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der laatste pagen.

(Opgericht in 1896.)

Wie den goddeloose rechtvaardigt, en den rechtvaardige ver-

doemt, sijn den Heere een gruwel, ja, die beiden:

Spreuken 17 : 15.

No. 2. 15 Januari 1910. 15de Jaargang,

GROETENIS VAN HET EERSTE
PRESIDENTSCHAP.

Overzicht der Kerkelijke gebeurtenissen in 1909.

Het is andermaal ons verlangen de Heiligen der laatste Dagen
te groeten door middel van het kerstnummer van het „Deseret

News". Wij doen dit met dankbare harten voor de barmhartigheden
des Heeren en voor Zijne beschermende voorzienigheid.

De Heiligen hebben veel om dankbaar te zijn op het einde,

van het jaar 1909. Dit jaar toch is kenbaar geweest door voor-

uitgang in het werk des Heeren, en is gewichtig geweest in vele

opzichten door den vooruitgang van de belangen der Kerk. In

de ontdekkingen en uitvindingen door wetenschappelijke mannen
in verschillende deelen der aarde gedaan, is de Geest des Heeren
duidelijk kenbaar geweest, volgens oude profetieën aangaande de
doeleinden van den Almachtige in deze laatste dagen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen
staat op heden hechter, sterker en beter toegerust om dwaling
te bestrijden en de zaden der waarheid te verspreiden dan ooit

te voren, niettegenstaande den tegenstand die zij te verduren
had en den laster, die verspreid is door mannen zonder beginselen,

in hunne pogingen om het werk des Heeren te vernietigen. Vrienden
zijn verwekt geworden onder de achtbaarste mannen der natie,

om de waarheid te verdedigen, en er is nu een beter begrip van
het werk dat „Mormonisme" genoemd wordt, dan ooit te voren
in de wereld heeft bestaan.

Vooroordeel en onkunde verdwijnen langzamerhand voor het

licht der waarheid. Wij hebben het voorrecht, gehad- vele fouten
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te verbeteren die in het verleden in encyclopedieën en geschied-

boeken. ingeslopen zijn, en in dit opzicht verheugt het ons te

zien, dat een begin gemaakt is met het publiceeren van de ge-

schiedenis der Kerk in „Americana", een van de voornaamste
geschiedkundige tijdschriften in de Vereenigde Staten uitgegeven.

Dit tijdschrift wordt gelezen door zeer ontwikkelde personen.

Het publiceeren van deze artikelen is het gevolg van een aanval,

die gedaan werd op den oorsprong van het boek van Mormon,
door een listig persoon en dat in hetzelide tijdschrift verscheen.

Aan ouderling B. H. Roberts werd het voorrecht geschonken een

antwoord te schrijven en later werd hij verzocht een korte ge-

schiedenis der Kerk te schrijven dat in verschillende nummers
van het tijdschrift zou opgenomen worden. Wij gevoelen ons ge-

gedrongen dit tijdschrift den Heiligen der laatste Dagen aan te

bevelen, en vertrouwen dat zij het door hunne inteekening zullen

steunen.

De wereld leert langzamerhand dat de Kerk verkeerd verstaan

is en recht heeft om met eerbied beschouwd te worden. En inderdaad

is die erkenning in sommige Christelijke sekten zoodanig geweest,

dat zekere beginselen van het Evangelie, welke door de Kerk
geleerd worden, zijn aangenomen: Het beginsel van openbaring,

de leerstelling van de persoonlijkheid en individualiteit der God-
heid, de wet der tiende, het Woord van Wijsheid, de eisch van
geheelonthouding van de zijde der leden in den strengsten vorm,

het niet gebruiken van alle nadeelige en onnoodige medicijnen

en sterken drank; het zalven der zieken met olie, het gebed ten

hunnen behoeve, en andere beginselen door den Heere aan Zijne

Kerk geopenbaard. De leerstellingen van de verdoemenis van
zuigelingen en dat er geen redding is aan de andere zijde van
het graf, hebben in het algemeen minder bijval gevonden en zijn

door velen losgelaten sedert de komst van het Evangelie in de

wereld.

Terwijl er uitzonderingen zijn, zoo zijn de Heiligen in het

algemeen getrouw en ijverig geweest in het doen hunner plichten,

in het houden der geboden welke van hen verlangd worden als

leden, en in het luisteren naar de raadgevingen en inlichtingen

hun door het priesterschap gegeven, en de Bestuurders der Kerk
zoowel de algemeene als lokale, zijn zeer werkzaam geweest in

het verrichten der verschillende plichten die van hen vereischt

werden.
De verantwoordelijkheid, die op de priesterschap rust, om

voor de kudde te zorgen, is van het grootste belang en eischt

getrouwheid en volharding. Deze plichten en verantwoordelijkheden

nemen toe, en worden veroorzaakt door den vooruitgang die ge-
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maakt wordt en door de eigenaardige toestanden die ons omgeven.
In het begin van het jaar zijn de verschillende Quorums van het

priesterschap elk afzonderlijk voorzien van een studie-cursus be-

vattende de leerstellingen der Kerk en gegevens der Kerkelijke

tucht en regeering. De maandagavond van iedere week was vast-

gesteld voor de leden der Quorums om samen te vergaderen in

hunne onderscheidene wijken, om onderricht te ontvangen en

hun verstand te ontwikkelen, opdat zij zich bekwamen kunnen
voor hunne plichten in de Kerk. Het plan dat aangenomen was,

heeft veel goeds voortgebracht, en uit deze oorzaak zijn de ver-

gaderingen van de priesterschap en de gewone vergaderingen

van het volk veel beter bijgewoond geworden. Wij gevoelen ons

tevreden met de gevolgen die het gevolg geweest zijn van de
werkzaamheid in deze vergaderingen betoond.

De bevolking in de Ringen neemt steeds toe. Gedurende het

afgeloopen jaar is de Yellowstone Ring georganiseerd. Het is ook
noodig geworden nieuwe wijken te vormen waar de bevolking

zoo toegenomen is, dat de opzieners te veel werk op hunne schouders

hadden. Dit heeft het noodig gemaakt, dat een groot aantal broeders

en zusters in actieven dienst gesteld zijn; de belangstelling voor
het werk, de ijver in het werk en de geschiktheid der dienst-

doenden wordt daardoor vermeerderd.
Er is veel gebouwd geworden, daar er huizen voor eeredienst

en andere gebouwen verrezen en gerestaureerd zijn, zoodat den
leden betere gelegenheden voor hunnen eeredienst verschaft

konden worden. Die gebouwen zijn sterk en met moderne ver-

beteringen en gemakken gebouwd geworden. Een van de meest
substantieele en indrukwekkendste gebouwen die gebouwd zijn,

is het gebouw ten oosten van den Salt Lake Tempel aan de

North Mainstraat, bevattende de kantoren voor den presideerenden
Bisschopsraad, voor sommige Quorums van het priesterschap en
de hulpvereenigingen. Het gebouw is tegen het vuur bestand en
bevat sterke, goed beschermde kluizen waar de verslagen veilig

bewaard kunnen worden. Een ander indrukwekkend gebouw dat in

aanbouw is, is de Deseret gymnastiekschool, juist ten oosten van
het gebouw van den presideerenden Bisschop, en is nu zoo ver
gekomen dat het onder dak is. Het is gebouwd voor de lichamelijke

ontwikkeling en oefening der jeugd.

In de zendingsvelden gaat het werk vooruit en de vruchten
zijn bevredigend; vele van de zendelingen reizen zonder male
en buidel en worden door het volk van het noodige voorzien,

zoodoende op de beloften des Heeren vertrouwende. Er is een her-

nieuwing geweest van het zendingswerk in de Nieuw Engeland
staten, vanwaar zoo vele van de vroegere en invloedrijke families
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der Kerk zijn vergaderd. Het werk des Heeren wordt met kracht
in alle zendingsvelden voortgezet. Het bedroeft ons echter, dat in

sommige deelen der wereld de ouderlingen in hunne vrijheid ver-

kort worden, maar in deze zaak is er ook langzamerhand verbetering.

Gedurende het afgeloopen jaar zijn er twee ouderlingen ge-

storven terwijl zij in het zendingsveld werkzaam waren. Dit is

zeer bedroevend en de sympathie en zegeningen der broederen
zijn voor de familieleden: Maar niettegenstaande dit, zoo is het
zeer merkwaardig dat de sterfgevallen zoo weinig zijn, als wij in

aanmerking nemen het groote aantal zendelingen dat steeds onder
de natiën werkzaam is en dit toont dat de beschermende hand
der Voorzienigheid over hen is. De ouderlingen die stierven,

waren Griffith E. Williams, die in de Engelsche Zending werk-
zaam was en stierf op 24 September, en John H. Cartwright
van de Zending der Westelijke staten en die op 22 October stierf.

Het Boek van Mormon, vertaald door ouderling Alma O. Taylor,

is. in de Japaneesche taal gedrukt geworden. Dit verslag waarvan
de engel zeide dat het tot alle natiën, talen en volken zoude
voortgaan, is nu vertaald geworden en gedrukt, in vervulling

van die voorspelling, in het Engelsch, Duitsch, Deensch, Zweedsch,
Nederlandsch, Spaansch, Fransch, Italiaan sch, Waalsch, Hawaiian,

Maori, Samoan, Tihitian, Turksch en Japansch. Het is ook vertaald

in het Grieksch, Armeniaansch, Hebreeuwsch en Hindoeneesch.

In vele van die talen is het verschillende malen uitgegeven.

Het werk van het informatie bureau, op het Tabernakel plein

in Salt Lake City, is ook van groote afmetingen. Drie honderd
duizend reizigers bezochten het gedurende het afgeloopen jaar.

Ten voordeele van die bezoekers heeft de Kerk vrije orgelconcerten

gegeven op iederen dag in de week van de April- tot de October-

Conferentie. De indruk op de bezoekers teweeg gebracht is ten

goede geweest. Vooroordeel is uit hunne gedachten weggenomen
en zij zijn naar huis teruggekeerd met helderder begrippen over

de Heiligen der laatste Dagen en hunne zending in de wereld.

De invloed van dien arbeid wordt in de zendingsvelden gevoeld,

waar de zendelingen in aanraking komen met de personen die

zoo vrijelijk en aangenaam onderhouden zijn, terwijl zij in onze

stad vertoefden.

De verantwoordelijkheid die op de ouders rust, om in het

geestelijk zoowel als in het tijdelijk welzijn hunner kinderen te voor-

zien, is van het grootste belang. Zij moeten hun de beginselen van

het Evangelie onderwijzen vanaf hunne vroegste jeugd, op hun
gemoed drukkende de Goddelijkheid van de zending van den profeet

Joseph Smith. Zij moeten aangemoedigd worden om recht te doen,

deugdzaam, eerlijk, Waarheidlievend en getrouw te zijn aan iedere
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verplichting en ieder verbond. Dit kan hen het beste door de
ouders onderwezen worden door voorbeelden. Zij moeten zelf zijn

wat zij willen dat hunne kinderen zullen zijn; zij moeten zelf

doen, wat zij willen dat hunne kinderen zullen doen ; en het

kwade nalaten, dat hun zoude bedroeven indien hunne kinderen

dat zouden doen. Zij moeten hen met vriendelijkheid vermanen

;

aanmoedigen in het weldoen; tehuis onderwijzen om het woord
van wijsheid te onderhouden, God te bidden en te danken voor

al Zijne zegeningen; zij moeten hen onderwijzen in de wet der

tiende en in alle deugdzame handelingen, en moeten hun iedere

gelegenheid verschaffen, om de voordeden en onderrichting te

ontvangen, die hun door de verschillende organisaties der Kerk
verschaft worden.

Er is in het land een toenemende neiging om het waarnemen
van den Sabbatdag te veronachtzamen. Het gebod : „Gedenkt den
sabbatdag, dat gij dien heiligt", is juist zoowel nu de wet als

toen zij gegeven was aan Israël op den berg Sinaï. Theaters en

verschillende publieke vermakelijkheden worden nu op den Sabbat-

dag gehouden, in strijd met de openbaringen des Heeren, en dat

heeft getoond een krachtig middel te zijn in het vernietigen van
het geloof van hen die daaraan deelnemen. De ouders van de
jeugd in Zion moeten hunne kinderen tegen dit en ander kwaad
beveiligen, want zij zullen verantwoordelijk gehouden worden als

hunne kinderen door hunne nalatigheid afdwalen.

Met het doel om de Heiligen te helpen in het noodige onder-

richt en de bescherming hunner kinderen tegen de boosheden
der wereld, die zoo snel hunnen weg vinden onder de Heiligen

der laatste Dagen, zijn er klassen voor godsdienstonderwijs

en samenkomsten voor kinderen, de hulpvereenigingen welke
behulpselen zijn voor de besturing der Kerk, opgericht. Wij
verlangen dat de ouders hunne kinderen in deze organisaties

laten opnemen, en het voordeel verkrijgen van het onderwijs dat

daarin gegeven wordt. Wij vestigen ook de aandacht der ouders

op de voordeden verbonden aan het bijwonen der Kerkelijke

scholen door hunne kinderen. Er zijn negen en twintig van die

scholen gevestigd in verschillende gedeelten van de landstreken

door de Heiligen der laatste Dagen bewoond, en waarin de ver-

schillende takken van opvoeding onderwezen worden, met inbegrip

van godsdienstig en zedelijk onderwijs, wat zoo noodig is voor

een volkomen opvoeding. Die scholen beantwoorden aan de eischen

en er moet ruim gebruik van gemaakt worden.
Een andere zaak van groot belang voor de Heiligen der

laatste Dagen, welke aangehaald is in onze groetenis van 1908, is

het werk voor de dooden. Het afgeloopen jaar is een jaar geweest
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van zichtbaren vooruitgang in deze richting ; vele van de Heiligen
hebben ijverig de verslagen hunner dooden verzameld en hebben
verordeningen ten hunnen behoeve verricht. Dit is inderdaad
bevredigend en moet aangemoedigd worden, want er is geen
grooter werk in het Evangelie van ons verlangd.

De Genealogische Vereeniging van Utah, die opgericht is

met het doel om genealogische verslagen te verkrijgen voor het

gebruik van hen die in het tempeiwerk belangstellen, heeft vele

waardevolle verslagen van Europa en Nieuw Engeland verkregen
gedurende dit jaar. Wij stellen de Heiligen der laatste Dagen
voor lid dezer vereeniging te worden en die te ondersteunen,

opdat zij beter gelegenheid zullen hebben, om deze belangrijke

verslagen der dooden te verkrijgen. In Januari, 1910, zal de ver-

eeniging het publiceeren van een genealogisch en geschiedkundig

tijdschrift beginnen, hetwelk gewijd zal zijn aan het publiceeren

van genealogische inlichtingen, stamboomen en andere mede-
deelingen, die het volk zullen helpen in het verkrijgen hunner
verslagen en het doen van het werk voor hunne dooden.

Het verloopen jaar is getuige geweest dat een aantal van de

veteranen naar de andere zijde geroepen zijn, die veel gedaan
hebben voor de zaak van Zion tehuis en in de wereld. Onder
deze krachtige en getrouwe ouderlingen, waarvan wij in het af-

geloopen jaar moesten scheiden, namen Lorin Farr, George Reynolds,
John Nicholson, Charles R. Savage, Andrew W. Winberg, Amos
Milton Musser, Samuel W. Richards en anderen voorname plaatsen

in. De diensten van die mannen waren gewijd aan het welzijn

der menschheid en zij waren arbeidende in de bediening bijna

sedert de oprichting der Kerk. Zij zijn getrouw en waar geweest

door alle verzoekingen, moeilijkheden, vervolgingen en weder-
waardigheden welke zij geroepen waren om door te maken. Zij

waren pioniers wier leven gewijd was aan aanhoudenden arbeid,

het verbeteren van het land, het ontginnen en bewerken van on-

vruchtbaar land, totdat het door de zegeningen des hemels een

overvloedige oogst voortbracht, en de vruchten van hunnen arbeid

worden nu door hunne kinderen genoten. Wij eeren de nage-

dachtenis dezer mannen, want zijn waren weldoeners van hun land.

Hun leven is niet ijdel geweest, noch zal hunne belooning uit-

blijven. Zij zijn getrouw geweest in hun aardsche leven en zullen

in de eeuwigheid verhoogd worden. De rechtvaardigen zullen op
tronen zitten en gerekend worden onder de edelen en machtigen
die in het Koninkrijk van Jehova zullen regeeren.

Tot besluit vermanen wij de Heiligen hun godsdienst te be-

leven; de geboden te herinneren die bij het doopen gedaan zijn,

om den Heere te eeren en Zijne geboden te onderhouden, niet
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door de dwaasheden der wereld overwonnen te worden, maar de
leiding des Heiligen Geestes te zoeken, in vrede te leven met
alle menschen, hunne roepingen te volbrengen, hunne landerijen

te behouden en te verbeteren en den rusteloozen geest vermijden

die den vrede hunner harten zou wegnemen en hen ontevreden

zou doen zijn in de plaatsen waar zij wonen, het priesterschap te

eeren dat zij bezitten, wijsheid te zoeken en hun vrijen tijd ge-

bruiken om goed te doen en hun verstand uit te breiden, opdat
zij geschikt zullen zijn voor alles wat van hen verlangd wordt.

Wij wenschen den Heiligen een aangenaam Kerstfeest en een
gelukkig en gezegend Nieuwjaar en de beste zegeningen des

Heeren.

Joseph F. Smith.

John R. Winder.
Anthon H. Lund.

VERPLAATST.

Ouderling Joseph Bennion van Leiden in de Rotterdamsche
naar de Arnhemsche Conferentie.

Ouderling John. E. Kidd van Nijmegen in de Arnhemsche
naar de Rotterdamsche Conferentie.

AANGEKOMEN.

8 Jan. 1910. Ouderlingen Tjerk Opheikens en Siemen Bouwman
uit Ogden City, Utah. Ouderling Opheikens is de Groningsche
en Bouwman de Arnhemsche Conferentie als arbeidsveld aan-

gewezen.

10 Jan. 1910. Ouderling James Moyle Gray uit Salt Lake City,

Utah. Hij is geroepen om in de Luiksche Conferentie te arbeiden.

VERANDERING VAN ADRES.

Het adres van de zendelingen te Vlaardingen is voortaan,

Oosthavenkade 3.

Het adres te Winschoten is, Verl. Noorderstraat 39.

Het adres te Haarlem is voortaan, Witte Heerensteeg 15.
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Nederlandsch Orgaan van de Heiligen der laatste Dagen.

Redactie: Assistent:

B. O. THATCHER. '. Wi. J. DE BRIJ.

HET STATISTIEK VERSLAG.

Wij bieden onze lezers in dit nummer van „De Ster'' het

statistiek verslag aan voor het jaar 1909. Met welgevallen, maar
ook met dankbaarheid tot God, zien wij terug op hetgeen dat

jaar verricht is. Als wij in aanmerking nemen, dat m 1909 veel

gedaan is, om de vooruitgang van het werk des Heeren te be-

lemmeren, door waarschuwingen in couranten, door artikelen

waarin de leer en het leven van de Heiligen der laatste Dagen
verkeerd wordt voorgesteld en zelfs door lezingen waar met na-

druk voor het „Mormonisme" gewaarschuwd werd, dan moeten
wij erkennen, dat zelfs deze dingen ten goede hebben medegewerkt.
Er zijn gedurende het jaar 1909 twee personen meer gedoopt dan
in 1908, de vergaderingen werden door meer vreemdelingen be-

zocht, bizondere vergaderingen werden gehouden waar honderden
personen onze beginselen hoorden prediken en naar de getuigenissen
luisterden, vele artikelen werden door couranten en tijdschriften

geplaatst waarin wij onze beginselen verklaarden, en er werden
13000 boekjes meer verspreid dan in 1908. Kortom er is in alles

vooruitgang te bespeuren en duidelijk ziet men vooroordeel wijken

en het werk des Heeren in Nederland en België met rassche

schreden voorwaarts gaan.

Laat een ieder Heilige der laatste Dagen den Heere danken
voor Zijne hulp en zegen ons geschonken. Laat een ieder

door handel en wandel mede werken, opdat door daad en woord
het Evangelie steeds meer gepredikt mag worden. Laat ons voort-

gaan God te bidden Zijn werk te zegenen opdat de oprechten

van harte tot een kennis der waarheid zullen komen. Maar ook
laat ons allen, zendelingen en leden der Kerk ijverig voortgaan
om in 1910 met nog grooter volharding onze plichten te vervullen

en dit werk voort te doen rollen, opdat meerder succes ons deel

zal zijn in dit jaar. Voorwaarts zij, onze leuze. Laat ons ook niet

vergeten, dat eendracht macht maakt, en daarom eendrachtig,

schouder aan schouder, volhardend voortgegaan, want de velden
zijn wit om te oogsten.

Voorwaarts steeds zij onze leuze,

Voorwaarts steeds, 't is 's Heerenwerk;
Voorwaarts steeds zij onze keuze,

Voorwaarts 't motto van Gods Kerk.
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DE DRIE GETUIGEN VAN HET BOEK VAN MORMON.

Terwijl Joseph Smith aan het vertalen was van het Boek van
Mormon, met Oliver Cowdery als schrijver, ontdekten zij in het

heilige verslag de profetische verklaring, dat er drie bizondere
getuigen zouden zijn, die getuigen zouden van de Goddelijkheid
van het boek. Oliver Cowdery, David Whitmer en Martin Harris,
die omgang met den Profeet hadden, vroegen hem den Heere te

vragen, of zij niet die drie getuigen konden zijn. De Goddelijke
toestemmine: werd verkregen ; en in de maand Juni 1829, gingen
Joseph en de drie getuigen in een bosch om te bidden, hopende
de vervulling van de belofte te ontvangen, dat zij de platen

zouden zien en daarvan aan de wereld getuigenis geven. Nadat
ieder hunner gebeden had en geen antwoord ontvangen was,
stelde Martin Harris voor, dat hij zich terug zoude trekken, daar
hij geloofde dat zijn klein geloof de oorzaak wT

as, dat zij geen
antwoord ontvingen. Daarop verliet hij hen en de drie overigen
baden wederom. Hunne gebeden werden nu beantwoord. Een
engel verscheen en hij hield in zijn hand de gouden platen en

sloeg die een voor een om, zoodat zij duidelijk de graveeringen
daarop zien konden. Toen zeide een stem van omhoog: „Dese
platen sijn door de macht van God geopenbaard. De vertaling

daarvan welke gij gesien hebt is juist en ik gebied u getuigenis

te geven van hetgeen gij nu siet en hoort"

.

Joseph verliet daarop de twee broederen en vond Martin

Harris biddende. De profeet vereenigde zich met hem in het

gebed en hetzelfde visioen werd nu door Martin Harris gezien.

Deze riep toen uit: „Het is genoeg, mijne oogen hebben gezien!

Hozanna!"
Deze drie getuigen stelden toen de volgende verklaring op:

Zij het bekend aan alle natiën, geslachten, talen en volken, tot wie dit werk zal

komen, dat wij door de genade van God den Vader en onzen Heer Jezus Christus, de

platen hebben gezien, welke dit verslag bevatten, hetwelk een verslag is van het volk

van Nephi, eveneens van de Lamanieten, hunne broederen, en van het volk van Jared,

dat van den toren kwam van welken is gesproken geworden. En wij weten ook, dat

het vertaald is door de gave en macht Gods, want zijne stem heeft het ons bekend

gemaakt. Daardoor weten wij zeker, dat het werk waarheid is. Wij getuigen even-

eens, dat wij het graveerwerk, hetwelk op de platen is, gezien hebben; dat het

ons getoond is geworden door de macht Gods en niet door die van den mensch.

Wij maken met nederige woorden bekend, dat een engel Gods uit den hemel neder-

daalde en de platen voor ons bracht, zoodat wij ze zagen en het graveerwerk op de

zelve. Wij weten dat het door de genade van God den Vader en onzen Heer Jezus

Christus is, dat wij ze aanschouwden, en geven getuigenis, dat deze dingen waarachtig

zijn; en het is wonderlijk in onze oogen. Niettemin, de stem des Heeren gebood ons,

dat wij hiervan getuigenis zouden geven. Om gehoorzaam te zijn aan de geboden van
God, geven wij getuigenis van deze dingen. Wij weten dat indien wij getrouw zijn in
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Christus, wij onze kleedercn zullen reinigen van het bloed aller menschen, vlekkeloos

zullen bevonden worden voor den rechterstoel van Christus en eeuwig met hem zullen

wonen in den hemel. En de eerc zij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest,

welke zijn één God. Amen.
Oliver Cowdery.
David Whitmer.

Martin Harris. .

Oliver Cowdery werd geboren in Vermont, October 1805.

Zijne familie verhuisde naar de Staat New-York, alwaar hij eerst

bediende in een winkel en later onderwijzer was. Van de Smith
familie hoorde hij van het Boek van Mormon en deed ernstig

onderzoek naar hetgeen hij hoorde en maakte er ook een zaak

des gebeds van en werd van de waarheid overtuigd. Daarop
bezocht hij den profeet en ontmoette hem voor het eerst op
5 April 1829. Spoedig daarop hielp hij Joseph Smith als schrijver.

Een paar maanden later had hij het vermelde visioen. Hij heeft

zeer veel werk verricht in de Kerk en ook op zending, hij arbeidde

veel met Joseph Smith en was getuige van veel groote dingen.

In 1838 echter werd hij van de Kerk afgesneden omdat hij niet

getrouw was in het doen zijner plichten in de Kerk, aangezien

hij toen advocaat was en dingen deed die niet van een Heilige

der laatste Dagen verwacht werden.
Hij . bleef echter getrouw aan zijn getuigenis en loochende

nimmer de Goddelijkheid van het Boek van Mormon.
Op 21 October 1848 was Oliver Cowdery tegenwoordig op een

vergadering te Kanesville, Iowa, gehouden. Hem werd toegestaan

te spreken en zeide toen de volgende woorden: „Mijn naam
is Cowdery, Oliver Cowdery. In den beginne ben ik een lid der
Kerk geweest. *** Ik schreef met mijn pen het geheele boek van
Mormon, uitgenomen eenige bladzijden, zooals het over de lippen

van den Profeet Joseph Smith kwam, wanneer hij het vertaalde

door de gave en macht van God, door middel van den Urim en
Thummim. Ik zag met mijne oogen en betastte met mijne handen
de platen waarvan het vertaald werd. Dat Boek is waar. Sidney
Rigdon schreef het niet, Mr. Spaulding schreef het niet, ik schreef
het selfj sooals het over de lippen van den profeet kwamP

Een paar weken later vroeg hij, om weder als eenvoudig lid

in de Kerk opgenomen te worden. De doop werd aan hem be-

diend en hij verheugde zich tot aan zijn dood in het lidmaatschap
en bleef steeds een getrouw getuige van de Goddelijkheid van
het Boek van Mormon. Hij stierf 3 Maart 1850.

David Whitmer .

David Whitmer werd geboren 7 Januari 1805. Hij hoorde
spreken over het vinden der gouden platen en bezocht daarna
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Oliver Cowdery, welke een vriend van hem was. Hij was na
onderzoek overtuigd van de Goddelijke zending vanJoseph Smith
en werd gedoopt in Juni 1829. Hij maakte de vervolging mede
in 1832 en werd in 1833 door een volkshoop uit zijn woning ver-

dreven. In 1834 werd hij aangesteld als president van den Hoogen
Raad van Clay County. Op 13 April 1838 werd hij van de Kerk
afgesneden omdat hij- zich schuldig maakte aan overtreding van
het Woord van Wijsheid, verzuimde de vergaderingen bij te

wonen, voor het verzuimen zijner plichten en voor aanmatiging
van rechten hem niet toekomende.

Hij stierf 25 Januari 1888 en bleef tot aan zijn dood getuigen
van de Goddelijkheid van het Boek van Mormon.

In de Richmond County „Conservator" van 25 Maart 1881,

verscheen eene getuigenis door hem afgelegd op 19 Maart van
dat jaar en waarin hij verklaart, nimmer zijn getuigenis te hebben
weersproken met betrekking tot het Boek van Mormon en ver-

klaarde bij vernieuwing, dat hetgeen door hem en de twee andere
getuigen geschreven isj de waarheid is. Herhaalde malen gaf
hij getuigenis, dat hij de engel en de platen had gezien.

Martin Harris.

Martin Harris werd geboren te Eastown, New-York, op 18 Mei
1783. In 1829 werd hij bekend met Joseph Smith. Hij nam een
afschrift van sommige der graveeringen en de vertaling er van
naar Professor Anthon en daarna maar Dr. Mitchell. Hij werd

, in 1830 gedoopt en bleef tot aan zijn dood getrouw aan het Evan-
gelie en zijn getuigenis. In 1870 vestigde hij zich in Salt Lake City,

en bezocht in zijne laatste levensjaren verschillende steden en gaf

in het openbaar getuigenis van hetgeen hij had gezien en gehoord.

Er leven nog honderden personen die zich zijne woorden her-

inneren.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.

Op Zondag 30 Januari zal de Rotterdamsche Conferentie ge-

houden worden te Rotterdam. Er zullen drie vergaderingen ge-

houden worden, ten 10 uur v.m., ten 2 uur n.m. in het lokaal

„Excelsior" St. Janstraat 15, en ten 7 uur des avonds in het „Ver-

kooplokaal", Goudsche Singel 33a.

Alle zendelingen, leden en vrienden worden vriendelijk uit-

genoodigd deze conferentie bij te wonen.

Waarheid blijft waarheid, al doet zij pijn.

Euripides.
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DOMINEE DEKKER EN DE MORMONEN.

In „De Vrije Fries" van Zaterdag 4 December verscheen

een artikel van Ds. Dekker over de leer der Mormonen. Het

spijt ons te moeten zeggen, dat ook dit artikel, evenals het

artikel van 20 November 1909, van onbekendheid of van wille-

keurige vervalsching getuigt. Dominee begint met het gezegde

van „een bevoegd schrijver'' aan te halen. Waarom; toch niet

persoonlijk een onderzoek naar deze dingen ingesteld en dan,

met verwijzing naar de Mormoonsche geschriften, de leer bespro-

ken, want het is te gevaarlijk te veel te vertrouwen! op die „bevoegde

schrijvers" wanneer zij over de Mormonen spreken. Ik raad Ds.

Dekker aan, eens aandachtig te lezen wat op blz. 10 van het

boekje „Leer en Leven der Mormonen" over deze zaak geschreven

staat, daar genoemd boekje in zijn bezit is. De vraag is alweer

voor Ds. Dekker of zijn „bevoegde schrijvers" uit dien „berg van
leugens geput hebben, waarover H. H. Bancroft spreekt, of dat

zij de waarheid als Bancroft dat deed, van onder dien ontzettenden

berg van leugens" hebben uitgegraven. Daar Ds. Dekker op de
uitspraken van die ..bevoegde schrijvers" schijnt te vertrouwen,

om het Mormonisme te verwerpen en te bestrijden, zoo moet
hij toch van de waarheid hunner uitspraken verzekerd zijn.

Waarom Ds. Dekker niet begonnen is met onze beginselen

of artikelen des geloofs te bespreken begrijpen wij niet, of ze

moeten te zwaar voor hem zijn. Als hij op grond van Gods
Woord kan aantoonen, dat doop door onderdompeling, oplegging

der handen, Apostelen, enz. heidensche of verkeerde instellingen

zijn, dan was dit veel beter voor de lezers van „De Vrije Fries",

aangezien die „eerste beginselen" luide worden gepredikt door

de Zendelingen. Nu schijnt het echter dat die leeringen volkomen
in overeenstemming met den Bijbel zijn, en dat beteekent reeds

zeer veel, want als een gebouw een goed fundament heeft, dan
kan het heel wat doorstaan.

Plaatsruimte laat niet toe het artikel van Ds. Dekker uitvoerig

te bespreken, en ook zou het zeer weinig goed doen, daar de
lezers van „De Vrije Fries" dit tijdschrift niet lezen. Wij zullen

daarom in het kort enkele punten bespreken, dan kunnen zij

die met het Mormonisme bekend zijn, duidelijk zien, hoe weinig
Ds. Dekker en zijn „bevoegde schrijvers" er van weten.

Over den Bijbel sprekende zegt Ds. Dekker: „Daar zij den
Bijbel echter verklaren naar die openbaringen, en daarbij deels

een slaafsch letterlijke opvatting voorstaan', die tot 'ónzinnigheden

voert, deels er maar van maken wat in hun kraam te pas komt,

zoo is duidelijk, dat er van een feitelijk gezag der H. Schrift bij
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hen geen sprake kan zijn". Als Ds. Dekker dit van de verschil-

lende Christelijke kerken had gezegd dan was dit te begrijpen
geweest, want die alle beroepen zich op den Bijbel en bestrijden

elkaar en zijn onderling verdeeld, daar zij er „van maken wat
in hun kraam te pas komt". Als Ds. ons een dienst wil doen,
dan moet hij eens zeggen welke Bijbelverklaring de juiste is,

want er zijn zooveel verschillende en tegenstrijdige verklaringen
van den Bijbel door Christelijke leeraars in druk verschenen,
dat men wel eens moet uitroepen, is de Bijbel dan oorzaak van
die verwarring ? Stel u gerust Ds. Dekker, de Mormonen zeggen
zooals u aanhaalde, dat al die onderscheidene verklaringen ge-

komen zijn, omdat een ieder „er maar van maakte wat in zijn

kraam te pas kwam". Het Mormonisme is een middel geweest
om leden van honderden elkaar bestrijdende Christelijke sekten
tot eenheid en één genootschap te brengen, en de christenwereld
gaat steeds voor met zich meer en meer te verdeelen. Wil Ds.

nog beter bewijs ?

Nu gaat Ds. D. eenige bewijzen aanvoeren voor die valsche

uitleggingen. Helaas is dit slechts een aanvoeren van bewijzen,

om de leugens door Ds. Dekker gebruikt duidelijk te doen zien.

Hij zegt bijv. „Zoo beteekent volgens hen de steen, zonder handen
afgehouwen, uit Nebucadnezars droom, de steenen kist, waarin
Joseph Smith de gouden platen vond". Het zou een goed ding
voor Ds. D. geweest zijn als hij had willen vermelden, waar dat

in eenig Mormoonsch geschrift vermeld wordt. Als Ds. Dekker
persoonlijk deze mededeeling doet dan zegt hij eenvoudig een
leugen en is dit tevens een bewijs, dat hij nooit iets van Mor-
moonsche zijde gelezen heeft, en als zijn „bevoegde schrijvers"

dat zeggen, dan is het eenvoudig een onwaarheid die zij uit hun
duimpje hebben gezogen en door onzen vriend D. maar klak-

keloos wordt naverteld. Nu, Dominee, de Mormonen zijn niet

zoo erg onnoozel als u wel denkt en begrijpen heel gemakkelijk,

dat zulk een verklaring niet volgens den Bijbel is. Wij zullen

Dominee het boekje van Apostel Parley P. Pratt „Een stem tot

waarschuwing" zenden, dan heeft hij gelegenheid goed met
sommige dingen op de hoogte te komen. Ook daarin wordt over

dat „kistje ' en die „steen" gesproken, maar er wordt niet gezegd,

dat zij op dezelfde zaak betrekking hebben.

Ds. D. zegt dan verder : „In Johannes 3 : 3 lezen ze datjezus

zelf is wedergeboren". Alweer vragen wij den Dominee, in welk
Mormoonsch geschrift hij dat gelezen heeft. Neen, de Mormonen
lezen in Joh. 3 : 3, dat Jezus tot Nicodemus zeide, dat zonder
wedergeboorte niemand het Koninkrijk Gods zien kan, en niets

meer.
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Dan zegt Dominee verder: „De herstelling van Israël in

Zion volgens Ez. 37 : 16-22, wordt natuurlijk letterlijk opgevat
en volgens een openbaring zou dat Zion te Jackson in Missouri

opgericht worden". Welnu, Dominee D. of zijn „bevoegde schrij-

vers", leest of lezen, in de Mormoonsche geschriften wat er niet

in staat en dat is al heel kundig. Als Dominee de „stem tot

waarschuwing" leest, dan zal hem duidelijk worden, dat

Ez. 37 : 16—20 aangehaald wordt als een bewijs voor den Bijbel

en het boek van Mormon, en dan wordt er over de vergadering
van Israël gesproken. Dat Dominee niet gelooft in een letterlijke

vergadering van Israël kunnen wij niet helpen, het staat er dui-

delijk geschreven. In vers 25 lezen wij: „En zij zullen wonen
in het land, dat Ik Mijnen knecht Jakob gegeven heb, waarin
uwe vaders gewoond hebben"'. Wil men nog iets hebben dat
duidelijker is. Israël zal volgens Ez. 37 : 21 enz., uit het midden
der heidenen vergaderd worden en naar het land gebracht
worden dat aan Jakob gegeven is en waar hunne vaderen gewoond
hebben. Die vergadering voor Israël is volgens de Mormonen
niet in Amerika maar in het land hunner vaderen, en als Dominee
D. iets van het Mormonisme afwist, dan zou hij daarmede bekend
zijn. Hij moet „Een stem tot waarschuwing" maar eens goed
lezen. Wat die „gecorrigeerde openbaring" betreft, waarin „de
Zoutmeer-stad, als dat Zion wordt aangewezen", doet ons aan
het spreekwoord van klok en klepel denken. Neen, Dominee,
die openbaring bestaat eenvoudig alleen in uw brein of in dat

uwer „bevoegde schrijvers". Eenmaal zult gij zien, dat alle

woorden door Joseph Smith omtrent Jackson County, Missouri,

gesproken, vervuld zullen worden.
Wij laten hier volgen wat Dominee Dekker zegt over het

ontstaan van God volgens Mormoonsche begrippen : „Twee grond-

deeltjes der stof vergeleken hun verstand en riepen een derde
gronddeeltje tot raadsman in. Daarop smolten zij samen tot één
wil, welke de eerste kracht was, en dat is nu de Drieëenige God".
Wat er verder over God en het veelgodendom geschreven staat

is even onredelijk als dit aangehaalde. Voor Dominee Dekker
laten wij hier volgen wat er in het boek „Leer en Verbonden"
staat in ald. 20 vers 17: „Door deze dingen weten wij dat er een
God in den hemel is, die oneindig en eeuwig is, van eeuwig-
heid tot eeuwigheid dezelfde onveranderlijke God, de Maker
van hemel en aarde, en alle dingen welke in hen zijn".

Neen, Dominee, God is zoo niet ontstaan en ook isJoseph Smith
niet de god van deze generatie, noch liet Brigham Young zich in

het openbaar God noemen. Zeg ons in welke geschriften der Kerk
deze dingen geschreven zijn en wie uwe „bevoegde schrijvers zijn.
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Dat het nieuwe Jerusalem in Utah zal nederdalen en de

Mormonen aldaar met de Joden uit het oude Jerusalem zullen

wonen, kan misschien in het brein van Dominee Dekker of in

zijn „bevoegde schrijvers" aanwezig zijn, maar niet in Mor-

moonsche geschriften. Geef maar bewijzen, eerwaarde heer.

Wij willen even doen opmerken, dat dit geen Mormoonsche
stelling is. De Joden uit het oude Jerusalem behooren in het

land hunner vaderen en niet in Utah. Wat gij over de „bloed-

wraak" en dergelijke dingen schrijft toont de betrouwbaarheid
en geest uwer „bevoegde schrijvers".

Maar, Dominee, wij mogen geen ruimte meer gebruiken om
uw mengelmoes van leugen en laster te bespreken. Gij toont

duidelijk niets meer van het Mormonisme te weten dan uw
„bevoegde schrijvers" en zij weten er werkelijk niets van. Als
gij ons plaatsruimte in „De Vrije Fries" wilt afstaan dan zullen

wij ieder punt duidelijk behandelen. Nu hebben de lezers van
„De Vrije Fries" geen voordeel van hetgeen in „De Ster" geschre-

ven wordt, en het zal toch uw doel wel zijn uw lezers de waar-

heid bekend te maken.
Wij raden u aan zelf een onpartijdig onderzoek naar het

Mormonisme in te stellen, lees zijne werken aandachtig, vergelijk

ze met den Bijbel en als gij het er niet mede eens zijt, wat zeer

wel mogelijk is, vertel dan tenminste geen onware dingen of

haal geen verdraaide gezegden van Pratt, Brigham Young of

anderen aan, maar alleen de waarheid. Wij raden u aan om
voorzichtig te zijn, daar ook gij uit uwe woorden geoordeeld
zult worden.

W. J. De B.

Het kenmerk der waarheid is eenvoud.

Seneca.

De vereeniging van de kleinen, brengt groote dingen tot stand.

Buddha.
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