
* DE STEE, *
Half-Maandelijksch, Tijdschrift van de Heiügen

der laatste pagen.

(Ofgertcht in 1896.)

Heb acht op uselven en op de leer ; volhard daarin; want dat

doende, snit gij en uselven behouden, en die u hooren.

I Tim. 4 : 16.

No. 24. 15 December 1909. 14de Jaargang,

DE OORSPRONG VAN DEN MENSCH

„God schiep den mensen naar Zijn beeld".

Van tijd tot tijd worden er vragen gedaan met betrekking
tot de houding der Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
laatste Dagen, tegenover vragen, die alhoewel geen levensvragen
van een leerstellig standpunt, toch nauw verbonden zijn met de
fundamenteele beginselen der zaligheid. De laatste vraag van
dezen aard die tot ons is gericht, is met betrekking tot den oor-

sprong van den mensch. Het wordt gedacht, dat een verklaring

met betrekking tot de houding der Kerk tegenover dit belang-

rijke onderwerp, te juister tijd en nuttig zal zijn. •

In het geven van de verklaring die hier volgt, denken wij

niet iets nieuws te geven ; noch is het ons verlangen dat te doen.
De waarheid willen wij voorstellen, en waarheid — eeuwige
waarheid — is van alle eeuwigheid. Een herhaling van de oor-

spronkelijke opvatting der Kerk met betrekking tot deze zaak is

alles wat hier getracht zal worden te geven. De waarheid te

zeggen zooals God die geopenbaard heeft, en die ter aanneming
aan te bevelen aan hen die hunne begrippen daarmede in over-

eenstemming moeten brengen, is het eenige doel dezer voorstelling.

„God schiep den mensch naar Zijn beeld ; naar het beeld van
God schiep Hij hem ; man en vrouw schiep Hij ze". In deze
duidelijke en zakelijke woorden maakte de geïnspireerde schrijver

van het boek Genesis de waarheid aan de wereld bekend, aan-
gaande de oorsprong der menschelijke familie. Toen Mozes, de
profeet-geschiedschrijver, „onderwezen", zooals ons gezegd wordt
„in al de wijsheid der Egyptenaren", deze belangrijke verklaring
maakte, gaf hij geen opvatting, geen bespiegeling verkregen
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door zijne onderzoekingen in de geheime wetenschap van dat
oude volk. Hij sprak als tolk van God, en zijn heilige verklaring
was voor alle tijden en volken. Geen latere openbaarder der
waarheid heeft deze groote leider en wetgever van Israël weer-
sproken. Allen die sedert dien tijd met Goddelijke volmacht
over dit onderwerp gesproken hebben, bevestigden zijne een-
voudige en verheven bekendmaking. Noch kon het anders zijn.

De waarheid heeft maar een oorsprong, en alle openbaringen
van den hemel stemmen met elkander overeen. De almachtige
Schepper, de Maker van hemel en aarde, heeft aan Mozes alles

getoond met betrekking tot deze planeet, met inbegrip van de
feiten betrekking hebbende op den oorsprong van den mensch,
en de met volmacht afgelegde verklaring van die machtige profeet

en ziener aan het huis van Israël, en door Israël aan de geheele
wereld, is vervat in dit eenvoudige gezegde : „God schiep den
mensch naar Zijn beeld". Gen. 1 : 27 ; Paarl van Groote Waarde,
Boek van Mozes 1 : 27—41.

De Schepping was tweevoudig — eerst geestelijk, daarna
tijdelijk. Deze waarheid is ook door Mozes duidelijk geleerd —
duidelijker dan het tot ons is gekomen in de onvolmaakte ver-

talingen van den Bijbel die nu in gebruik zijn. Het feit van een
geestelijke schepping, aan de tijdelijke schepping vooraf gaande,
is daarin duidelijk begrepen, maar het bewijs daar van is niet

zoo duidelijk en beslissend als in andere geschriften, door de
Heiligen der laatste Dagen als van gelijk gezag beschouwd als

de Joodsche schriften. De gedeeltelijke onduidelijkheid der

laatsten op het in behandeling zijnde onderwerp, is ongetwijfeld

veroorzaakt door het verlies van die „duidelijke en belangrijke"

deelen der Heilige Schrift, welke, zooals het Boek van Mormon
ons verklaart, uit den Bijbel genomen zijn gedurende den loop

der eeuwen. I Nephi 13 : 24-29.

De proleet Joseph Smith ondernam de herstelling van som-
mige van die ontbrekende deelen, toen hij die geschriften herzag

door den geest van openbaring, het gevolg daarvan is dat vol-

lediger verslag van de schepping, hetwelk gevonden wordt in

het boek van Mozes, hier boven aangehaald. Geeft acht op de
volgende verzen:

„En nu, zie, Ik zeg tot u, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij

geschapen werden, ten dage als dat Ik, de Heere God, de hemel en de aarde maakte_

En allen struik des velds eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds

eer het uitsproot. Want Ik, de Heere God, schiep alle dingen, waar van Ik gesproken

heb, geestelijk, alvorens zij tijdelijk op de aarde waren. Want Ik, de Heere God, had

niet doen regenen op de aarde. En Ik, de Heere God, had al de kinderen der menschen
geschapen; en nog geen mensch om den aardbodem te bouwen; en er was nog geen

vleesch op de aarde, noch in het water, noch in de lucht.
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Maar Ik, de Heere God, sprak, en een damp ging op uit de aarde, en bevochtigde

den ganschen aardbodem.

En Ik, de Heere Cod, formeerde den mensch uit het stof der aarde, en blies in zijne

neusgaten den adem des levens, en de mensch werd tot eene levende ziel, het eerste

vleesch op de aarde, de eerste mensch zoodoende; niettegenstaande waren alle dingen

voorheen geschapen; maar geestelijk waren zij geschapen en gemaakt volgens Mijn

woord". Paarl van Groote Waarde — Boek van Mozes 3 : 4—7.

Deze twee punten vastgesteld zijnde, namelijk, de schepping

van den mensch naar het beeld van God, en het tweevoudige
karakter der schepping, laat ons dan nu vragen : Wat was de
gedaante van den mensch, in den geest en en in het lichaam,

zooals oorspronkelijk geschapen ? In het algemeen is het ant-

woord gegeven in de woorden die als tekst gekozen zijn voor dit

artikel. „God schiep den mensch naar Zijn beeld''. Het wordt
duidelijker gegeven in het Boek van Mormon en is als volgt

:

„Alle menschen waren in het begin naar mijn eigen beeld

geschapen". Ether 3 : 15. Het is de Vader die spreekt. Als wij

daarom de gedaante kunnen vaststellen van den „Vader der geesten",

„de God der geesten van alle vleesch", dan zullen wij bekwaam
zijn de gedaante van den oorspronkelijken mensch vast te stellen.

Jezus Christus, de Zoon van God, is „het uitgedrukte beeld"

van Zijnen Vader. Heb. 1 : 3. Hij wandelde op aarde als een

menschelijk wezen, als een volmaakt mensch, en zeide, als ant-

woord tot een aan Hem gerichte vraag : „Die Mij gezien heeft,

die heeft den Vader gezien". Joh. 14 : 9. Dit alleen moet het

vraagstuk oplossen tot de tevredenheid van ieder denkend, een-

voudig verstand. Het besluit is onwederstaanbaar, dat als de

Zoon van God het uitgedrukte beeld is (dat is gelijkenis) van
Zijnen Vader, dan is Zijn Vader in de gedaante van een mensch •

want dat was de vorm van den Zoon van God, niet alleen gedu-

rende Zijn sterfelijk leven, maar voor Zijn geboorte in het

vleesch, en na Zijne opstanding. Het was in die gedaante dat

de Vader en de Zoon, als twee personen, aan Joseph Smith ver-

schenen, toen hij als een knaap van veertien jaren zijn eerste

visioen ontving. Als dan God den mensch gemaakt heeft — de
eerste mensch — naar Zijn eigen beeld en gelijkenis, dan moet Hij

hem aan Christus gelijk gemaakt hebben, en dientengevolge gelijk

als de menschen uit den tijd van Christus en van den tegen-

woordigen tijd. Dat de mensch gemaakt is naar het beeld van
Christus, wordt duidelijk gezegd in het Boek van Mozes: „En Ik,

God, zeide tot Mijnen Eeniggeboren, welke met Mij was van den
beginne, laat ons menschen maken naar ons beeld, naar onze

gelijkenis : En het was zoo. * * * En Ik, God, schiep den mensch
naar Mijn beeld, naar het beeld van Mijnen Eeniggeboren schiep

Ik hem, man en vrouw schiep ik hen". 2 : 26, 27.
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De Vader van Jezus Christus is ook onze Vader. Jezus zelf

leerde deze waarheid, toen Hij Zijne discipelen leerde hoe té

bidden : „Onze Vader die in de hemelen zijt". Jezus echter, is de
Eerstgeboorne onder al de zonen van God - de Eehiggeboorne
in den Geest, en de Eeniggeboorne in het vleesch. Hij is onze
oudste Broeder, en wij, zooals Hij, zijn naar het beeld van God.
Alle mannen en vrouwen zijn in de gelijkenis van den algemeenen
Vader en Moeder, en zijn letterlijk de zonen en dochters der

Godheid.
„God schiep den mensen naar Zijn beeld.'' Dit is juist zoo

waar van den geest als van het lichaam, dat alleen het kleed van
den geest is, de aanvulling daar van ; de twee te zamen de ziel

vormende. De geest van den mensen is in den vorm van den
mensen, en de geesten van alle schepselen zijn in de gelijkenis

hunner lichamen. Dit werd duidelijk door den profeet geleerd.

Leer en Verb. 77 : 2

Hier is nog meer bewijs voor het feit. Meer dan zevenhonderd
jaren voordat aan Mozes de dingen, met betrekking tot de aarde,

getoond waren, werd een ander groot profeet, aan ons bekend
als de broeder van Jared, op gelijke manier door den Heere
bevoorrecht. Hem werd zelfs toegestaan het geesten lichaam

van den voorverordineerden Zaligmaker te zien, vonr Zijne

belichaming; en Zijn geest was in gedaante zoo aan het lichaam

van een mensen gelijk, dat de profeet dacht, dat hij een wezen
van vleesch en bloed aanschouwde. Hij zag eerst den vinger en
daarna het geheele lichaam des Heeren - alles in den geest.

Het Boek van Mormon zegt van deze wondervolle manilestatie :

„Toen de broeder van Jared deze woorden gezegd had, geschiedde het dat de

Heere zijne hand uitstrekte en de steenen met zijne vinger aanraakte een voor een,

en de sluier was weggenomen van de oogen van den broeder van Jared, en hij zag

den vinger des Heeren, en die was als de vinger van een mensch, gelijk vleesch en

bloed, en de broeder van Jared viel neder voor den Heere, want hij was door vrees

bevangen.

De Heere zag dat hij tot de grond gevallen was; en de Heere zeide tot hem: Sta

op, waarom zijt gij gevallen ?

En hij zeide tot den Heere: Ik zag den vinger des Heeren en ik vreesde dat hij

mij zoude slaan, want ik wist niet dat de Heere vleesch en bloed had

De Heere zeide tot hem: Omreden uw geloof hebt gij gezien dat ik vleesch en

bloed op mij zal nemen; en nooit is een mensch met zulk een groot geloof tot mij

gekomen als gij, want ware het niet zoo, gij hadt mijnen vinger niet kunnen zien.

Zaagt gij meer dan dit?

En hij antwoordde: Neen, Heere, toon uzelven aan mij.

De Heere zeide: Gelooft gij de woorden welke ik zal spreken?

En hij antwoordde; Ja, Heere ik weet dat gij de waarheid spreekt, want gij zijt

een God van waarheid en kunt niet liegen.

Toen hij deze woorden gezegd had vertoonde de Heere zich aan hem en zeide:

Omreden gij deze dingen weet, zijt gij verlost van den val; daarom zijt gij in mijne

tegenwoordigheid teruggebracht; daarom toon ik mijzelven aan u
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Zie, ik ben degene die bereid was van de grondlegging der wereld af, om mijn

volk te verlossen. Zie, ik ben Jezus Christus, Ik ben de Vader en de Zoon. In mij zal

al het menschdom licht hebben en dat voor eeuwig, zelfs degenen die aan mijnen naam
gelooven zullen, en zullen mijne zonen en dochters worden.

Nimmer heb ik mij aan den mensen, welke ik geschapen heb, getoond: want
nimmer heeft de mensch in mij geloofd zooals gij. Ziet gij, dat gij geschapen zijt naar
mijn beeld? Ta, alle menschen waren in het begin naar mijn eigen beeld geschapen.

Zie, dit lichaam hetwelk gij nu aanschouwt is het lichaam van mijnen geest; en
den mensch heb ik geschapen naar het lichaam van mijnen geest, en zooals ik aan u
in den geest verschijn, zal ik aan mijn volk in het vleesch verschijnen". Ether 3 :

6—16.

Wat is meer noodig ons te bewijzen dat de mensch, beidein
geest en in lichaam, het beeld en de gelijkenis van God is, en
dat God Zelf in den vorm van een mensch is?

Toen het Goddelijk Wezen, Wiens lichaam van geest door
den broeder van Jared gezien werd, vleesch en bloed op Zich

nam, verscheen Hij als een mensch, hebbende „een lichaam,

lichaamsdeelen en gevoelens", zooals andere menschen, alhoewel

zeer ver verheven boven alle anderen, omdat Hij God was, ja de
Zoon van God, het woord dat vleesch geworden was: in Hem
„woont de volheid der Godheid lichamelijk." En waarom zou Hij

niet als een mensch verschijnen? Dat was de vorm van Zijnen

geest, en die had een geschikte bekleeding noodig, een geschikte

tabernakel. Hij kwam in de wereld zooals Hij beloofd had, III Nephi
1 : 13, het lichaam van een kind op Zich nemende en dat lang-

zamerhand ontwikkelende tot de volheid der gestalte van Zijnen

geest. Hij kwam zooals de mensch gedurende eeuwen was gekomen
en zooals de mensch is voortgegaan om te komen. Jezus echter,

zooals is aangetoond, was de Eeniggeboren van God in het

vleesch.

Adam, onze groote voorvader, „de eerste mensch", was zooals

Christus ; een voorbestaande geest, en zooals Christus nam hij op
zich een geschikt lichaam, het lichaam van een mensch, en werd
zoodoende een „levende ziel." De leer van het voorbestaan — zoo

duidelijk geopenbaard, voornamelijk in de laatste dagen — werpt
een wondervolle vloed van licht op het anders zoo geheimzinnige
vraagstuk van den oorsprong des menschen. Het toont dat de

mensch, als een geest, gegenereerd en geboren was uit hemelsche
ouders, en tot volwassenheid was opgevoed in de eeuwige woningen
van den Vader, alvorens op aarde te komen in een vleeschehjk

lichaam, om ondervinding op te doen in sterfelijkheid. Het leert

dat alle menschen als geesten bestonden alvorens eenig mensch
in het vleesch bestond, en dat allen die de aarde sedert Adam
bewoond hebben, lichamen op zich genomen hebben en op gelijke

manier zielen geworden zijn.

Het wordt door sommigen gedacht, dat Adam niet de eerste

mensch op deze aarde was, en dat het oorspronkelijke menschelijke
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wezen een ontwikkeling was van lagere rangen der dierlijke

schepping. Dit zijn echter de bespiegelingen van menschen. Het
woord des Heeren verklaart dat Adam „de eerste mensch van
alle menschen" was, Mozes 1 : 34, en wij zijn daarom verplicht

hem te beschouwen als de eerste vader van ons geslacht. Het
werd getoond aan den broeder van Jared, dat alle menschen in

den beginne geschapen werden naar het beeld van God ; en
hetzij wij dit opvatten als bedoelende den geest of het lichaam,

of beiden, het voert ons tot de zelfde slotsom: De mensch begon
het leven als een menschelijk wezen, in de gelijkenis van onzen
hemelschen Vader.

Het is waar, dat het lichaam van den mensch zijn loopbaan
begint als eene kleine wordingskiem, die een kind wordt, levend
gemaakt op een zeker tijdstip door den geest wiens tabernakel

dat lichaam is, en het kind, nadat het geboren is, ontwikkeld tot

een mensch. Er is echter niets daar in, dat aanduidt, dat de
oorspronkelijke mensch, de eerste van ons geslacht, het leven

begon als een wezen van lager rang dan een mensch, of

minder dan de menschelijke wordingskiem die een mensch
wordt.

De mensch, door te onderzoeken, kan God niet uitvinden.

Nimmer zal hij, zonder hulp, de waarheid ontdekken omtrent
het begin van het menschelijk leven. De Heere moet zichzelven

openbaren, of ongeopenbaard blijven ; en hetzelfde is waar van
de feiten met betrekking tot den oorsprong van het geslacht van
Adam — God alleen kan die openbaren. Sommige dezer feiten

echter zijn alreeds bekend, en het is onze plicht hetgeen te ont-

vangen en te behouden, wat bekend gemaakt is.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen,
haar geloof vestigende op Goddelijke openbaring, van vroeger
en later tijden, verkondigt dat de mensch de onmiddellijke af-

stammeling der Godheid is. God Zelf is een verheven mensch,
volmaakt, ten troon verheven, en boven allen. Door Zijn almacht
organiseerde Hij de aarde, en alles wat zij bevat, van geest en
stof, die met Hem van eeuwigheid bestaan. Hij vormde iedere

plant die groeit, en ieder dier dat adem haalt, een ieder naar
zijn eigen soort, geestelijk en tijdelijk „hetgeen geestelijk is,

zijnde in de gelijkenis van hetgeen tijdelijk is ; en hetgeen

tijdelijk is zijnde in de gelijkenis van hetgeen geestelijk is. ' Hij

maakte de kikvorsch en de aap, de leeuw en de olifant ; maar
Hij maakte die niet naar Zijn eigen beeld noch begiftigde Hij

die met Goddelijke rede en intelligentie. Doch niettegenstaande

zal de geheele dierlijke schepping volmaakt worden en in het

hiernamaals voortduren, iedere SDort in haar bestemde orde of
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sfeer,'* en zal „eeuwige gelukzaligheid'' genieten. Dat feit is duidelijk

gemaakt in deze bedeeling. Leer en Verb. 77 : 3.

De mensch is het kind van God, gevormd naar het Goddelijke

beeld en begiftigd met Goddelijke eigenschappen, en zooals het

zoontje van een aardsche vader en moeder bekwaam is, om ter

gelegener tijd een man te worden, zoo is de onontwikkelde
afstammeling van hemelsche ouders, door ondervinding gedurende
eeuwen en eeuwigheden, bekwaam tot een God te ontwikkelen.

Joseph F. Smith,

John R. Winder,
Anthon H. Lund,

Eerste Presidentschap van de Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen' der

laatste Dagen.

VERPLAATST.

Ouderling Stephen E. Busath van de Arnhemsche naar de

Amsterdamsche Conferentie.

Ouderling Byron Child van de Groningsche naar de Arnhem-
sche Conferentie.

Ouderling Louis Fetzer van de Rotterdamsche naar de

Groningsche Conferentie.

AANGEKOMEN.

26 Nov. 1909 Ouderling Roscoe A. Evans uit Salt Lake City,

Utah. Hem is de Amsterdamsche Conferentie als arbeidsveld

aangewezen,

3 Dec. 1909 Ouderlingen Gerrit de Jong, Joseph Reed, David
Elmer Ostler en Joseph B. Knight uit Salt Lake City, Utah,

Cornelius Bell, uit Harrisville, Weber Co. Utah, Leiand Eugene
Holdaway uit Provo, Utah en Herbert L. Spencer, uit Paris Idaho.

Ouderling de Jong is de Amsterdamsche, Reed en Bell de

Arnhemsche, Holdaway en Knight de Groningsche, Spencer de
Rotterdamsche en Ostler de Luiksche Conferentie als arbeids-

veld aangewezen.

Evenals de bruid haren naam prijs geeft om dien van haren

bruidegom te dragen, evenals zij haar wil en wezen doet opgaan
in de toewijding aan hem, zoo moet ook de wil en het wezen van
den mensch opgaan in God, Wiens eigendom hij geworden is.

Weitbrecht.
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ONTSLAGEN.

26 Nov. 1909. Ouderling Oxin L. Robinson is eervol van zijne

werkzaamheden in de Luiksche Conferentie ontslagen. Hij arri-

veerde te Rotterdam 19 Mei 1907 en is sedert dien tijd in de
Luiksche Conferentie werkzaam geweest.

Ouderling Erastus J. Rudd is eervol van zijne werkzaamheden
in de Amsterdamsche Conferentie ontslagen. Hij is 19 Mei 1907

te Rotterdam aangekomen en is sedert dien tijd te Rotterdam,
te Alkmaar, Gouda, Kampen, wederom te Rotterdam, Schiedam,
Gorinchem en Amsterdam, werkzaam geweest.

Ouderling Edward E. Mitchell van de Arnhemsche Conferentie

is eervol van zijne zending ontslagen. Hij kwam 18 Juni 1907 te

Rotterdam aan en was eerst aldaar werkzaam. Op 26 Nov. 1907

werd hij verplaatst naar de Arnhemsche, den 24 Juni 1908 naar

de Groningsche, den 5 Maart 1909 naar de Amsterdamsche en

op 21 Juni naar de Arnhemsche Conferentie.

Ouderling Joseph R. Stringham is eervol van zijne werk-

zaamheden in de Amsterdamsche Conferentie ontslagen. Hij is

6 Sept. 1907 te Rotterdam aangekomen en is eerst aangewezen
te Amsterdam te arbeiden. Op 25 Juni 1908 werd hij verplaatst

naar de Rotterdamsche, en op 29 Dec. 1908 wederom naar de
Amsterdamsche Conferentie.

AFSCHEIDSGROET.

Bij ons vertrek uit Nederland roepen wij de Heiligen der

laatste Dagen en onze vrienden een hartelijk vaarwel toe. Wij

danken hen voor de liefde en toegenegenheid ons betoond en

bidden dat Gods zegen met hen zal wezen. Wij wenschen dat

alle leden getrouw zullen blijven in het Evangelie en ook wij

hopen in Zion voort te gaan op den weg des levens. Nogmaals
God zegene u allen.

Uw broederen in Christus:

Joseph R. Stringham.
Erastus J. Rudd.
Edward E. Mitchell,.
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Nederlandsen Orgaan van de Heiligen der laatste Dagen

Redactie: Assistent:

B. G. THATCHER. Wm J. DE BRIJ.

OP HET EINDE DES JAARS.

Nog slechts enkele dagen en dit jaar zal niet meer zijn. Het
zal, met al zijn lief en leed, met al het goede en kwade door ons

verricht, tot het verleden behooren. Voorwaar, het is goed voor
den mensch bij het verwisselen der jaren ernstig gestemd te zijn,

want men weet niet of dat misschien het laatste jaar is dat wij

hebben doorleefd. En dan ja, dan komt het einde aan ons
bestaan, slechts aan ons bestaan in het vleesch. Wij blijven als

zelfbewuste wezens, als geesten voortleven, en eenmaal, vergeet

het niet, zullen wij verantwoording onzer daden moeten doen.

Een ieder zal geoordeeld worden naar zijne werken. Openb. 20 : 12.

Het is daarom goed op het einde van dit jaar onze daden te

overzien en onszelven af te vragen, of er misschien niet iets is

goed te maken. Zoolang wij nog in het leven zijn, hebben wij

het voorrecht tegenover onze naasten, datgene goed te maken
wat door ons misschien is misdaan. Hebben wij in dit jaar voor
God en voor Zijn werk gedaan wat wij konden, hebben wij onze
beloften tegenover Hem gehouden ? Zoo ja, laat ons Hem dan
daar voor de eere en dank brengen. Zoo wij dit niet gedaan
hebben, laat ons Hem vergeving vragen en ons voornemen beter

te doen, maar tevens nog trachten goed te maken en dat te ver-

effenen wat wij nog kunnen. Vergeet het niet, God laat zich niet

bespotten en het is een ernstige zaak en dit jaar zal niet weder-
keeren.

Zijn wij gedurende dit jaar tegenover onze broeders of zusters

in het Evangelie oprecht en rechtvaardig geweest? Hebben wij

misschien niet een smet op anderen geworpen, om onze eigen

verkeerde daden daardoor te verbergen, en is daardoor een goede
man of vrouw misschien gedaald in de achting van anderen?
Zijn wij gedurende dit jaar rechtvaardig geweest tegenover onze
naasten, tegenover de menschen, ook schepselen Gods, die nog
in de wereld leven ?

O, hoevelen vragen komen er niet in ons op bij het verwis-

selen der jaren, en wie is er die het schuldig niet over zichzelven

zal uitspreken ? Maar, het is nog het heden der genade. Laat
ons de armen uit de mouwen steken en aanvangen om te her-

stellen wat nog te herstellen is, vergeving te verkrijgen waar
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die verkregen moet worden, en dan maar met nieuwen moed
aangevangen den strijd des levens te strijden, op God vertrouwende.

Laat het verleden onze leerschool zijn voor de toekomst. Laat
ons werken voor ons dagelijksch brood met alle krachten en be-

denken dat in iedere roeping waarin wij geplaatst zijn, een dure
plicht te vervullen is en dat niets, hetgeen rechtvaardigen eerlijk

is, ons tot schande kan strekken. Maar laat ons ook niet die spijze

vergeten welke noodig is voor onze onsterfelijke ziel. Hier mogen
wij ons kunnen rechtvaardigen, hier mogen wij ons kunnen recht-

vaardigen, hier mogen wij misschien tevreden zijn met onszelven,

maar straks zullen wij gekend worden zooals wij werkelijk zijn,

en onze daden zullen het oordeel vellen. Wat zijn nu onze daden?
Nog slechts enkele dagen en dit jaar zal niet meer zijn, laat

die weinige dagen dan nuttig besteden, onze schulden tegenover

God en menschen, zoo mogelijk, betalen en Gods zegen zal met
ons zijn en blijven met het verwisselen der jaren en zal ons

nimmer begeven indien wij Hem getrouw blijven.

UIT DONKER ROTTERDAM.

De afdeeling Rotterdam der „Nederlandsche Middernacht-
zending-Vereeniging" heeft nu een eigen orgaan. Het eerste

nummer verscheen in het begin dezer maand. Wij kunnen niet

nalaten de aandacht onzer lezers daarop te vestigen, daar wij

Heiligen der laatste Dagen voor de zelfde zaak werkende zijn,

namelijk de zedelijke verbetering der menschen, dat mannen en
vrouwen tot het besef zullen komen tot welk doel zij geschapen
zijn en niet langer zedeloos zullen handelen.

De naam van dat orgaan is „Uit Donker Rotterdam", en wij

hopen van harte dat het een middel zal zijn om veel licht te

verspreiden over de diepe zedeloosheid waartoe vele schepselen

Gods vervallen zijn en tevens een krachtig middel ter bestrijding

van den handel in „blanke slavinnen", opdat de vrouw niet langer

als koopwaar gebruikt zal worden ter voldoening aan de lusten

van den man.
Ga uwen weg met goeden moed „Uit Donker Rotterdam ', en

gij zult een middel zijn ten zegen; de Heiligen der laatste Dagen
begroeten u als een medestrijder in den strijd tot veredeling en

verbetering der kinderen Gods.

In de zonde voort te varen en daarvan geen afstand te willen

doen en dan evenwel om vergeving te bidden, is met onzen

Heere God spotten.
LüTHER.



- 395 -

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Gedurende de maand November zijn er in deze Zending 1

personen gedoopt, waarvan 8 in de Amsterdamsche, 5 in de Rot-

terdamsche, 2 in de Arnhemsche, 1 in de Groningsche en 1 in

de Luiksche Conferentie.

In een der Zwolsche couranten verscheen een zeer goed en

uitvoerig verslag onzer bijzondere vergadering te Kampen ge-

houden op Woensdag 24 November.

Het aantal inteekenaars der „Ster" is weder toegenomen.
Br. F. H. Platt verkreeg er 2, P. 't Hart 4, D. W. Jones 1, V. Lawson 1.

Het werk te Harlingen. Sedert zes weken zijn ouderlingen

E. A. Heninger en H. Hulshof te Harlingen werkzaam. Veel
werk is door hen gedaan en in de stad werd het Mormonisme
druk besproken. Op Zondag 5 December predikte Dominé
Leemans in een der kerken tegen de zendelingen en het Evangelie.

Hij noemde de zendelingen valsche profeten en het Evangelie

door de Mormonen gepredikt een valsch Evangelie en maakte
vele valsche beschuldigingen met betrekking tot het leven van
Joseph Smith en het volk. Ook noemde hij het Boek van Mormon
de geschiedenis van Ds. Solomon Spaulding.

Vergadering te Harlingen. Op Dinsdagavond 7 December
werd er een vergadering gehouden te Harlingen in het lokaal

„Harmonie". Er waren zeer vele personen aanwezig en met
groote aandacht werd naar de sprekers geluisterd. Ouderling
W. J. De Brij besprak enkele leeringen der Kerk en weerlegde
vele van de valsche beschuldigingen tegen het volk des Heeren
gemaakt, ook die door Ds. Leemans te Harlingen uitgesproken.

Toen hij geëindigd was met spreken kon het applaudisseeren met
moeite onderdrukt worden.

Ouderling B. Tiemersma sprak over het plan tot zaligheid en
noodigde tot een onpartijdig onderzoek uit. Na afloop der ver-

gadering werden enkele vragen beantwoord en vele boekjes

uitgegeven, ook werden enkele adressen verkregen.

Vergadering te Groningen. Op Woensdag 8 December, des

avonds ten 8 uur, werd er een vergadering te Groningen gehou-
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den in het gewone vergaderlokaal. Ouderling W. J. De Brij

sprak over de noodzakelijkheid van een onpartijdig onderzoek
naar de beginselen van leven en zaligheid en toonde aan, dat de
Heiligen der laatste Dagen in leer en leven volgens den Bijbel

handelen. Na afloop werden enkele adressen verkregen.

Vergadering te Kollum. Op Vrijdag 10 December werd er

een bijzondere vergadering gehouden te Kollum, in het lokaal

„Het Rechthuis". Ouderling W. J. De Brij besprak de leer en
het leven van de Heiligen der laatste Dagen en weerlegde vele

van de valsche beschuldigingen tegen dat volk ingebracht, ook
die door Dominé Dekker in „De Vrije Fries" geplaatst. Daarna
sprak ouderling B. Tiemersma de beginselen van het Evangelie

en de toestand der wereld in deze dagen.

De zaal was geheel gevuld, zeer aandachtig werd geluisterd

en vele boekjes uitgegeven.

Een paar uren voor de vergadering begaven ouderling W.
J. de Brij en Conf. Pres. O. Olsen zich naar Dominé Dekker. Zij

verzochten Mevr. Dekker om een onderhoud mee Dominé, naar
aanleiding van het artikel in „De Vrije Fries", in „De Ster" van
1 December door ons besproken. Mevr. Dekker zeide dat Dominé
thuis was en ging de heeren aandienen. Na eenige minuten
keerde zij weer terug en zeide, dat Dominé de heeren niet kon
ontvangen. Zij spraken nog enkele oogenblikken met haar over

de valsche beschuldigingen door Ds. Dekker gedaan, toonde haar
„De Spaulding Geschiedenis" en lieten een paar boekjes achter.

Wij willen niet verder over dit onderwerp spreken, maar een
ieder kan duidelijk zien met welke geest ook deze bestrijder der

waarheid bezield is. Vele personen te Kollum drukten na afloop

der vergadering hunne ontevredenheid met de houding van
Dominé Dekker uit.

DE ZIONISTEN-BEWEGING.

Van 26-30 December zal te Hamburg (en daarmede voor het

eerst in Duitschland) het Zionisten-congres gehouden worden.

Op het programma staat o.a.: het officieele standpunt van het

Zionisme tegenover de door de revolutie veranderde politieke

verhoudingen in Turkije, de practische kolonisatie- en cultuur-

arbeid in Palestina, de stichting van een agrarische bank enz.

De officieele taal op het congres is de Hebreeuwsche.
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HET MORMONISME IN DE TWEEDE KAMER.

Naar aanleiding van debekendmakingvanwege hetDepartement
van Justitie met betrekking tot de Mormonen, is deze zaak in de

Tweede Kamer behandeld geworden. Ongeveer een maand ge-

leden werd door eenige leden der Kamer aan den Minister om
inlichtingen gevraagd. Wij laten hier volgen wat de couranten

er toen over schreven, en wat wij overnemen uit „de Nederlander''

van 8 November:
„Op verscheidene leden hadden de door den minister in de

Stct. geplaatste kennisgeving betreffende de Mormonen een on-

aangenamen indruk gemaakt.
Men verzocht den minister omtrent het geval nadere inlich-

tingen te willen verstrekken en drong aan op een openlijke

rehabilitatie zijnerzijds van dengenen die in bedoelde kennisgeving

in hun eer en goeden naam zijn aangetast.

Andere leden verklaarden echter zich met de strekking der

kennisgeving zeer goed te kunnen vereenigen. Die strekking

was huns inziens geen andere dan jonge meisjes te waarschuwen
tegen het gevaar van tot onzedelijkheid te worden gebracht, wanneer
zij zich naar het land van de Mormonen mochten begeven. Ook
waren er leden, die er den nadruk op legden, dat de circulaire

geen waarschuwing inhield, doch slechts aangaf waar inlichtingen

waren te verkrijgen. Intusschen werd ook van deze zijde de aan-

wijzing van het bewuste bureau als plaats van informatie niet

gelukkig geoordeeld."

De minister heeft nu verdere inlichtingen gegeven en wij

ontleenen het volgende verslag daarvan aan de „Haagsche Courant"
van 29 November:

„Ten aanzien van de bekende kennisgeving betreffende de
Mormonen, deelt de minister van Justitie aan de Kamer mee,
dat omtrent het optreden van de Mormonen, en omtrent de ge-

volgen daarvan, uit Amerika ernstige klachten bij de Regeering
waren ingekomen. Deze klachten zijn het onderwerp van een
uitvoerig onderzoek geweest, waaraan, evenals de klachten zelf,

voor zoover den daardoor gewekten indruk betreft, iedere gods-

dienstige bijgedachte vreemd is gebleven. Het onderzoek ge-

schiedde in verschillende richtingen; ook zendelingen der Mor-
monen hier te lande zijn daarbij gehoord. Het resultaat van het

onderzoek bevestigde wel is waar niet de waarheid van alle klachten,

maar het bracht zoowel den minister van Buitenlandsche Zaken,

aan wien het desbetreffende tot de Koningin gerichte verzoekschrift

mede was gerenvoyeerd, en den minister van Justitie de over-

tuiging bij, dat het alleszins gewenscht is dat zij, die zich tot het
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Mormonisme aangetrokken gevoelen, tengevolge van de ook hier

te lande voorkomende propaganda, zooveel mogelijk onpartijdige

inlichtingen ontvangen; dat zij, behalve het pro, ook het contra
zouden vernemen.

Het beschikbaar stellen van inlichtingen, zoowel van voor
als van tegenstanders afkomstig, scheen derhalve aangewezen.

De verkregen gegevens, zoowel die, welke door de Mor-
monen hier te lande zelf waren verstrekt, als ook andere, werden,
en wel reeds bij de eerste opdracht, ter verwerking in handen
gesteld van den directeur van het betrokken Rijksbureau te

Amsterdam. Dit Rijksbureau scheen voor de vervulling der
bedoelde opdracht het meest aangewezen.

Waar in dit geval juist de zorg voor de moraliteit der vrouw-

vooral de reden der Regeeringsbemoeiïng was, lag het in den
aard der zaak dat aan meergenoemd Rijksbureau de bedoelde
opdracht werd verstrekt.

Het komt den minister voor, dat er onder deze omstandig-
heden voor een openlijke rehabilitatie, waarop in het voorloopig

verslag der Kamer-afdeeling wordt aangedrongen, geen termen
bestaan.''

Wij zullen niet verder over dit onderwerp uitweiden, maar
wenschen alleen te zeggen, dat de minister van Justitie Nelissen,

werkelijk een moeilijke zaak heeft te behandelen gehad, en wij

moeten bekennen, dat hij naar omstandigheden, zeer voorzichtig

is geweest en onpartijdig. Wij weten dat het „Mormonisme"
een „secte is die overal wordt tegengesproken". Zeer voorname
mannen en vrouwen, zeer godsdienstige en geëerde personen,

bestreden dit werk en brachten zeer ernstige beschuldigingen in.

Langzaam en voorzichtig was het onderzoek en werkelijk zoo

weinig zeggend de bekendmaking, dat het zeer duidelijk bleek,

dat deze bekendmaking of waarschuwing meer gegeven werd,

om de bestrijders gerust te stellen en de menschen niet onge-

waarschuwd naar Utah te doen gaan ofMormoon te doen worden.
Wij vestigen de aandacht op het gezegde van den minister:

„Het resultaat van het onderzoek bevestigde wel is waar niet de

waarheid van alle klachten". Dit bewijst duidelijk dat onze
bestrijders van „valsche beschuldigingen" van leugens gebruik
maken om het werk des Heeren te bestrijden. Wij twijfelen niet

of een verder en nauwkeurig en onpartijdig onderzoek zal nog
meer van die klachten „onbevestigd" bevinden.

Dit onderzoek, deze bekendmaking en bespreking in de
Tweede Kamer heeft aller oogen op het „Mormonisme" gevestigd

en velen zijn door persoonlijk onderzoek tot betere inzichten

gekomen. Jammer dat het departement van Justitie nog. niet ten
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volle overtuigd is, dat de bedoelingen der Mormonen zijn, de

verbetering van de zedelijkheid der menschen door aan te sporen

tot ware godsvrucht, maar ook dat zal eenmaal zonneklaar

bewezen worden. Wij hopen ook dat men niet zal vergeten „de

inlichtingen van voorstanders'' beschikbaar te stellen, zooals ook

door den minister is aangehaald.

Minister Nelissen heeft in Nederland veel gedaan tot verbe-

tering der zedelijkheid en doet nog veel in deze richting. De
Mormonen wenschen Zijne Excellentie in deze richting Gods
beste zegeningen toe en hopen dat hij nog zeer veel mag doen
tot zedelijke verbetering van het volk. Maar wij hopen ook dat

hij een oog moge hebben voor de waarheden van het Evangelie.

Nu het schijnt dat de behandeling dezer zaak afgeloopen is,

wenschen wij mede te deelen, dat President B. G. Thatcher en

Ouderling W. J. De Brij op Maandag 27 September bij Zijne

Excellentie Minister Nelissen op audiëntie geweest zijn. Zij

kunnen niet anders getuigen dan zeer minzaam door hem
ontvangen en met de meeste voorkomendheid behandeld te zijn.

Aandachtig luisterde hij naar hunne verklaringen en beloofde

verder onderzoek te zullen instellen. Het Boek van Mormon,
Leer en Verbonden en eenige andere geschriften werden hem
overhandigd.

Alle deze dingen zullen ongetwijfeld ten goede medewerken.
Na het schrijven van bovenstaand, lazen we in de couranten,

dat op Donderdag 2 December het Mormonisme weder is besproken.

In het „Rotterdamsch Nieuwsblad" was het verslag als volgt

:

„De Mormonen laten veelwij verij toe. De regeering had
berichten uit Amerika, dat er in 't geheim vele dubbele huwelijken

worden gesloten. De regeering laat de juistheid dier berichten

in het midden. Maar de Mormonen erkennen de polygame hu-

welijken zelf. Daarom heeft de regeering gemeend, personen,

die er over dachten naar de Mormonen op te trekken, naar waar-

heid in te lichten."

Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de woorden „de

regeering laat de juistheid dier berichten in het midden." Dit

toont duidelijk, dat dit geen „officieele berichten" waren, door

de regeering van Utah verschaft, want daaraan behoeft men niet

te twijfelen. Het feit dat de Minister dit er bij voegt, toont ook
aan, dat men zelf gevoeld, dat de bewijzen niet overtuigend zijn.

Dit gezegde : „De regeering laat de juistheid dier berichten in

het midden", moet een groote tevredenheid onder de Heiligen

der laatste Dagen verwekken, omdat na zulk een „langdurig en

nauwkeurig" onderzoek van regeeringswege, geen bewijzen

gevonden konden worden zoodat de regeering de „juistheid dier
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berichten" niet in het midden behoefde te laten. En is het niet

te o verhaastig gehandeld, om op grond van zoodanige berichten

de stappen te doen die door de regeering gedaan zijn.

Wij vestigen de aandacht eer regeering op het artikel: „Vijf

duizend gulden aangeboden", voorkomende in „De Ster" van
1 Maart. Die „Ster" is door ons aan Zijne Excellentie opgezonden
geworden, en wij zullen hem ook deze „Ster" zenden, en wij

vragen of het feit, dat noch niemand getracht heeft deze 5000

gulden te verdienen, niet een voldoend bewijs is van de onjuist-

heid van die berichten over geheime dubbele huwelijken.

Met betrekking tot de uitdrukking : „De Mormonen erkennen
de polygame huwelijken", willen wij opmerken, dat de Mormonen
de polygame huwelijken van Abraham, Jakob en dergelijke mannen
erkennen, en de minister denkelijk ook wel, maar geen polygame
huwelijken waar die voltrokken zijn tegen de wetten van Kerk
en Staat. Wij vestigen de aandacht van den Minister op de

woorden, voorkomende in de proclamatie van President Grover
Cleveland, waarin Utah tot staat verklaard wordt, geteekend 4

Januari 1896, en die woorden zijn als volgt : „But that polygamous
or plural marriages are for ever prohibited" — maar dat huwe-
lijken met meer dan ééne vrouw of veelvoudige huwelijken voor

altijd verboden zijn. Welnu a's men hier in Nederland weet,

dat dit toch door de Mormonen in het geheim wordt overtreden,

dan zal dat geheim (?) in Utah toch ook welbekend zijn, maar wij

willen even opmerken, dat niet één bewijs geleverd is geworden,
dat de Mormonen dit gebod hebben overtreden.

Wij verzoeken tevens met den offlcieele naam der Kerk ge-

noemd te worden, wanneer deze zaak weder door de regeering

wordt besproken, daar dat toch wettelijk en billijk is. Nu de

naam is : Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste

Dagen.
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