en
als men beide geschriften onderzoekt, dan zal men moeten erken-

nen, dat het eerste niets met het tweede gemeen heeft en ook
geen omwerking van het eerste zijn kan. Neen, de wereld kan
niets beters doen, dan te erkennen, dat het Boek van Mormon
inderdaad een Goddelijk geschrift is en de voorschriften daarin

vermeld opvolgen. Die waarheid lief heeft en onbevooroordeeld
deze dingen onderzoekt, zal de juistheid onzer beweringen
moeten erkennen.
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DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS.
Door Apostel C. W. Penrose.

De wederkomst van Christus behoort tot de voornaamste
leerstellingen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der laatste Dagen, en beteekent dat Christus weder zal komen
en persoonlijk op aarde zal regeereng en haar met heerlijkheid

bekleeden. Er zijn verschillende personen in de onderscheidene
christelijke secten die daarin gelooven, alhoewel zij er verschil-

lend over denken. Sommigen vatten dit letterlijk op. De meer-
derheid echter gelooft, dat het op „geestelijke" wijze zal gebeuren,

waardoor zij er een „persoonlijke uitlegging" aan geven.
De Zaligmaker, toen Hij op aarde was, besprak en beloofde

Zijne wederkomst op de aarde na Zijn hemelvaart, en in ieder

geval drukte Hij Zich zoo uit, dat Zijne discipelen Zijn werkelijke,

persoonlijke wederkomst konden verwachten; maar echter niet

als Zuigeling van Bethlehem, noch als de Man van smarten,

noch om verworpen en veracht te worden, maar als Koning der
koningen en Heer der heeren. Toen Hij deze aarde verliet, nadat
Hij Zich herhaaldelijk aan Zijne apostelen en anderen had getoond,

met hen sprekende, hun raad gevende, hunne vragen beant-

woordende en hun macht en autoriteit gevende om Zijn Evangelie

te prediken en Zijn Kerk op te bouwen, vertrok Hij lichamelijk

uit hun gezicht. In het verslag dat van Zijn hemelvaart gegeven
is, wordt ons gezegd, dat twee wezens in witte kleeding het feit

Zijner wederkomst bekend maakten, verklarende dat „Deze Jezus,
Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzoo komen, gelijker-

wijs gij Hem naar den hemel hebt zien henenvaren."

Deze duidelijke voorspelling moet een einde maken aan het

verschil dat er is, met betrekking tot Zijne wederkomst. Als de

woorden eenige beteekenis hebben, dan bedoelen zij een letter-

lijke wederkomst in Zijn opgestaan lichaam, juist zooals Hij Zijne

discipelen had verlaten. Maar zelfs onder personen die de een-

voudige uitspraken der Schriften over dit onderwerp gelooven,

bestaan er eenige verkeerde opvattingen, vanwege de vele aan-

halingen met betrekking tot de groote gebeurtenissen welke op
het eerste oogenblik van elkaar schijnen te verschillen. Als voor-

beeld halen wij het volgende aan : „Ziet, Ik zende Mijnen engel,

die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal

tot Zijnen tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt." Mal. 3 : 1.

Dan zeide Hij : „Ziet, Ik kom als een dief." Openb. 16 : 15. „Waakt
dan ; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal."

Matth. 24 : 42. „En wanneer de Zoon des menschen komen zal

in Zijne heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal
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Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid en voor Hem zullen

al de volken vergaderd worden." Matth. 25 : 31, 32.

Hij zal staan op den Olijfberg wanneer de Joden teJeruzalem
vergaderd zijn en de volken tot hen ten strijde zullen opkomen,
en Hij zal Zich aan hen openbaren als de Messias, en de Joden
zullen „aanschouwen Dien zij doorstoken hebben." Zach. 12 : 9—11;

14 : 1—9. In Hebr. 9 : 28 lezen wij, dat Christus „ten andere
maal zonder zonden gezien worden zal van degenen, die Hem
verwachten tot zaligheid." En er staat wederom geschreven:

„Ziet, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien." Open.
1 : 7. Er zijn vele andere aanhalingen in den Bijbel met betrekking

tot de komende Christus, sommige verklarende, dat „Hij totZion

zal komen en alle goddeloosheid van Jacob zal afwenden", anderen
dat „Hij uit Zion zal komen"; sommigen dat Hij zal komen als

de „Vrede Vorst" anderen dat „Hij wraak zal nemen over allen

die God niet kennen en het Evangelie niet gehoorzamen" ; en
dan weer dat „Hij zal verschijnen met tienduizenden Zijner

Heiligen", en andere plaatsen zeggen, dat Hij zal komen, zooals

Hij henen ging.

Deze verschillende verklaringen verwarren personen die op
zichzelf staande teksten nemen, zooals die gegeven zijn door de
samenstellers van de Oude en Nieuwe Testamenten, en die geen
andere gids hebben dan de doode letter der oude geschriften.

In het licht van nieuwe Goddelijke openbaring wordt de zaak

duidelijk gemaakt. Er is geen werkelijke tegenspraak in vroegere

profetieën. Christus zal komen en zal op die verschillende ma-
nieren verschijnen. Zij zijn allen verbonden aan Zijne weder-
komst. Met Zijn eerste komst, was Hij eenmaal een zuigeling,

liggende in een kribbe te Bethlehem ; op een anderen tijd was
Hij alhoewel slechts een knaap, met de schriftgeleerden in den
tempel te Jeruzalem in gesprek. Later kwam Hij voort uit de
Jordaan toen Hij gedoopt was. En ook was Hij op de tinne des

tempels, met Satan aan Zijne zijde, om Hem te verleiden. Bij

zekere gelegenheid was Hij op een bruiloft en veranderde
water in wijn ; bij een andere gelegenheid was Hij een schare

voedende met eenige brooden en visschen. Ook was Hij aan
Zijne vijanden ontvluchtende, ongemerkt uit hun midden gaande

;

dan weer was Hij de winden en de golven bestraffende. Hij

werd gezien triomfantelijk Jeruzalem inrijdende, door het volk
begroet wordende als komende in den naam des Heeren, met
palmtakken Zijn weg bestrooiende ; later was Hij aan een kruis

hangende en in smarten stervende.

Deze en vele andere gebeurtenissen zijn beschreven in de
geschriften der Evangelisten, maar zij allen vormen een gedeelte



Zijner eerste komst op aarde, om voor de zonden van anderen
te lijden. En zoo zal Hij met Zijne wederkomst bij verschillende

gelegenheden verschijnen, zooals voorspeld door de profeten en
apostelen, en niet een tittel of jota zal onvervuld blijven. De
engel die „voor Hem den weg bereiden zal", wanneer Hij „snel-

lijk tot Zijnen tempel zal komen", is op aarde verschenen, en
het werk der voorbereiding gaat voorwaarts. Johannes de Dooper
is die boodschapper, die gezonden is om den weg voor Zijn

eerste komst te bereiden, toen Hij kwam als het Lam om geslacht

te worden, en bij Zijn tweede komst als „Hem wiens recht het

is te regeeren". Johannes de Dooper bevestigde op Joseph Smith
de sleutelen van de volmacht die hij in zijn aardsch leven had.

Elia, de profeet, welke zoude komen „eer dat die groote en die

vreeselijke dag des Heeren komen zal", Mal. 4 : 5, is ook ver-

schenen, de sleutelen overdragende die hij had, met betrekking
tot de vaderen en de kinderen, aan den profeet Joseph Smith.

De ontwerpen voor het opbouwen van den heiligen tempel tot

welken de Heere „snellijk" zal komen, zijn geopenbaard geworden
van den hemel, en er zullen personen daarin zijn, toebereid om
den Zaligmaker te ontvangen, voor Wien zij uitziende zijn wan-
neer Hij zal komen „ten andere maal, zonder zonde tot zaligheid."

Het Evangelie van het koninkrijk, waarvan Jezus zeide, dat

het gepredikt zoude worden toteene getuigenis allen volken van
den tijd van Zijnen komst, wordt nu verkondigd. Matt. 24 : 14.

De uitverkorenen des Heeren worden vergaderd uit de vier

winden, om zich toe te bereiden tot het ontmoeten van den
„Bruidegom" Matt. 24 : 31 ; 25 : 1—12. De geest van vergadering

tot Jeruzalem is werkende onder velen van het huis van Juda,

welke uitzien naar het herstellen van hun stam en regeering in

Palestina. De teekenen die Christus heeft gegeven, als teekenen

Zijner wederkomst, zijn duidelijk zichtbaar voor hen die wakende
zijn zooals Hij geboden heeft. Zij zullen met toenemende kracht

en in grooter aantal getoond worden naarmate de jaren voort-

rollen, en wanneer de dag en het uur komt, dat niemand bekend
is, dan wil de Heere Zich openbaren aan hen die gereed zijn

Hem te zien en op Hem wachtende zijn in Zijnen Heiligen tempel.

Hij zal later staan op den Olijfberg, zooals gezegd is door

Zacharia. Hij zal meermalen verschijnen op verschillende plaatsen

en op verschillende tijden. Zijn stem zal gehoord worden uit

Zion en Hij zal spreken uit Jeruzalem. Hij zal staan „op de groote

oceaan, op het groote diep, en op de eilanden der zee." Hij zal

komen „om in Zijne Heiligen verheerlijkt te worden" en om
„wraak te nemen op hen die God niet kennen en het Evangelie

van de Heere Jezus niet gehoorzamen.'' Hij zal Zijne Heiligen
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vergaderen van uit de ellende en de rampen van de groote

wederwaardigheid. Hij zal de koninkrijken der aarde doen

schudden. "Hij zal Zijn troon in Zion en in Jeruzalem vestigen,

en Hij zal ten slotte komen op de wolken des hemels met macht
en groote heerlijkheid en al de voorspellingen der heilige profeten

aangaande Hem vervullen ; Hij zal verbannen : verdrukking,

tirannie, verkeerd bestuur en verderf, Satan en zijn leger zal

door Hem gebonden worden op iedere plaats der aarde; Hij zal

het groote Duizend-jarige rijk van vrede en gerechtigheid doen
komen, Hij zal ten oordeel zitten met behulp Zijner uitverkorenen

en getrouwe volgelingen over al de volkeren der aarde, en Hij

zal ten slotte deze wereld zuiveren en haar een geschikte woon-
plaats maken voor de rechtvaardigen, opdat de zachtmoedigen
haar kunnen beërven, en alle dingen daar op, daar omheen en daar

in, zullen geheiligd worden en geschikt gemaakt voor het bezoek
van den Grooten Eeuwigen Vader, Welke zal zijn alles in allen.

Dit is slechts een kort begrip of korte aanhaling van het ge-

wichtige tijdperk dat aanbrekende is in de geschiedenis dezer
planeet. Het zou boeken nemen om slechts de voornaamste ge-

beurtenissen te beschrijven welke met de tweede komst van
den Verlosser der wereld verbonden zijn. Dit is een dag van
waarschuwing, een tijd van voorbereiding. Het Evangelie van het

koninkrijk van Christus is hersteld om gepredikt te worden aan
elke natie, geslacht, taal en volk, en zij die het ontvangen, geloof

in Hem hebbende, zich van hunne zonden bekeerende en gedoopt
zijnde tot vergeving hunner zonden, zullen den Heiligen Geest
ontvangen en bij Zijn licht zullen zij uitzien naar de komst des
Heeren en zichzelven toebereiden voor Zijne verschijning, door
reinheid van leven en handel, bij ieder woord levende, dat uit

den mond des Heeren uitgaat.

Ziet, Hij komt. Laat de „wijze maagden" opstaan en hunne
lampen bereiden en zorgen dat zij „olie in hunne lampen"
hebben, opdat zij gereed zijn, om den Bruidegom te ontmoeten.
Zijn komst moet hen niet overvallen als een dief in den nacht,

maar zij moeten wakende zijn, opdat zij niet onverwacht worden
overvallen. „Kom, o Gij Koning der koningen, wij hebben lang
op U gewacht, kom met genezing in Uwe vleugelen, om Uw
volk vrij te maken". Zoo zij het. Kom Heere Jezus en regeer
voor eeuwig. MUL Star.

VERANDERING VAN ADRES.

Het adres van de zendelingen te Alkmaar is voortaan

:

Korenlaan 4.

Het adres van de zendelingen te Amsterdam I is voortaan

:

Bilderdijkstraat 65,
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HET VERKRIJGEN VAN KENNIS.

En daar allen het geloof niet hebben, zoekt ijverig,

en onderwijst de een den ander woorden van wijsheid

;

ja, zoekt woorden van wijsheid uit de beste boeken,

zoekt geleerdheid zelfs door studie, en eveneens door

geloof. Leer en Verb. 109 : 7.

De Heiligen der laatste Dagen beschouwen het verkrijgen

van kennis niet alleen als plicht, maar ook als middel tot zalig-

heid. Kennis en wetenschap zijn geen hinderpalen tot de ware
godsdienst, integendeel moet onkunde als zoodanig beschouwd
worden. De Kerk is steeds trachtende het volk te ontwikkelen

en kennis en waarheid te verspreiden.

Het moet de begeerte van ieder Heilige der laatste Dagen
zijn, kennis te verkrijgen en zich daardoor te ontwikkelen. Een
ieder moet streven op een hooger trap van ontwikkeling te

komen. Bestudeer den Bijbel, het Boek van Mormon, Leer en

Verbonden en andere boeken welke u kunnen verbeteren en

veredelen. Lees niet oppervlakkig, maar lees en herlees, en

overdenk hetgeen gij gelezen hebt. Ons wordt soms om inlich-

tingen gevraagd omtrent zekere dingen, en het is vaak gebeurd,

dat die vragers enkele weken van te voren over die dingen

hadden gelezen in ons tijdschrift „De Ster", maar het was hun
geheel ontgaan. Dit is omdat men te oppervlakkig, zonder

nadenken leest. En daarom is het beter weinig te lezen, maar
met aandacht, en hetzelve te overdenken, als veel te lezen zonder

nadenken. Daarom, lees aandachtig, tracht het gelezene in uwe
gedachten op te nemen en te overdenken en vast te houden. Eerst

zal dit misschien moeilijk gaan, maar ook op dit gebied zal

door oefening veel verkregen worden. Als gij iets hoort of leest,

dat belangrijk is, schrijf het dan op, of knip dat artikel uit, of

maak aanteekeningen.

Het lezen van couranten en tijdschriften kan ook zeer nuttig

zijn, want het geeft ons een overzicht van den toestand der

wereld en wij kunnen de hand des Heeren daarin duidelijk

erkennen. Het lezen van wetenschappelijke boeken zal ons veel

goed doen, want wij zullen daardoor ontwikkelen en een beter

begrip kunnen krijgen van vele dingen. Maar vergeet niet bij

uwe studie en onderzoek, dat de vreeze des Heeren het beginsel

der wetenschap is. Spreuken 1 : 7.
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Het is waar dat alle menschen niet dezelfde gelegenheid
hebben tot het verkrijgen van kennis, want er zijn zeer vele

personen, mannen en vrouwen, die van des morgens vroeg tot

des avonds laat moeten werken, en velen moeten zoo hard
zwoegen, dat zij te afgemat zijn, om iets te bestudeeren.

Vrouwen en moeders hebben thuis zooveel bezigheden, dat

er van lezen of studie niet veel kan komen. Doch dit zou niemand
verontmoedigen, maar integendeel aansporen ten minste iets te

lezen en te overdenken. Het is vaak een ontspanning, en ver-

frissching, de geest te kunnen bepalen bij hoogere dingen, ook
al is het lichaam vermoeid. Vergeet niet, dat de kennis die wij

verkrijgen, het eigendom van den geest is en met ons zal blijven

ook als het lichaam in het graf rust. De kennis is een schat waar-

mede onze geest verrijkt wordt, en van deze schat kunnen wij

anderen mededeelen zonder dat die rijkdom verminderd, en dat

is niet met aardsche schatten het geval. Tracht kennis te ver-

krijgen, tracht uzelven te ontwikkelen, al is het slechts weinig
en langzaam, gaat maar door, want het zal niet nutteloos zijn.

Al is het maar een paar regelen per dag, het zal u helpen, al is

het maar een denken over hoogere dingen, het zal niet ijdel

wezen, steeds gewerkt tot ontwikkeling en verhooging.
En als gij meer kennis hebt dan anderen, laat uw geest zich

dan niet in hoogmoed verheffen, maar wil integendeel met nederig-

heid trachten anderen voort te helpen en mede te deelen van
hetgeen gij bezit.

Tn „Leer en Verbonden" afdeeling 130, verzen 18 en 19, lezen

wij als volgt : „Welke beginselen van intelligentie wij ook in dit

leven verwerven, deze zullen met ons in de opstanding voort-

komen. En indien een persoon meer kennis en intelligentie dan
een ander door zijn ijver en gehoorzaamheid in dit leven ver-

krijgt, zal hij zooveel meer voortuit zijn in de toekomende
wereld."

Er wordt zooveel gedaan en zoo hard gewerkt tot het ver-

krijgen van schatten die straks, als de dood komt, achtergelaten

moeten worden, waarom niet gewerkt en getracht kennis te

verkrijgen, want ook dat is een rijkdom, maar van veel meer
waarde dan de schatten der aarde, want kennis en intelligentie

zullen uw geest vergezellen in de eeuwige werelden.

'k Was jong en vroeg : wie is de V r ij e Man?
Een grijsaard antwoordde op mijn vragen:

't Is hij, die, zonder morrend klagen,

Het onverkrijgbre missen kan.

Staring.
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AAN ONZE LEZERS IN AMERIKA.

Beleefd maar dringend verzoeken wij- onze lezers in Amerika,

wanneer hun adres niet goed vermeld is, ons ten spoedigste met
het juiste -adres in kennis te stellen. Wij weten dat sommige
onzer lezers verhuisd zijn, enkele Sterren zijn als onbestelbaar

teruggekomen, Inaar nochtans laten die personen niets van zich

hooren. Abuizen zijn menschelijk, en daarom verzoeken wij uwe
hulp, ook met betrekken tot deze zaak, opdat wanneer abuizen

gemaakt worden, wij instaat gesteld zullen worden die te ver-

helpen. Gaarne zouden wij de verschuldigde abonnementsgelden
ook voor het einde van het jaar ontvangen.

AFSCHEIDSGROET.

Niet de gelegenheid hebbende van alle leden der Kerk en

van mijne vrienden persoonlijk afscheid te nemen, zoo roep ik

hun door middel van ons tijdschrift De Ster een laatst vaarwel

toe, bij mijn vertrek naar mijn tehuis in Utah.

Het was mij een waar genot bijna twee jaren in mijn vader-

land door te brengen, om het Evangelie van Christus te prediken;

en waar ik heenga, vergezeld van mijne vrouw, welke kort

geleden op bezoek naar haar vaderland terugkeerde, zoo is ons

eenigste streven voort te gaan in gehoorzaamheid aan het her-

stelde Evangelie.

Broeders, zusters en vrienden, wij danken u voor uwe liefde

en goedheid aan ons betoond ; wij hopen dat God u allen zal

zegenen en dat het werk des Heeren snellijk zal vooruitgaan in

Nederland. Wij roepen u toe : Vaartwei, tot wederziens.

I. Sander.

NOTITIE VAN CONFERENTIE.

De halfjaarlijksche Amsterdamsche Conferentie zal gehouden
worden op Zondag 14 November. Er zullen drie vergaderingen
gehouden worden. De vergaderingen ten 10 uur v. m. en ten

2 uur n. m. zullen in het gewone vergaderlokaal, De Witten-

straat 111, gehouden worden. De vergadering ten 7 uur n. m.
zal gehouden worden in een later te bepalen lokaal.

De leden en vrienden worden verzocht deze samenkomsten
bij te wonen.
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AANGEKOMEN.

24 Oct. 1909, — Ouderlingen Charles R. Collings uit Paris

ldaho, Leslie Howard Saville, Raymond J. Aschton uit Salt Lake
City, Utah, en Adrianus Bakker uit Ogden City, Utah. Ouderlingen
Collings en Aschton zijn de Luiksche, Saville de Amsterdamsche en
Bakker de Rotterdamsche Conferentie als arbeidsYeld aangewezen.

VERPLAATST.

Ouderling H. Uffens is verplaatst van de Groningsche naar
de Rotterdamsche Conferentie.

ONTSLAGEN.

20 Oct. — Ouderling Charles S. Hyde, van de Amsterdamsche
Conferentie, is eervol van zijne werkzaamheden in deze zending
ontslagen. Hij kwam den 19 Mei 1907 te Rotterdam aan, en was
eerst werkzaam te Arnhem. Daarna den 6 Maart 1908 werd hij

aangesteld als Secretaris der Zending. Op 10 Februari 1909 werd
hij aangesteld om te Zwolle te arbeiden en op 21 Juni 1909 te

Amsterdam.

20 Oct. - Ouderling Jonathan A. Allen, van de Luiksche
Conferentie, is eervol van zijne werkzaamheden in deze Zending
ontslagen. Hij kwam den 19 Mei 1907 te Rotterm aan, en was
sedert dien tijd in de Luiksche Conferentie werkzaam.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

In de maand September zijn er in deze Zending 22 personen
gedoopt, zijnde 4 in de Amsterdamsche, 3 in de Arnhemsche, 2

in de Groningsche en 13 in de Rotterdamsche conferentie.

In de stad Lille, Frankrijk, waar door de zendelingen A. C.

Snorr en F. O. Acord, tot deze Zending behoorende, gearbeid

wordt, zijn de eerste bekeerlingen gedoopt in de maand October,

zijnde 8 personen. Er zijn vele onderzoekers en het werk aldaar

is veelbelovend.

In de maand September werden in deze zending 16930 boekjes

en 55059 traktaatjes uitgegeven. Er werden 5833 gesprekken over
het Evangelie gehouden.

Het aantal inteekenaren van De Ster is wederom toegenomen,
Broeder B. Tiemersma verkreeg er 1, F. H. Platt 1, J. H. Walker
1, E. A Heninger 1, J. H. F. Volker 1, C. de Gooyer 2, D. W.
Jones 1, Theo. Korthals 1, John Eggen 1, B. Childl, C. A. Wooley 1,

O. T. Parker 1 en D. H. Cannon 2.
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Vergadering te Vlaardingen. Op Zondag 24 Oct. werd er

een bijzondere vergadering gehouden te Vlaardingen in het gewone
vergaderlokaal, Hoogstraat 1. Het zaaltje was geheel gevuld, er

waren ongeveer 80 vreemdelingen tegenwoordig. Ouderling
W. J. De Brij sprak over eenige beginselen, welke door de
Heiligen der laatste Dagen geleerd worden, en besprak verder

enkele der beschuldigingen tegen het volk ingebracht. Conf. Pres.

J. H. Smith sprak daarna over het leven der Heiligen in Utah
en over de leiders der Kerk. Tot slot sprak ouderling J. Eggen
eenige woorden van vermaning tot de aanwezigen, hun aan-

radende onpartijdig te onderzoeken.

Ervaringen van een Holl. vrouw. Aangezien er vele aan-

vragen kwamen, om het boekje „Ervaringen van een Hollandsche
vrouw in het land der Mormonen", herdrukt te hebben, zoo heb-

ben wij een nieuwe oplage doen drukken, en zijn nu in de gele-

genheid gesteld het boekje bij hoeveelheden te verkoopen voor
2 cent per' stuk. Zend spoedig eene bestelling naar het hoofd-

kantoor.

EEN BELANGRIJK GEHEIM VOOR U, O VROUWEN.

Er wordt verhaald dat Benjamin Franklin uit het venster van
zijn woning te Philadelphia een werkman aan het werk zag, die

altoos in het beste humeur scheen, en voor ieder, met wien hij in

aanraking kwam, een vriendelijken glimlach had.

Al was het nog zoo koud, of somber, of nevelig ; die vriende-

lijke lach straalde als een zonnestraal op zijn gezicht. Eens hield

Franklin hem staande en vroeg hem naar het geheim van die

onveranderlijke vroolijkheid zijns gemoeds, waarop de man hem
dit ten antwoord gaf: „Wel doctor, dat is geen geheim: ik heb
een allerbeste vrouw als ik naar mijn werk ga, geeft ze me
altijd een goed woord ter opvroolijking, of een zegen meê met
afscheidskus. Wanneer ik thuiskom, begroet ze me altijd met
een lach en een welkomskus. Het avondeten is dan altoos klaar.

En als we 's avonds bij elkander zitten en wat praten, merk ik

altijd, dat zij over dag verscheiden kleinigheden voor mij gedaan

heeft, zoodat ik er zelfs niet aan kan denken, om iemand een on-

vriendelijk woord of een onvriendelijken blik te geven".

Franklin merkte hierbij op : „Hoe groot is de invloed der

vrouwen op de harten der mannen, om ze te verteederen en tot

een bron te maken van vroolijkheid en blijdschap".

Daarom, vrouwen ! weest vriendelijk. Een vroolijke blik en

een vriendelijk woord van begroeting kosten niets ; en o, bedenk
het toch, hoe ze dikwijls een gansche familie gelukkig en tevreden

maken. Bl. Boodschap.
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VERSLAG DER LUIKSCHE CONFERENTIE.

De halfjaarlijksche Luiksche conferentie werd gehouden op
Zondag 17 October. Deze conferentie werd bijgewoond door de
Pres. der Zending B. G. Thatcher, 5 zendelingen uit Nederland
en al de zendelingen in de Luiksche Conferentie arbeidende.

De eerste vergadering werd gehouden te Seraing om 2.30 n.m.

Het zaaltje was geheel gevuld met heiligen en vrienden, die

zeer aandachtig luisterden. Conf. Pres. S. D. Thurman sprak
eenige woorden van welkom tot de aanwezigen. Daarna werden
de autoriteiten der Kerk en Zending voorgesteld en door allen

erkend, en daarna werd er verslag gegeven van het werk door
de zendelingen gedurende de laatste 5 maanden verricht.

Ouderling John. A. Allen, welke van zijn zending ontslagen

is, sprak eenige afscheidswoorden tot de aanwezigen en spoorde
allen tot volharding in het Evangelie aan. Ouderling E. J. Evans
vermaande tot getrouwheid en . het vervullen van de plichten

welke op ons rusten. Soms zijn opofferingen noodig tot het

nakomen onzer plichten. Ouderling J. H. Smith, Pres. van de
Rotterdamse he Conferentie, sprak over de roeping der zendelingen.

Hij 'vermaande het volk aan God getrouw te zijn, en zeide dat

getrouwheid zeker beloond zal worden. Daarna werd er een

Engelsch lied door eenige zendelingen gezongen. President

B. G. Thatcher sprak over Goddelijke volmacht. Hij besprak de

zending van Johannes de Dooper, van Jezus, van de apostelen

en van de ouderlingen in deze dagen uitgezonden. Hij toonde

aan dat zij de zelfde leer verkondigden en verordeningen bedienden.

Tot slot besprak hij de gelijkenis der wijze en dwaze maagden,
en raadde allen aan, steeds olie in hunne lampen te hebben, dat

beteekend : zoo te leven, dat de Heilige Geest met hen is.

De tweede vergadering werd gehouden te Luik ten 7 ure

's avonds. Nadat een persoon tot lid der Kerk bevestigd was,

sprak ouderling D. H. Thomas over het Evangelie als zijnde de

ware weg tot geluk. Ouderling S. R. Newton van de Rotterdamsche

Conferentie, sprak over de noodzakelijkheid van onderzoek op

elk gebied, en dat met betrekking tot het Evangelie kennis van

de waarheid verkregen kan worden. Een Engelsch lied werd
toen door eenige zendelingen gezongen. Pres. B, G. Thatcher

sprak over de verlossing der ziel, en de prediking aan de geesten

van menschen die gestorven zijn. Hij raadde de heiligen alle
,

krachten in te spannen tot het verzamelen hunner geslachts-

registers. Ook vermaande hij hun in België te blijven en daar

het werk des Heeren te steunen.

Nadat er een Engelsch lied door eenige zendelingen gezongen
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was, sprak O. L. Robinson over de beginselen van het Evangelie.

Daarna sprak Conf. Pres. S. D. Thurman eenige vermanende
woorden tot de aanwezigen, hun aanradende een ernstig onder-

zoek te doen naar de waarheid en de leden tot getrouwheid

aanmanende.
Op Maandag 18 Oct. werd er een vergadering voor de zen-

delingen gehouden, alwaar verslag werd gegeven van het zen-

dingswerk en tevens vele nuttige wenken en raadgevingen.

O. L. Robinson, Secr.

VERSLAG DER CONFERENTIE TE SALT LAKE CITY.

De Algemeene Halfjaarlijksche Conferentie der Kerk werd
gehouden op 3, 4 en 6 October. Deze conferentie werd door meer
personen bijgewoond dan eenig ander conferentie ooit te voren

gehouden. Duizenden waren van alle oorden gekomen, en het

volk verkeerde in opgeruimde stemming. Door de sprekers werd
het volk aangespoord een heilig leven te leiden, te arbeiden tot

de opbouwing en vooruitgang van Zion. Vooral werd er veel ge-

sproken over de wenschelijkheid, alle krachten in te spannen
tot bevordering der industrie in Utah en omliggende staten.

President Joseph F. Smith sprak ook over de opvoeding der

kinderen, en vermaande de ouders zorg te dragen voor de panden
hun door de Heere toevertrouwd. De volgende aanhaling is uit

zijne redevoering:

„Ik wil de Heiligen der laatste Dagen waarschuwen. Het is

voor u hoog tijd, om naar uwe kinderen om te zien. Mie mogelijke

middelen welke uitgedacht kunnen worden door de menschen,
om uwe kinderen te verleiden worden, in ons midden aangewend.
Zij zeggen, dat zij hier komen om de kinderen op een dwaalspoor
te brengen, daar zij weten, dat zij de ouders niet kunnen ver-

leiden. Alleen zij die te onkundig zijn om te weten wat het

Evangelie is, kunnen verleid worden. Maar ieder middel den
menschen bekend, wordt gebruikt, om de kinderen van de Heiligen

der laatste Dagen van de waarheid af te leiden."

Ook sprak President Smith over het huwelijk. Hij waarschuwde
tegen het aangaan van huwelijken met personen die tot andere
kerken behooren, daar dit als regel een hinderpaal is tot waar
geluk in het huisgezin.

Het volk werd aangespoord te leven volgens de voorschriften

van het Evangelie.



- 352

UTAH-NIEUWS.

In Utah wordt door de Kerk veel werk verricht op het gebied

der genealogie — geslachtkunde. Niet alleen is er een vereeniging

opgericht, welke een tijdschrift zal uitgeven, maar ook is er een
bibliotheek met ongeveer 1400 boeken. Erworden lezingen gehouden,
artikelen geschreven in couranten en deze winter zullen er in de
Kerkelijke scholen lessen over dit belangrijke onderwerp gegeven
worden.

Zeer velen zijn door tusschenkomst dezer vereeniging instaat

gesteld geworden, met hunne voorgeslachten bekend te worden.
Deze vereeniging en het werk door haar verricht, is van veel

beteekenis voor de Heiligen der laatste Dagen met betrekking

tot het werk voor de dooden.

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

III Kondet ge u naar Kolob spoeden.

Kondet ge u naar Kolob spoeden,

In een wenk, veronderstel,

En dan immer verder ijlen,

Verder, duizingwekkend snel
;

Dacht gij ooit te kunnen komen.

Langs dat niet te meten pad,

Ware 't moog'lijk dus te reizen,

Bij der Goden bakermat ?

Dacht gij 't grootsch begin te aanschouwen,

Bij der ruimte paal en perk,

't Eind te zien van stof en Goden
In het laatste scheppingswerk?

'k Meen den Geest te hooren fluisteren

:

„Leege ruimte" niemand vond,

Geen oog zag ooit de buitengrenzen,

Waar totaal niets meer bestond.

Eeuwig zullen Goden-werken,

Levens, werelden bestaan,

Steeds verbeetring en vooruitgang

Langs hun eeuw'gen kringloop gaan.

W. W. Phelps.
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