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GELEGENHEIDSWOORD
VAN HET EERSTE PRESIDENTSCHAP.

Den Heiligen der Laatste Dagen, overal, zij heil en zegen

;

vrede en welbehagen allen menschen.
De Heiligen hebben een dubbele reden om zich in dezen tijd

van feesten te verheugen. Terwijl de christelijke wereld de komst
van den Goddelijken Nazarener op aarde herdenkt, waarin wij

ons met hen vereenigen, herdenken wij op denzeliden tijd den
geboortedag van den grooten profeet der negentiende eeuw,

welke geboren werd op 23 December 1805 ; de geboortedag van
den Verlosser der wereld is vastgesteld op 25 December.

Jezus van Nazareth, de zoon van Maria, beschouwen wij ook
als den Zoon van God. Joseph Smith was Zijn dienstknecht en
gemachtigde vertegenwoordiger. Wij eeren hen beiden. Maar
Jezus was de Christus, de Ongeëvenaarde, God geopenbaard in

het vleesch. Joseph was een mensch, aangesteld en bestuurd

door den Zaligmaker, en geen voorwerp voor menschelijke aan-

bidding. Wij volgen hem zooals hij Christus volgde, van Wien
hij al de leeringen, voorschriften, verordeningen en volmacht
heeft ontvangen, die wij erkennen. Wij verheugen ons en zijn

dankbaar omdat zij op aarde geleetd hebben en voor het groote

werk dat door ieder hunner is verricht, in elks bijzondere sfeer

gedurende hun korte loopbaan in het vleesch. Kerstmis is een

geschikte tijd voor die feestvieringen, welke wij houden in over-

eenstemming met het geheele Christendom, alhoewel wij in

sommige dingen van de onderscheidene secten verschillen, zooals

zij van elkaar verschillen.
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Verschil van meening maakt onverdraagzaamheid niet nood-

zakelijk; ook behoeft dit niet te verbitteren of redelijke wezens
tegenover elkander vijandig te maken. De Christus leerde vrien-

delijkheid, geduld en liefde. In Zijne leering van het Vaderschap

van God heeft Hij de broederschap der menschen ingesloten. De
boodschap die wij hebben te brengen is algemeen — voor iedere

natie, geslacht, taal en volk. Terwijl zij aan allen moet verkondigd

worden, zoo moet zij toch aan niemand opgedrongen worden.

De vrije wil van den mensch is een hoofdbestanddeel in den

godsdienst van de Heiligen der Laatste Dagen, van den profeet

Joseph Smith ontvangen, zooals hij die van Jezus Christus ver-

kreeg. Vrije wil, vrije gedachten, het vrije woord, vrijheid in

handelen, maar de grenzen der vrijheid van anderen niet over-

schrijdende, vormen een noodzakelijk deel van ons geloof en

onze handelingen.

Gehoorzaamheid aan de wet, hetzij menschelijk of Goddelijk,

moet door alle menschen betoond worden. De gouvernementen
en hunne aangestelde ambtenaren moeten in hunne onderscheidene

roepingen geëerbiedigd worden, en de rechten van personen

moeten eveneens gehandhaafd worden, met het noodige respect

voor regelen der samenleving, als vastgesteld door de meerder-

heid van iedere natie of gedeelte daarvan. Dit omvat staatkun-

dige vrijheid in de grootste mate binnen de grenzen der wet.

Het is verkeerd pogingen aan te wenden om die te onderdrukken,

of dwang te gebruiken ter beperking daarvan, en het is tegen

de burgerlijke en godsdienstige wetten. Als het Presidentschap

der Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
nemen wij andermaal de gelegenheid waar onze getrouwheid aan

die beginselen bekend te maken.
Wij geven niet voor volmacht te hebben, en hebben daartoe

ook geen verlangen, om de macht van het Priesterschap, dat wij

bezitten, te gebruiken, om eenig lid der Kerk, of andere menschen,
voor te schrijven of te dwingen zich met eenige staatkundige

partij of richting, te vereenigen of die tegen te werken, of de

vrijheid der burgers te belemmeren, waarvan wij dikwijls beschul-

digd worden ; noch verwachten wij iets van het belemmeren van
handel en nijverheid of van de onderdrukking van ondernemingen,
hetzij van corporaties of van personen, noch ook beproeven wij

dit. Wij begunstigen niet de vestiging van monopolies, maar
gelooven in de vrijheid van het kapitaal binnen wettelijke grenzen,

en verlangen de bevordering van zulke vereenigingen die behulp-

zaam zijn in de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen en het

voortbrengen van elk ding en van alles wat bestemd is voor de ver-

betering der menschen maatschappelijk, nationaal en algemeen.
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De vooruitgang der beschaafde wereld op het gebied der

kunst, wetenschap, werktuigkunde, handel, onderlinge verbinding
door spoorwegen, de telegraaf, telephoon, zeevaart en de moderne
toepassingen en uitvindingen hebben onze hartelijke goedkeuring
en waar mogelijk onze ondersteuning. Wij zijn niet voor het

werpen van versperringen op den weg dezer groote ondernemingen,
maar betreuren het feit, dat er een neiging is getoond door som-
mige onverstandige personen en vereenigingen om hen tegen te

werken en te bemoeilijken.

Wij gelooven in de vrijheid van arbeid en het recht der

arbeiders om zich te vereenigen voor eigen bescherming en

vooruitgang, als dit geen inbreuk maakt op de rechten van andere
menschen, genootschappen of vereenigingen. De vooruitgang
der menschen binnen de grenzen van ware vrijheid en de bloei

van gemeenten, staten en volken begroeten wij met vreugde en

wij wenschen ons volk geluk, en terzelfder tijd alle anderen, met
den grooten vooruitgang, die ieder jaar met het voortrollen van
den tijd zichtbaar is, en ieder Kerstfeest doet ons die dingen als

oorzaak tot verheuging beschouwen.
Als een godsdienstig genootschap hebben de Heiligen der

Laatste Dagen reden zich te verheugen over de uitbreiding van
„het Evangelie van het Koninkrijk" onder de volkeren der aarde.

Wij hebben ieder jaar omtrent tweeduizend zendelingen in dienst

der Kerk, zij reizen, prediken, verspreiden lectuur, verdedigen

het geloof, brengen hun boodschap van huis tot huis, verkondigen
haar op de openbare wegen, in zalen en kerken, dragen hunne
eigene onkosten, terwijl zij aldus voor het welzijn der menschen
arbeiden en ontvangen geen vergoeding noch andere geldelijke

hulp, uitgenomen de onkosten aan hunne terugkeer naar huis,

over land of zee, verbonden. Hunne verwanten en vrienden

mogen zich op dit Kerstleest verheugen over de schoone gelegen-

heid die hunne afwezigen hebben verkregen, om ondervinding op
te doen, die voor hen van onschatbare waarde zal zijn. Door
deze middelen verdwijnt het vooroordeel, dat bestaat onder de
verschillende volken van het Christendom. Juiste inlichtingen,

met betrekking tot het werk der laatste dagen en de oprichters,

worden verspreid ; vele duizenden bekeerlingen worden gemaakt,

en geloof in de beginselen die wij bezitten is ontwikkeld onder
ontelbare personen, die den moed hunner overtuiging nietvoldoende
bezitten om de waarheid te omhelzen, maar toch goede gevoelens

tegenover de Kerk hebben en gereed zijn haar te verdedigen als

zij door bestrijders wordt aangevallen.

Het vertrouwen der Heiligen in de goddelijkheid van het

werk der laatste dagen is toenemende en pogingen om dat ver-
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trouwen met betrekking tot de leiders der Kerk te vernietigen,

zijn zichtbaar zonder gevolg. Als het Kerstfeest telkens weerkomt
met zijne feestelijkheden en samenkomsten der familiën, dan is

het duidelijk zichtbaar dat de toestand der Heiligen steeds beter

wordt. Het volk is beter gehuisvest, gekleed, gevoed en gezegend

met de gemakken en benoodigdheden meer als ooit te voren.

Goede vergaderzalen worden steeds gebouwd, het onderwijs

wordt bevorderd, de vereenigingen tot algemeene verbetering

opgericht, worden steeds bekwamer; teruggekeerde zendelingen

zich onder het volk bewegende, oefenen invloed uit door de

kennis die zij in de wereld hebben verkregen, en gebruiken die,

als regel, ten nutte en tot vooruitgang van het algemeen.

Er hebben enkele voorvallen plaats gehad van afwijking van
het rechte pad, in de openbaringen vran God, aan de Kerk aan-

gewezen, welke onderzocht moesten worden en veroordeeld zijn.

Zij zijn ontstaan door aanmatiging van volmacht, in tegenstrijd

met de duidelijke en bepaalde verklaringen van het Eerste

Presidentschap, waardoor moeite en kwaad veroorzaakt werd,

wat niet te verontschuldigen was. Deze voorvallen, alhoewel

niet zoo talrijk als wel gezegd wordt, zijn voldoende geweest om
in de gedachten van sommige menschen onrust te verwekken
en twijfel te doen ontstaan met betrekking tot de houding van
de leiders der Kerk omtrent die vragen; maar het verheugt ons

mede te deelen, dat die dingen snel aan het verdwijnen zijn,

wegens de handeling die gedaan is en de krachtige en herhaalde

verklaringen van den President der Kerk. Dit is een oorzaak

voor gelukwenschen en verheuging, want aan het recht moet
voldaan worden, alhoewel dit door barmhartigheid verzacht

moet worden; de opzettelijke overtreder moet ontdekt worden
en de straf ontvangen, welke vaak de eenige middelen zijn tot

bekeering en verbetering. De wetten der Kerk en de belolten

harer bestuurders moeten gehandhaafd worden en de waarheid

moet ongeschonden blijven.

Wij gebruiken deze gelegenheid om te herhalen, dat de
President der Kerk de tienden van het volk niet ophaalt of

ontvangt, noch deze gebruikt tot persoonlijk voordeel of ten nutte

zijner familie of deelgenooten, als gezegd wordt. De wet der

tiende is niet door hem ingesteld geworden, noch door den
profeet Joseph Smith, die haar op Goddelijk bevel in de Kerk
invoerde, zooals verklaard wordt in Leer en Verbonden, afdeeling

119. Dat was eene herstelling van de oude leerstelling die in

den Bijbel gevonden wordt, welke op zijn minst zoo ver terug

wrerd waargenomen als in de dagen van Abraham, die zijn

tienden aan Melchizedek betaalde. In deze Kerk is het eene
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vrijwillige bijdrage ; een zaak van het geweten tusschen den
persoon en den Heere, en wordt aan de Bisschoppen betaald in

hunne onderscheidene wijken en zij geven er verslag van aan
den presideerenden Bisschopsraad, in wiens kantoor boek wordt
gehouden van iedere cent, aldus bijgedragen, en welke op den
naam van den tiende-betaler persoonlijk geplaatst wordt; dit kan
persoonlijk door hem of haar worden nagezien. De tienden

worden aangewend zooals in Leer en Verbonden, a'fdeeling 120,

is aangewezen, door een Raad, bestaande uit het Eerste President-

schap der Kerk, den Hoogen Raad, welke gevormd wordt door
de twaalf apostelen, en den presideerenden Bisschopsraad, en is

in geen enkel opzicht het eigendom van den President. Al de
rekeningen worden nagezien door eene commissie van bekwame
handelsmannen, aangewezen door de algemeene conferentie der
Kerk, en de fondsen worden gebruikt voor algemeene kerkelijke

doeleinden.

Terwijl er niemand anders recht op heeft, dan alleen zij die

er toe bijdragen, om te weten hoe die gelden gebruikt worden,
zoo verklaren wij tot inlichting van hen die het met juistheid

willen aannemen, dat behalve groote sommen die uitgegeven
worden voor het bouwen van vergaderlokalen, het onderhouden
van tempels en het verrichten van het werk daarin, voor reparaties

en verbeteringen, voor de terugkeer van zendelingen die in de
vreemde zijn, tot steun van de armen en behoeftigen, de oprich-

ting en het onderhouden van hoogescholen, colleges en universi-

teiten voor opvoedkundige doeleinden, wat een zeer groote som
bedraagt, tevens hulp geschonken moet worden aan afgelegen

nederzettingen voor het maken en onderhouden van groote

irrigatiewerken, en aan nederzettingen wier eigendommen door
het water tengevolge van het breken van dammen enz. verwoest
of beschadigd werd.

De Kerk heeft veel bijgedragen tot het oprichten van belang-

rijke ondernemingen op het gebied der nijverheid, welke niet

opgericht zouden zijn als het niet was door de middelen aldus

aangewend. Als die ondernemingen slaagden, dan werden de
voordeden het eigendom der Kerk, en worden voor kerkelijke

doeleinden gebruikt, een volkomen verantwoording wordt steeds

gedaan voor iedere dollar die aldus wordt ontvangen, en in geen
enkel opzicht werden middelen aldus verkregen, het persoonlijk

eigendom van den President of van een zijner deelgenooten.

Wij zinspelen hier op den laster die verspreid is geworden
met het doel om het publiek te misleiden en twijfel onder de
Heiligen te doen ontstaan, en wij doen dit opdat de waarheid
verstaan zal worden en deze valsche geruchten officieel zullen
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worden weersproken. Deze geruchten zijn verspreid door lieden,

die geen persoonlijk belang bij de zaak hebben ; de ware tiende-

betalers zijn over het algemeen bekend met de feiten en ontvangen
getuigenis van een Goddelijke bron, dat het beginsel van het be-

talen van tienden juist is, en ondervinding verschaft hun over-

vloedige bewijzen van den Goddelijken zegen, die met de getrouwe
waarneming ervan gepaard gaat.

Met betrekking tot de opvoeding kan gezegd worden, dat die

grootelijks bevorderd wordt, door de goede werkzaamheden door

de hulpvereenigingen der Kerk verricht, — dit zijn de Zondags-
scholen, de onderlinge ontwikkelingsvereenigingen, en de klassen

voor godsdienstonderwijs, met het goede werk door de zusters-

hulpvereenigingen verricht — zij allen werken mede tot de be-

vordering van geloof, geheelonthouding, matigheid, kuischheid,

deugd, eenheid en liefde, tot het opbouwen van Zion en in het

voorbereiden voor de komst van den Verlosser der wereld, Wiens
geboorte wij herdenken, om als Koning der koningen en Heer
der heeren te regeeren.

Wij zijn voor vrede en niet voor strijd of vijandschap. Wij
betreuren oneenigheid en verfoeien laster. Alhoewel wij ons aan
verkeerde en onjuiste voorstellingen onderwerpen, zoo is dit

niettemin afkeerwekkend voor ons gevoel van billijkheid en recht,

en wij willen geen wraak nemen noch met wraak vergelden.

Wij vermanen tot verdraagzaamheid, gewillig zijnde onze zaak

en handelingen in de handen van Hem te laten, die zegt, dat Hij

zal vergelden. Wij verkiezen de olijftak boven het zwaard, en
stilzwijgendheid, wanneer wij belasterd worden, boven een haastig

antwoord.

De houding dezer Kerk tot andere godsdiensten wordt erg

misverstaan. Wij erkennen het goede dat in alle Christelijke

godsdiensten gevonden wordt en ook in vele heidensche vormen
van eeredienst aanwezig is. De waarheid, die zij bevatten en
voorstaan, bewonderen wij en is in overeenstemming met de

beginselen van ons geloof. De dwaling verwerpen wij. Ons zijn

in dezen tijd waarheden van den hemel geopenbaard, welke wij

aan alle menschen moeten bekend maken, maar wij dringen die

aan niemand op. Wij bewonderen de zelfopoffering door goede
mannen en vrouwen van alle godsdiensten getoond, in hunne
pogingen om de menschheid te bevoordeelen, waaronder begrepen
is de verzorging van de armen en kranken, de inrichtingen die

zijn opgericht, zooals gestichten en inrichtingen voor behoeftigen,

en wij gelooven dat de weldaden en liefde aldus betoond, door

den Heere aangenomen zullen worden en hunne volle belooning

ontvangen.



- 23 -

Onze boodschap is een boodschap van liefde, genade en
licht; niet om eenige godsdienst of partij van het goede dat zij

hebben te berooven, maar dat te vermeerderen en hen nader
tot God te brengen. Onze godsdienst is niet vijandig tegen ware
wetenschap. Dat wat bewezen is, nemen wij met vreugde aan

;

maar ijdele wijsbegeerte, menschelijke opvattingen en bespiege-
lingen van menschen nemen wij niet aan, noch erkennen wij

iets dat in strijd is met Goddelijke openbaring of met het gezond
verstand. Maar alles wat helpt om recht te handelen, wat in

harmonie is met gezonde moraliteit en het geloof in God doet ver-

meerderen, is ons welgevallig, onverschillig waar het ook gevon-
den wordt.

Wij gelooven in het geven van lof en in het gebed, beide, in

het openbaar en tehuis. De muziek wordt ijverig onder ons
beoefend. Onze zangkoren zijn ver boven het middelmatige.

Instrumentale zoowel als vocale muziek wordt onder ons door
vele professoren onderwezen. Aan alle Heiligen der Laatste

Dagen wordt geleerd met de huisgenooten en in het verborgen
te bidden. Hun wordt ook vermaand het Woord van Wijsheid
te onderhouden, waaronder begrepen is het niet gebruiken van
tabak, sterken drank en opwekkende of prikkelende middelen
die de zenuwen prikkelen en schadelijk voor het lichaam zijn

;

en ook een bovenmatig gebruik van vleesch tegen te gaan, en
gehoorzaam te zijn aan alle Goddelijke geboden. Hierin is geen
slavernij, maar aanmoediging om het kwade te vermijden en het

goede aan te hangen.

Daar dit een tijdperk van feestvieren en ontspanning is, zoo

vermanen wij ons volk tot het inachtnemen van matigheid in

feestvieringen en amusementen. Zij moeten in niets tot het

uiterste gaan, maar in alles gematigd zijn. Deze tijd is zeer

geschikt om in de behoeften der armen te voorzien ; hen die

behoeftig zijn te bezoeken en de treurenden te troosten; eenheid
in de gezinnen te brengen; oneenigheden en twisten te begraven

;

onderlinge vergiffenis van fouten te geven en een algemeene
overeenstemming en goede gevoelens te bevorderen. Wij sporen

alle leden der Kerk tot het beoefenen dezer dingen aan.

Wij zijn dankbaar voor de welvaart die het deel van dit volk

geweest is, voor hunne vooruitgang en vooruitzichten, en voor
het succes van het werk waarin wij werkzaam zijn, hetzij tehuis

of in de wereld. Wij smeeken de zegeningen des hemels al

over de Heiligen in al hunne woonplaatsen en wenschen hun
een gelukkig Kerstfeest en nieuw jaar, met de verzekering,

dat Hij Wiens recht het is te regeeren, wederom tot de aarde

zal komen, vergezeld van de heiligen die waar en getrouw
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geweest zijn, onder de welken de Ziener en Patriarch der
negentiende eeuw eene voorname plaats zullen innemen, zij

die zoo innig in het leven verbonden waren en hun bloed te

zamen als martelaars vermengden ; en allen die eveneens tot

aan het einde getrouw zijn, zullen aan de groote feestelijkheden

deel hebben van de heugelijke gebeurtenis van de verlossing der

aarde en de algemeene triomf van gerechtigheid en vrede.

Joseph F. Smith.

Anthon H. Lund.
John Henry Smith.

fKerstnummer „Deseret News", 17 Dec. 1910J.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Gedurende de maand November 1910 heeft ouderling Fred.

Summerill de meeste traktaten uitgegeven, n.1. 1050. Ouderling
E. A. Henniger verspreidde de meeste boeken, n.1. 507. Ouder-

lingen Geo. Keddington en H. A. Willis hebben het grootste aantal

uren besteed aan het verspreiden van lectuur, n.1. 43V2- Ouder-
ling Lester J. Cannon heeft het grootste aantal uren met het

bezoeken van vreemdelingen doorgebracht, n.1. 117. Ouderling
Geo. W. Keddington had het grootste aantal Evangelie-gesprekken,

n.1. 183.

Gedurende de maand December 1910 werden er in deze

Zending 34 personen gedoopt, n.1. 6 in de Amsterdamsche, 3 in

de Arnhemsche, 3 in de Groningsche, 7 in de Luiksche en 15

in de Rotterdamsche Conferentie.

Gedurende de maand December 1910 werden er in deze

Zending 36201 traktaten en 3285 boekjes verspreid. Er werden
4814 Evangelie-gesprekken gehouden, 1285 uren besteed aan het

verspreiden van lectuur en 2272 uren aan het bezoeken van
vreemdelingen.

Ouderling F. E. White heeft de meeste traktaatjes uitgegeven,

n.1. 2385. Ouderling D. H. Cannon heeft de meeste boeken ver
spreid, n.1. 304. Ouderling Grant C. Brown heeft het grootste

aantal uren besteed aan het verspreiden van lectuur, n.1. 453
/* uur.

Ouderling George C. Nuhn heeft het grootste aantal uren met
het bezoeken van vreemdelingen doorgebracht, n.1. 90. Ouderling

J. A. van Duuren had het grootste aantal Evangelie-gesprekken,

n.1. 247.

In de verschillende vertakkingen der Kerk in deze Zending
werd het Kerstfeest op de gebruikelijke wijze door de Zondags-
scholen herdacht.
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GROETENIS AAN ONZE LEZERS.

Het eerste nummer van dezen jaargang was geheel gewijd

aan het Boek van Mormon. Dit tweede nummer bezigen wij in

het bijzonder om onze lezers te wijzen op de verwisseling der

tijden en op het groote werk, waarvan wij deelgenooten zijn. Wij
hebben in dit nummer de groetenis van het Eerste Presidentschap

opgenomen, ter gelegenheid van het Kerstfeest gegeven, en wij

hopen dat onze lezers de lessen en vermaningen, daarin uitge-

sproken, ter harte zullen nemen.
Ook in dit gedeelte van den wijngaard des Heeren kunnen

wij met vreugde terug zien op de vele zegeningen, door de

Heiligen der Laatste Dagen ontvangen. Alhoewel wij ook in

deze Zending gelasterd en bestreden worden, zoo kunnen wij

met dankbaarheid aan God, getuigen, dat het jaar 1910 in alle

opzichten een gezegend jaar voor de Kerk des Heeren in deze

landen geweest is. Meer personen dan ooit te voren ineenigjaar
het geval is geweest, zijn tot de Kerk toegetreden, en de Heiligen

worden over het algemeen sterker in het Evangelie.

Waar de Heere de pogingen Zijner dienstknechten en de

verkondiging van het Evangelie zoo rijkelijk heeft gezegend,

daar beseffen wij volkomen, dat aan Hem alle eer en dankzegging
geschonken moet worden. Maar, waar het verloopen jaar ook
getuige geweest is van veel dat beter had kunnen- zijn, van ge-

breken, zwakheden en overtredingen, zoo vervulle schuldgevoel

en berouw onze harten, opdat de Heere in Zijne barmhartigheid

onze zonden moge vergeven.
Het oude jaar is niet meer ; hetgeen door ons gedaan is kan

niet meer ongedaan gemaakt worden. Waar het echter in ons
vermogen is, om fouten te herstellen, het verkeerde door ons

bedreven, goed te maken, vergiffenis te vragen of te schenken,

daar zij het steeds ons streven deze dingen te betrachten. En
boven alles, laat het verleden ons een groote les voor de toekomst

geleerd hebben, dan hebben wij dat jaar niet ten onnutte geleefd.

Het oude jaar heeft ons vreugde en smart geschonken, maar wij

moeten al die dingen beschouwen als middelen om ons dichter

tot God te brengen en naar betere dingen te streven.

Waar geliefden van onze zijde door den dood zijn ontnomen,
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daar weten wij dat er een leven aan de andere zijde van het

graf is en er eenmaal eene hereeniging kan plaats hebben, als

wij door onzen handel en wandel daartoe waardig worden be-

vonden. En waar ons misschien zonen en dochteren geschonken
zijn, laat het daar ons streven wezen, hen als panden te beschouwen,
aan onze zorg en hoedepdoor den Heere toevertrouwd.

Lezers van „De Ster", wij weten niet wat dit jaar ons brengen
zal, maar wat ons deel ook moge zijn in dezen nieuwen jaarkring,

ons bidden en streven zij steeds in den wil des Heeren te be-

rusten en getrouw onze roeping in alles te volbrengen, dan kun-

nen wij gerust den uitslag in de handen des Heeren overlaten.

Laat ons trachten te beseffen, dit jaar meer nog dan ooit te

voren, dat dit werk een werkelijkheid is ; dat God van den hemel
heeft gesproken en nog Zijn wil aan 'Zijne dienstknechten de
profeten openbaart ; dat wij het Evangelie hebben aangenomen
en den Heiligen Geest hebben ontvangen ; dat wij tot de Kerk
van Jezus Christus behooren en dat Hij, Wiens geboortefeest wij

pas herdacht hebben, in werkelijkheid de Zoon van God is, en
straks zal wederkomen, niet om veracht en bespot of gekruisigd

te worden en de Man van smarten te zijn als voorheen, maar
als Heer der heeren en Koning der koningen. Maar boven alles,

beseffen wij volkomen, dat wij ons moeten toebereiden om Hem
te ontmoeten.

Lezers van „De Ster", laat ons onze loopbaan op aarde met
voorzichtigheid gaan, wetende dat wij eenmaal, en God weet hoe
spoedig, sterven moeten en ons leven op deze aarde, in dit sterfe-

lijk lichaam, een einde zal genomen hebben ; maar wij moeten
niet vergeten, dat wij ook eenmaal verantwoording moeten doen

van hetgeen door ons in dit leven is verricht. Wij roepen u toe

op te staan, de geheele wapenrusting van den christen aan te

doen, schouder aan schouder tegen zonde en leugen te strijden

en het goede door het kwade te overwinnen.

Weest in alles voorbeelden, opdat uw Vader in den hemel

door uwen goeden handel en wandel verheerlijkt mag worden.

Laat ons te zamen werken, gelooven en bidden voor den voor-

uitgang van het werk des Heeren, maar laat ons ook toezien,

dat wij zelven niet afvallig worden, maar met het werk vooruit

gaan.

Wij wenschen u allen een gezegend nieuw jaar toe en God
geve, dat wij in dit jaar zóó leven, dat, wanneer ons leven zal

worden afgesneden, de Heere tot ons kan zeggen, dat wij goede

en getrouwe dienstknechten en dienstmaagden geweest zijn en

in Zijne vreugde kunnen ingaan.
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HET WERK IS UIT GOD.

Houdt af van deze menschen, en laat hen gaan ; want
indien deze raad, of dit werk uit menschen is, zoo zal het

gebroken worden.

Maar indien het uit God is, zoo kunt gij dat niet breken

;

opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te

strijden.

Hand. 5 : 38, 39.

Wanneer de menschen in dezen tijd den raad van den wijzen

Gamaliél wat meer opvolgden, dan zouden daardoor veel moeite

en verkeerde gevoelens voorkomen worden. De prediking van
de Apostelen was eene doorn in de oogen van de leiders en

voorname mannen van het Joodsche volk. Zij wilden de predi-

king van de opstanding van dien gekruisten Jezus niet langer

gedoogen. Verbitterd hielden zij raad, om hen te dooden.

Maar, daar staat de wijze Gamaliél op ; hij was het wel niet

eens met de leer van die volgelingen van Jezus, maar hij was
ook niet bevooroordeeld en was tot het besluit gekomen, dat

Gods werk niet verbroken kan worden en bet werk der menschen
van zelf zal vergaan. Hij wijst op het verleden en noemt eenige

voorvallen, dat mannen opgestaan zijn en wel volgelingen ver-

kregen, maar hun werk bleef niet voortleven. Hij gaf toen den
raad de Apostelen te laten gaan en de tijd zou wel openbaren
wat er van die leer zou worden. Zijn raad werd aangenomen en

de Apostelen herkregen de vrijheid.

In onze dagen zien wij duidelijk, dat de boodschap, door de
Apostelen verkondigd, uit God was, en alhoewel de machten der

hel getracht hebben dat werk te vernietigen, zoo is het toch niet

mogelijk geweest. Straks zal die Jezus wederkomen om te

regeeren en te oordeelen, en de Apostelen, toen veracht en later

toch ter dood gebracht, zullen voorname plaatsen in Zijn Konink-
rijk innemen.

In deze dagen is Joseph Smith opgestaan, hij zeide open-

baringen ontvangen te hebben en geroepen te zijn de Kerk van
Jezus Christus weder op te richten. Hij verkreeg volgelingen en
als weleer stonden ook nu voorname mannen op, vaak ver-

bitterd van geest, en zij vervolgden dezen nieuwen leeraar en
zijne deelgenooten. Als hij maar uit den weg was, zeiden som-
migen, dan zou het werk van zelf wel vergaan. Hij viel, door
het doodelijk lood getroffen. Zwaar was de slag en groot het

verlies, maar het werk bleef niet alleen voortduren, maar werd
zelfs grooter en machtiger, want het was uit God. Wederom
werd vervolging aangewend, om dit werk te vernietigen. Huizen
werden verbrand, mannen, vrouwen en kinderen gedood of van
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hunne haardsteden verdreven, maar het werk kon niet vernietigd

worden ; steeds bleek het bloed der martelaren het zaad der Kerk.

Daar in het verre, onherbergzame westen van Amerika, daar
zou die secte der Mormonen wel te niet gaan, zoo dachten vele

hunner vijanden. Zwaar en smartelijk waren de opofferingen,

droevig was het lijden, maar het werk bleef voortduren want het

was uit God. En zie, daar in Utah en omliggende staten, daar is

dat eertijds kleine en verdrevene volk groot en welvarend gewor-
den en zendt duizenden zendelingen uit en offert groote sommen
op, om de Evangelie-boodschap bekend te maken.

In vele landen, ook in Nederland, heeft men getracht dit werk
der laatst dagen tegen te werken. In de oogen van vele groote

en voorname mannen is de prediking der zendelingen een gruwel.
Gelukkig zijn er ook nu nog wijze mannen als Gamaliël, die

het wel niet eens zijn met de prediking, maar toch de verant-

woording niet op zich willen nemen om dit werk te bestrijden.

Zooals Jezus en Zijne volgelingen vaak op onedele manier bestreden

werden, door het verspreiden van leugen en laster, zoo werden
en worden ook nu nog, in Nederland, deze middelen gebruikt, om
het werk te bestrijden. Maar wat is de uitwerking ? In den regel

worden de leden der Kerk er sterker door in het geloof en hen,

die onderzoek doen, brengt het vaak veel nader.

En heeft het werk minder voortgang gehad ? Neen, het is

Gods werk en met rassche schreden gaat het vooruit. Niet alleen

neemt het aantal leden toe, maar er zijn zeer vele personen die

overtuigd zijn van de waarheid onzer prediking, maar door ver-

schillende redenen gedreven worden, zich niet bij de Kerk aan
te sluiten. Gewisselijk, Gods wToord zal niet ledig wederkeeren
en het werk Zijner dienstknechten is niet nutteloos.

Wij weten niet wat ons lot in de toekomst zal zijn, maar wij

raden een ieder aan voorzichtig te zijn. Dat men in Nederland,

ja overal, ook met betrekking tot cle Kerk van lezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen, naar de raadgeving van
Gamaliël mag luisteren en bedenken, dat dit werk, wanneer het

van menschen is, ook tot een einde zal komen, maar wanneer
het uit God is, zoo zal geen poging om het te vernietigen baten.

De geschiedenis van dit volk en dezer Kerk heeft reeds dui-

delijke bewijzen gegeven, dat het geen werk van [oseph Smith
of van eenig ander mensen, maar van God is ; en wij geven ons

getuigenis met nederigheid des harten, dat wij weten en het

getuigenis des Geestes in onze harten hebben, dat het werkelijk

Gods werk is en zal blijven bestaan.

Laat ons in alles voorzichtig zijn, opdat niemand onzer

bevonden zal worden tegen God strijdende te zijn.



- 29 -

GETUIGENIS EENER OVERLEDENE.

In „De Ster" van 1 Januari maakten wij melding van het

overlijden van zuster H. K. Olie. Zij was omtrent 7*/2 jaar lid

der Kerk en bezat een levendige overtuiging van de waarheid
des Evangelies. Zij predikte steeds de boodschap van leven en

zaligheid, waar zij daarvoor gelegenheid kon vinden. Zij stierf

dan ook in het volle geloof, ja, wij kunnen zeggen, getuigende

van het Evangelie.

Zuster Olie, die ongesteld was en eene operatie moest onder-

gaan, schreef ons een dag voor haar overlijden een brief, en zij

drukte daarin een voorgevoel uit, dat zij besefte te zullen sterven.

En met de zekerheid in het harte, dat zij spoedig voor God zou

staan, om rekenschap van hare daden af te leggen, gaf zij blij-

moedig getuigenis, dat zij bevoorrecht was de boodschap te

hebben aangenomen, haar door de Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen gebracht. Zij schreef te weten,

dat het Gods werk was en het ware Evangelie ; dat zij het steeds

had bemind, nog beminde en zou beminnen zelfs over het graf;

zij gevoelde zich gelukkig anderen die boodschap te hebben ver-

kondigd en vroeg vergiffenis indien zij iets had gedaan wat niet

in overeenstemming met het Evangelie was. Zij zeide ook, dat,

indien het in den raad des Heeren besloten was dat zij wederom
gezond zou worden, zij met vernieuwde krachten in het Evangelie
zou arbeiden en daarin voortgaan.

Dat deze uitingen niet het gevolg waren van haar voorgevoel
van een naderend einde, weten alle die zuster Olie gekend
hebben, maar het wordt ook bewezen door een brief, dien zij

ëenige weken vóór haren dood aan ons schreef en meer bepaald

gericht was aan de leden der Kerk. Zij was toen tehuis en nog
gezond. De zelfde gevoelens worden in dien brief uitgesproken

en hij bevatte eene opwekking, om meer en meer volgens het

Evangelie te leven.

Voorwaar, dit getuigenis van zuster Olie zegt ons duidelijk,

dat de zendelingen onzer Kerk met geen verkeerde dingen
komen en hunne komst niet met slechte bedoelingen geschiedt.

Een kwade boom kan zulke vruchten niet voortbrengen.

Maar ook het heengaan van deze zuster is een roepstem tot

ons, dat wij ons huis zouden bereiden om te sterven, want wij

weten niet wanneer dit oogenblik voor ons zal aanbreken, maar
het zal zeker komen.

Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven, van nu aan.

Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten" mogen van hunnen arbeid;

en hunne werken volden met hen. Openb. 14 : 13.
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HET STATISTIEK VERSLAG.

Het verheugt ons onzen lezers het Statistiek verslag der Ne-

derlandsch-Belgische Zending te kunnen aanbieden. Het geeft een

duidelijk overzicht van den toestand der Kerk in deze landen en

van het werk in het jaar 1910 verricht.

Wij danken den Heere voor Zijne hulp en bijstand ons be-

wezen en voor den vooruitgang van Zijn werk; ook zijn wij dank-

baar voor de hulp ons door de zendelingen en leden geschonken
en hopen van harte, dat wij in dit jaar even getrouw gesteund

en geholpen zullen worden, en wanneer God ons blijft zegenen,

dan zal dit jaar ons weder verder voorwaarts doen gaan.

DE ZENDING IN ANDERE LANDEN.

Het werk des Heeren gaat ook in andere landen met rassche

schreden vooruit. Vooroordeel gaat steeds meer en meer ver-

dwijnen. Men krijgt een beter begrip van de leeringen der Kerk
en er is meer waardeering voor het goede door de Heiligen der

Laatste Dagen verricht. Het aantal leden neemt steeds toe, het

getal vrienden wordt grooter en de toestand der Heiligen beter.

In Utah hebben van tijd tot tijd vergaderingen plaats van
leden der Kerk, die voorheen in de verschillende landen van
Europa woonden, en zij protesteeren tegen den laster die omtrent
dit werk verspreid wordt. De Duitschers, Nederlanders en Denen
deden dit en nu weder vergaderden de Zweden in Salt Lake
City en protesteerden tegen hetgeen in Zweden tegen de Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt
gedaan.

Voorwaar, al deze dingen spreken van geestelijk leven, voor-

uitgang en ten voordeele van dit werk !

AFSCHEIDSGROET.

Wanneer dit nummer van ons tijdschrift verschijnt, dan zijn

wij niet meer in Nederland, maar op weg naar ons tehuis in

Zion. Wij zijn dankbaar voor het voorrecht dat wij genoten, om
deze zending te volbrengen, en danken de leden der Kerk en

onze vrienden voor de liefde en vriendschap ons bewezen.
Wij wenschen voorwaarts te gaan in gehoorzaamheid aan

de geboden des Heeren en roepen allen een laatste vaarwel
toe en God geve dat wij allen zullen volharden in het Evangelie.

G. W. Keddington.

J. H. Gwilliam.
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ONTSLAGEN.

Ouderling Geo. W. Keddington is eervol van zijne werkzaam-
heden in deze Zending ontslagen. Hij arriveerde <e Rotterdam
op 30 Juni 1909 en is sedert dien tijd in de Rotterdamsche,

Arnhemsche en Amsterdamsche Conferentie werkzaam geweest.

De laatste 3 maanden zijner zending was hij te Den Helder

werkzaam en heeft aldaar een zeer goed werk verricht, waarvan
de vruchten zekerlijk geoogst zullen worden.

Ouderling Joseph H. Gwilliam is eervol van zijne werkzaam-
heden in deze Zending ontslagen. Hij arriveerde te Rotterdam
op 15 Juli 1908 en is sedert dien tijd in de Rotterdamsche en
Arnhemsche Conferentie werkzaam geweest. Sedert 1 Juni 1910

was hij als President der Arnhemsche vertakking werkzaam.

VERPLAATST.

Ouderling L. H. Taylor is van de iVrnhemsche naar de
Rotterdamsche Conferentie verplaatst.

Ouderling S. J. Nichols is van de Rotterdamsche naar de

Arnhemsche Conferentie verplaatst.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.

Op Zondag 29 Januari zal de Rotterdamsche Conferentie te

Rotterdam gehouden worden. Er zullen drie vergaderingen
gehouden worden ; te 10 uur v. m. en te 7 uur des avonds in

het „Verkooplokaal", Goudschesingel 33 a, en des namiddags te

2 uur in het gewone vergaderlokaal St. Janstraat 15 a.

De zendelingen, leden en vrienden worden beleefd uitge-

noodigd deze conferentie bij te wonen.

Bewaart alle nummers van „De Ster" en laat ze later inbinden.
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