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Indien wij seggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en

wij in de duisternis wandelen, boo liegen wij, en doen de waarheid
niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het

licht is, soo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed

van Jesus Christus, Zijnen Zoon, reinigt ons van alle Bonden.

I Joh. 1 : 6, 7.

No. 4. 15 Februari 1911. 16de Jaargang,

GOD EN ONSTERFELIJKHEID.

Wanneer wij om ons heen blikken, dan is er veel dat tot

nadenken stemt. Er zijn toestanden, die werkelijk treurig zijn
;

er gebeuren dingen waar tegenover de mensch machteloos staat

en wij komen tot het inzicht, dat er in de wereld nog heel veel

te verbeteren valt.

Het is waar, dat op wetenschappelijk gebied groote vorde-

ringen gemaakt en daardoor ook groote voordeden verkregen
zijn, maar het valt tevens niet' te ontkennen, dat er nog tal van
groote raadselen onopgelost zijn gebleven en met betrekking tot

zeer vele gewichtige zaken de mensch als het ware in onzekerheid

verkeert. Velen zijn onverschillig en slaan geen acht op hetgeen

er om hen plaats heeft, weer anderen vatten het leven zeer ernstig

op en streven naar hoogere en betere dingen.

Waar de mensch slechts zeer kort op het tooneel des levens

vertoeft en veelal een zwaren strijd heeft te strijden, daar is het

te begrijpen, dat soms vragen gedaan worden als : waarom dit

alles; waartoe is de mensch geschapen; is er een leven na dit

aardsche bestaan en is er een God die alles bestuurt of onder
Wiens toelating alles plaats heeft.

Er zijn menschen die de onsterfelijkheid loochenen, omdat zij

vele dingen niet verstaan ; weer anderen denken dat er geen God
is, omdat zij overal wetten waarnemen en oorzaak en gevolg
duidelijk zichtbaar zijn; de onsterfelijkheid wordt door sommigen
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niet erkend, omdat het onsterfelijke niet door ons gezien kan

worden oi omdat het niet voor den mensen denkbaar is. Wij

zouden zoo verschillende redenen kunnen opnoemen, maar dat

is niet noodig; het zijn echter ernstige vragen en wij moeten er

rekening mede houden.

Als de mensen onsterfelijk is, dan zegt de rede duidelijk, dat

het heden van invloed op den toekomstigen toestand van den

geest, of het onsterfelijke van den mensen, moet zijn. Als het zijn

kan, dat de mensch onsterfelijk is, dan is het ook mogelijk, dat

er een God is ; en als er een Hooger Wezen is, dan moet daar

ook rekening mede gehouden worden. Een ontkennen zal niets

baten en van geen nut zijn.

Er zijn menschen die zeggen, bewijs mij dat er een God is,

zooals men een wiskundige stelling kan verklaren, en wij zullen

in Hem gelooven. Men vergeet echter, dat op wiskundig gebied,

en dit is met iedere wetenschap het geval, de beginselen of een-

voudige regelen eerst geleerd en begrepen moeten worden,

alvorens men grootere vraagstukken zal kunnen oplossen. Zou
het dan anders kunnen zijn ten opzichte van de wetenschap of

kennis, welke betrekking heeft op God en de onsterfelijkheid ?

Er zijn zooveel dingen die door ons waargenomen kunnen
worden en van het bestaan van een Hooger Wezen getuigen en

van onsterfelijkheid spreken, dat een erkenning van deze begin-

selen ons tot hoogere kennis zal voeren.

Als de mensch zichzelven beschouwt en ziet hoe hij gedurende
zijn geheele leven de eenheid van het zelfbewustzijn bewaart,

maar zijn lichaam daarentegen, en daarmede de hersenmassa,

voortdurend verandert ; dat in weinige jaren de geheele hersen-

massa vernieuwd geworden is, maar de herinnering niettegen-

staande is blijven bestaan, en wij op hoogen leeftijd de voorvallen

der jeugd kunnen herinneren en de mensch zich toch dezelfde

persoonlijkheid gevoelt, alhoewel de cellen waaruit de hersenen

en zijn geheele lichaam bestaat, niet dezelfde gebleven zijn, dan

moet hij erkennen, dat er iets in hem is, dat aan geen verande-

ring onderhevig en blijvend is. Over deze dingen zouden wij

verder kunnen gaan, doch wij hebben slechts een stipje aange-

toond, en een verder nadenken en onderzoek zal talrijke bewijzen

voor de onsterfelijkheid van den mensch doen zien. En als er in

den mensch onsterfelijkheid is, en wij hier op aarde reeds zien,

dat er voor den mensch gelegenheid tot vooruitgang on ontwik-

keling is, dan is daardoor de mogelijkheid zeer groot, dat er een

hooger en machtiger Wezen is, waarin onsterfelijkheid woont.

En als wij de wonderwerken der schepping aanschouwen
en zien, dat alles naar een zeker doel heen wijst, dat alles volgens
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een zeker plan schijnt geschapen te zijn, en de verhouding en

afstanden van sterren en planeten zoo zijn, dat het evenwicht

bewaard blijft, dan zijn dit dingen die spreken vóór het bestaan

van een God. Dit alles is beter te verklaren door het bestaan

van een God, als het louter aan toeval of ontwikkeling toe te

schrijven. En waar het niet te ontkennen valt, dat er ontwik-

keling — evolutie — in de schepping duidelijk zichtbaar is, zoo

is het tevens ook waar, dat er alleen van ontwikkeling gesproken
kan worden met betrekking tot iets dat alreeds bestaat. En waar
het tevens nog niet bewezen is, wat leven is, zoo is het redelijker

om te gelooven, dat er een Wezen bestaat in Wien het leven

is en door Wien alles bezield is geworden en bezield wordt, als

het ontstaan van het leven aan louter toeval of chemische werking
toe te schrijven.

Het is waar, dat wij ons hier op een uitgebreid terrein bevin-

den en het onderwerp te uitvoerig is, om in dit kort artikel te

behandelen, maar voldoende is aangetoond, om ons stof tot

nadenken te geven. Het is waar, dat er vele personen zijn, die

als tot in bijzonderheden een oplossing van alles geven en de

schepping zonder het bestaan van God verklaren, maar iemand
die werkelijk met de wetenschap bekend is, weet, dat er vele

theorieën voor feiten worden medegedeeld, en vele gevolg-

trekkingen gemaakt worden, die louter bespiegelingen zijn.

Soms wordt gezegd, dat de ijzeren natuurwet overal duidelijk

zichtbaar is en er daarom geen God bestaat. Maar dit is geen
bewijs, want men kan juist zoo goed zeggen, ja het is zelfs rede-

lijker, dat God die wetten gemaakt heeft en gebruikt tot bereiking

van Zijne doeleinden, als te zeggen, dat die wetten en die regel-

maat het gevolg van toeval of ontwikkeling zijn, zonder een
hoogere macht tot leiding aan te nemen.

Het zal misschien gezegd worden, dat in sommige dingen
er een groot verschil tusschen de wetenschap en godsdienst is,

en dit onmogelijk zoo mag zijn. Wij willen hier opmerken, dat

er geen verschil tusschen waren godsdienst en wetenschap is,

maar wij moeten tevens erkennen, dat er vele menschelijke

instellingen en opvattingen als tot den waren godsdienst behoo-

rende worden beschouwd, en ook, dat er op wetenschappelijk

gebied vele dingen zijn, die nog niet als feiten kunnen beschouwd
worden. De mensch die naar waarheid zoekende is, zal daarom
zeer voorzichtig moeten zijn en niet te haastig of te oppervlakkig
oordeelen.

Niemand zal zeggen, dat er geen nut in geneeskunde is, als

iemand die zich voor een geneeskundige uitgeeit abuizen maakt,
en niemand zal zoo dwaas zijn te beweren, dat de sterrenkunde
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dwaasheid is, omdat er menschen zijn die zeggen, dat zij uit de
planeten het lot van den mensch kunnen voorspellen, doch niets

van sterrenkunde afweten. Op godsdienstig gebied is dit juist

het zelfde. Wat de menschen zeggen godsdienst te zijn of daar-

mede in betrekking te staan, dat is daarom altijd nog geen
godsdienst. Maar ook op wetenschappelijk gebied moeten wij

erkennen, dat er zeer veel is, wat den toets niet kan doorstaan.

Als men tot waarheid wil komen, dan zal men eerst naar den
waren godsdienst moeten onderzoek doen, en als men dan de
wetenschappelijke feiten daar naast plaatst, dan zal men tot de

ontdekking komen, dat er een schoone harmonie bestaat en de

wetenschap slechts een gedeelte is van de kennis, die betrekking

heeft op God en Zijne werken, de wetenschap der godgeleerdheid.

Wij willen de aandacht van den zoeker naar waarheid vesti-

gen op het feit dat er werkelijk waarheid op aarde is en er ook
ware godsdienst, door God geopenbaard, op aarde bestaat. God
leeft en heeft Zichzelven geopenbaard en er is onsterfelijkheid

;

en als men in oprechtheid des harten wil onderzoeken en gewillig

is de beginselen te bestudeeren, om dan verder tot ontwikkeling

te geraken, dan zullen steeds duidelijker bewijzen verkregen
worden en de waarheid zal zich steeds meer voor ons openbaren.

Wij willen de aandacht van den lezer vestigen op de Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze Kerk
werd op aanwijzing van God opgericht op 6 April van het jaar

1830. De man, Joseph Smith, die dit werk onder de leiding van
God heeft tot stand gebracht, was toen slechts 24 jaren oud en

had geen wetenschappelijke opleiding genoten. Hij zeide eenmaal
van zichzelven : „Ik ben een ruwe steen. De klank van hamer
en beitel is nimmer aan mij gehoord geworden, totdat de Heere
mij in handen nam. Ik verlang de geleerdheid en wijsheid des

hemels alleen."

Het wekt inderdaad bewondering, als men de verhevene stel-

lingen, door dezen man onderwezen, wat nader gaat beschouwen
en ziet, dat in later tijden de wetenschap vele zijner stellingen

bevestigd heeft. Hij sprak over de eeuwigheid- van de stof,

ontstak licht over den oorsprong van den mensch, verklaarde
veel met betrekking tot God en de eeuwigheid en gaf vele ophel-

deringen over de schepping en andere groote vraagstukken, die

volkomen wetenschappelijk zijn en hem door God geopenbaard
waren.

Een onbevooroordeeld onderzoeker zal moeten erkennen, dat

hij door een hoogeren Geest bezield of ondenvezen moet geworden
zijn, daar hij anders nimmer zulke dingen had kunnen bekend
maken. En wij willen getuigen, dat met het voortrollen van den
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tijd, steeds nieuwe bewijzen voor de goddelijkheid zijner zending
zullen worden voortgebracht. Wij raden een ieder aan, verder

deze dingen te onderzoeken, want het is een ernstige zaak. Er
is onsterfelijkheid en er is een God, en als de mensch een einde

wil hebben aan den jammer en ellende die op aarde is, en betere

toestanden wil zien, dan is het God alleen die de menschen
daartoe kan onderwijzen, maar dan moet de onsterfelijke mensch
ook gewillig zijn, van God, den Vader der geesten, te willen

leeren en Hem gehoorzaam te zijn.

OPGRAVINGEN.

Aan de „Des News" ontleenen wij het volgende

:

„New- York, 19 Januari — Charles Dudley Ward, een Engelsche
oudheidkundige, die opgravingen doet in Colchester, bericht, dat

hij veiligheidespelden gevonden heeft die meer dan 2000 jaren

oud zijn. Hij zegt dat die vermoedelijk door de Romeinen alge-

meen gebruikt werden."
In „De Nederlander" stond het volgende vermeld :

„Onlangs maakten wij melding van scherven van gebakken
aarde in Samaria gevonden tusschen de overblijfselen van een
paleis uit Koning Achab's tijd. Nadere berichten bevestigen een
vondst van ongeveer vijf en zeventig scherven, brokstukken
waarschijnlijk van wijn- en oliekruiken, waarop de woordteekens
niet — zooals eerst gemeld - ingegrift zijn, doch die met pen
en inkt zijn beschreven. Ettelijke namen, die op de scherven
voorkomen, zijn die van de tijdgenooten van Achab; zoo staat

op een brokstuk van een albasten vaas de naam van Pharao
Osomon II, terwijl andere namen die zijn van goede bekenden
uit den Bijbel.

Dat men reeds in de negende eeuw voor onze jaartelling in

Israël pen en inkt gebruikte doet vermoeden, dat de papyrus wel
niet ontbroken zal hebben, die meer dan scherven van gebakken
aarde tot de toepassing van het geschreven schrift moet hebben
geleid."

VERSLAG DER ROTTERDAMSCHE CONFERENTIE.

Op Zondag 29 Januari werd de Halfjaarlij ksche Rotterdamsche
Conferentie te Rotterdam gehouden. Er werden drie vergade-

ringen gehouden. De eerste vergadering begon te 10 uur in het

„Algemeen Verkooplokaal".
Nadat Conferentie-President G. M. Farrer eenige woorden

van welkom gesproken had, sprak ouderling A. Bakker over den
toestand en de vervolging der vroegere heiligen en toonde aan,



- 54 -

dat het werk. des Heeren steeds grooter vooruitgang maakte, als

er vervolging en strijd was. Daarna sprak ouderling D. H. Cannon,
President der Arnherasche Conferentie, over de noodzakelijkheid

van bekeering en maande een ieder aan deugdzaam en rein te

leven. Vervolgens sprak ouderling E. A. Heniger over den doop.

Ouderling J. H. F. Volker, President der Amsterdamsche Confe-

rentie, sprak over het Boek van Mormon en daarna sprak

oaderling G. Meenderink over de noodzakelijkheid van openbaring

en toonde aan, dat de Kerk daarop gegrond was. Deze vergade-

ring werd door omtrent 700 personen bijgewoond.

De namiddagvergadering begon te 2 uur en werd in het

gewone vergaderlokaal gehouden. Nadat het avondmaal bediend

was, sprak ouderling J. B. N. de Haan over den toestand der

wereld in deze en in andere bedeelingen. Daarna werden de
autoriteiten der Kerk en Zending voorgesteld en algemeen
erkend. Ook werd een verslag geveven van het werk in de

Rotterdamsche Conferentie verricht. Ouderling J. L. Ellertson

verklaarde hoe een getuigenis van het Evangelie verkregen kon
worden en toonde aan, dat de rechtvaardigen gezegend zullen

worden. De President der Groningsche Conferentie, P. Badger,

sprak over de zending van Christus gedurende Zijn leven op

aarde en in de wereld der geesten. Ouderling P. 't Hart haalde

aan, dat de autoriteiten der Kerk niet financieel door ons, maar
wel door ons geloof en onze gebeden ondersteund worden. Verder
maakte hij eenige opmerkingen over Fil. 2 : 3. Het lokaal was
geheel gevuld, er waren ongeveer 400 personen aanwezig.

De avondvergadering begon te 7 uur en werd in het „Alge-

meen Verkooplokaal" gehouden. Ouderling B. Tiemersma besprak
den toestand der wereld op godsdienstig gebied en verklaarde

eenige beginselen van het Evangelie. Daarna sprak de President

der Zending, B. G. Thatcher, over eenige voorvallen uit het leven

van Christus en van eenige der vroegere apostelen, en maande
aan tot onderzoek van het Evangelie en tot bekeering en geloof

in Christus. Tot slot sprak ouderling W. J. De Brij over de be-

strijding van het werk des Heeren in vroeger en in dezen tijd

de oprichting der Kerk in deze bedeeling en enkele leerstellingen

werden verklaard.

Er waren ongeveer 1100 personen in deze vergadering aan-

wezig, aandachtig werd geluisterd en vele traktaatjes en boekjes

uitgegeven.

Het Koor der Rotterdamsche vertakking, onder de bekwame
leiding van ouderling G. B. Alexander, luisterde de vergaderingen

op door het zingen van schoone liederen.

Op Maandag 30 Januari, te 10 uur v. m. werd er een vergade-
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ring voor de zendelingen gehouden. Er werd verslag der werk-
zaamheden gegeven en verder werden verschillende dingen
besproken, die met het zendingswerk in verband staan.

Heber T. Hall, Secr.

COÖPERATIEVE VERBRUIKSVEREENIGINGEN
IN DEN MORMONENSTAAT UTAH.

In een der laatste nummers der Coop. News staat te lezen,

dat de verbruikscoöperatie bij de Mormonen reeds tamelijk ver-

breid is. In het noorden van den staat Utah bestaan al reeds
meer dan 100 dergelijke organisaties. De belangrijkste is de sedert

1868 in de Zoutzeestad gevestigde coöperatieve verbruiksvereeni-

ging Zion. Hare localiteiten bevinden zich in het beste gedeelte

der stad en zij heeft 480 geëmployeerden in haar dienst. Evenals

de stad zelve dankt ook de coöp. verbruiksvereeniging haar ont-

staan aan Brigham Young. Het doel was het algemeen welzijn te

bevorderen inplaats van enkelen te verrijken, het grondbeginsel
was hetzelfde als bij de pioniers van Rochdale : verbetering der

materiëele en moreele toestanden onder de bevolking door middel
van gemeenschappelijken inkoop der noodzakelijke levensbehoef-

ten, bijeenbrenging van een gemeenschappelijk ondeelbaar kapitaal

ten behoeve van de zelf ter hand te nemen productie en ver-

deeling van een gedeelte van de winst naar den maatstaf van
het in den coöperatieven winkel verbruikte.

Het centrale gebouw der coöp. verbruiksvereeniging Zion
behoort tot de mooiste huizen van het Amerikaansche Continent.

Het is svier verdiepingen hoog en dekt een oppervlakte van
200.0000 vierkante voeten. Beneden heeft de detailverkoop, in het

overige gedeelte het engros-verkeer plaats met de overige coöp.

verbruiksvereenigingen van den staat, waarvoor de vereeniging

Zion de inkoopen bezorgt. Bovendien bezit de vereeniging een
groot warenhuis met drie verdiepingen en een drogisterij. In

1870 werd ook reeds met eigen productie een aanvang gemaakt
door de oprichting van eene kleine schoenfabriek, in 1878 volgde

een kleermakerij voor bovenkleeding en andere confectie-arti-

kelen. Ongeveer 200 personen zijn in de productieve bedrijven

werkzaam, die in een eigen groot gebouw zijn ondergebracht.

Er kunnen dagelijks 500 paar schoenen en 100 dozijn kleeding-

stukken worden vervaardigd, wanneer alles in volle werking is.

Gedurende het laatste boekjaar, dat in Maart werd afgesloten,

werd door de coöp. verbruiksvereeniging „Zion" een omzet van

6 millioen Dollars bereikt.
(Ons Belang).
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Wij plaatsen bovenstaand artikel niet om onze lezers iets

nieuws mede te deelen, daar wij vermoeden, dat zij daarmede
bekend zijn, vooral onze lezers in Utah ; maar wij plaatsen het

alleen, om te doen zien, dat er meer acht geslagen wordt op de
Heiligen der Laatste Dagen en hetgeen door hen verricht is en
wordt, als velen wel denken. Ook is het een bewijs, dat door
onbevooroordeelde mannen het werk door Brigham Young gedaan
erkend wordt, en zooals vaak met betrekking tot Joseph Smith
gezegd is, zoo zal het ook met Brigham Young en andere leiders

der Kerk geschieden, dat hun werk en wijsheid erkend zal

worden.
Vele instellingen en leeringen die nu in de wereld bestaan,

of geleerd worden, als nuttig voor de menschen, bestonden reeds

lang geleden in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen. In verschillende landen zijn er Coöperatieve

Verbruiksvereenigingen en zij zijn zeer nuttig. Welnu, op

16 October 1868 werd een zoodanige instelling reeds te Salt Lake
City opgericht onder leiding van President B. Young. Alles was
toen zeer duur in Utah en op aanraden van den President werd
tot het oprichten dezer instelling besloten. En ieder kon aan-

deden koopen, zoodat het een algemeene instelling werd, men
kon goedkooper koopen en betere artikelen verkrijgen.

Wij twijfelen niet of ook dit artikel, dat ook in andere
couranten verscheen, zal er toe bijdragen, om het vooroordeel
tegen de Kerk te verdrijven.

ZIONISTISCHE LANDBOUWSCHOOL.

Er is indertijd door bekende Zionisten in den lande de wen-
schelijkheid besproken een land- en tuinbouwschool op te richten,

ten einde daar jonge mannen op te leiden, die zich later willen

vestigen in Terusalem en Palestina, met de bedoeling het land te

ontginnen en vruchtbaar te maken voor cultuur.

Naar het U. D. verneemt, is voor de vestiging dezer school

thans terrein aangekocht. De heer Kann te 's-Gravenhagen heeft

zich voor dit doel het eigendom verzekerd van den bekenden
Westlandschen Tuin aan den Vleutenschen weg, tusschen Utrecht

en Vleuten, welk terrein tot dusver toebehoorde aan dr. van
Dugteren te Rotterdam.

Als wij barmhartigheid van anderen verwachten, dan moeten
wij ook gewillig zijn barmhartig tegenover anderen te zijn.

Het is niet zoo zeer de vraag of wij met onszelven tevreden

zijnr maar of God met ons tevreden is.



P E 5 T E K
Nederlandsch Orgaan van de Heiligen 'der laatste Dagen.

Redactie: Assistent:

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

GODS VOORZIENIGHEID.

Wanneer de menschen wat meer vertrouwden op de voor-

zienigheid Gods, dan zou het leven voor velen gemakkelijker en
zouden de gevoelens tegenover onzen hemelsehen Vader beter

zijn. De Schriften zeggen ons, dat Gods Vaderlijke zorg gaat

over al zijne schepselen ; en als wij bezitten wat wij begeeren of

behoeven, dan zijn wij gewillig de hand Gods daarin te erkennen
en Gods voorzienigheid daarvoor te danken. Maar als de dingen

eens veranderen en als het schijnt dat alles tegen ons is en er

geen straal van hoop onze droevige harten verlicht, om dan nog
in Gods voorzienigheid te gelooven en daarop te betrouwen, dat

is het juist waar het op aankomt. Ook daar is de voorzienigheid

Gods, waar wij die niet zien of erkennen.
Als wij de schepping beschouwen en zien hoe alles met

wijsheid is geschapen en geregeld, hoe alles volgens een vast

plan en voor een zeker doel is verricht, dan kan het niet anders
of de mensch moet bekennen, dat God groot is en Hij met alles

een wijs oogmerk heeft.

En zou het dan anders zijn waar Gods voorzienigheid op
Zijne kinderen betrekking heeft? Gewisselijk niet. Hij die Zijne

kinderen met een wijs doel op aarde heeft geplaatst en weet wat
van Zijn maaksel te wachten is, heeft Zijne schepselen niet aan
een blind noodlot overgelaten, noch willekeurig op de onstuimige

zee des levens geplaatst. Ook met betrekking tot den mensch is

er een vast plan; en wij doen wel dit niet uit het oog te verliezen.

Zelfs als wij in moeilijkheden verkeeren en wij met ons klein

verstand niet kunnen zien voor welk doel dat alles is, dan kunnen
wij verzekerd zijn, dat Gods voorzienigheid en zorg nog over

ons is, en dat hetgeen ons onder Zijne toelating overkomt, ons bij

getrouwheid en gehoorzaamheid aan Hem tot nut en zegen zal

zijn. Gezegend is de mensch die kan beseffen, dat Gods oog
steeds op hem, Zijne voorzienigheid over hem is en dat alles

wat hem wedervaart tot zijn heil zal medewerken en dat God er

mede bekend is. Het leven van Jezus geeft ons ook schoone
voorbeelden en Zijne woorden omtrent de voorzienigheid Gods
zijn zeer duidelijk.

Ook het leven van den profeet Joseph Smith geeft ons veel
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onderricht omtrent deze dingen. In afdeeling 122 van het boek
„Leer en Verbonden" spreekt de Heere tot Joseph Smith. De
profeet was toen in de gevangenis en was te midden van groote

moeilijkheden en gevaren. Nadat de Heere vele moeilijkheden

had opgenoemd, zeide Hij : „Indien zelfs de kaken der hel zich

voor u wijd zullen openen, weet gij dan, Mijn zoon, dat al deze

dingen u ondervinding zullen geven, en voor uw welzijn zullen

zijn. De Zoon des Menschen heeft meer dan dit alles geleden

;

zijt gij meerder dan Hij ? Daarom, vervolg uwen weg, en het

Priesterschap zal met u blijven ; want hunne grenzen zijn gezet,

die kunnen zij niet overschrijden. Uwe dagen zijn bekend, en

uwe jaren zullen niet minder geteld worden, daarom vrees niet

wat de menschen kunnen doen, want God zal voor eeuwig en

altoos met u zijn."

Voorwaar ook voor ons is daarin veel tot leering. God leeft

en Zijne voorzienigheid is over ons. Laat ons dit nooit vergeten.

IN ONS EIGEN ZENDINGSVELD.

Gedurende de maand Januari werden er in deze Zending 9

personen gedoopt, n.1. 2 in de Amsterdamsche, 2 in de Groningsche
en 5 in Rotterdamsche Conferentie.

Er werden 2155V4 uren besteed aan het bezoeken van vreem-
delingen. 1204 uren aan het verspreiden van lectuur, 4458 Evan-
gelie-gesprekken gehouden, 29440 traktaten en 3336 boekjes

verspreid.

Ouderling Hyde A. Willis heeft het grootste aantal uren

besteed aan het bezoeken van vreemdelingen n.1. 78, Ouderling

G. C. Brown heeft het grootste aantal uren besteed aan het ver-

spreiden van lectuur n.1. 383/4. Ouderling A. Schurink, had het

grootste aantal Evangelie-gesprekken n.1. 217. Ouderling F. E.

White verspreidde de meeste traktaten n.1. 1686 en Ouderling

E. A. Heninger de meeste boeken n.1. 356.

UTAH-NIEUWS.
Te Ogden City, Utah, wonen broeder en zuster M. Vostenberg,

respectievelijk 82 en 70 jaren oud. Zij werden in Nederland
geboren en namen aldaar ook het Evangelie aan, waarin zij zich

nog steeds verheugen. Zij waren onlangs 50 jaren gehuwd en
hun gouden bruiloft werd op 14 November 1910 feestelijk gevierd.

Door verschillende vrienden was er een maaltijd aangericht in

een zaal te Ogden City, waaraan 175 gasten deel namen. Er
werden portretten van het echtpaar uitgereikt en verder wisselden

toespraken, zang, muziek en voordrachten elkander af, zoodat

deze gezellige avond nog lang in herinnering zal blijven,
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DE AFVAL EN HERSTELLING.

Het is inderdaad een treurig feit, zooveel verdeeldheid en

verwarring er op godsdienstig gebied te aanschouwen valt.

Paulus zegt : „ Want God is geen God van verwarring, maar
van vrede." (I Cor. 1.4 : 33). De wetten, inzettingen en voor-

schriften, door God aan Zijne schepselen gegeven, moeten dus
tot éénheid, verbetering en liefde voeren. Dat het komen tot

éénheid de bedoeling is, zegt de Schrift duidelijk op verschillende

plaatsen. (Efeze 4:3, 13; Joh. 17 : 21, 22). Waar de wereld ons
in deze dagen verwarring en verdeeldheid vertoont, is dit een
duidelijk bewijs, dat men de wetten en inzettingen Gods verlaten

heeft, want deze brengen tot eenheid.

Wij lezen in Eleze 4 dat Christus, het Hoofd der gemeente,
Apostelen, Profeten, Herders en Leeraars heeft gegeven tot leiding

en besturing van Zijn volk ; Hij heeft zekere verordeningen
ingesteld, welke gehoorzaamd moesten worden om zalig te worden.
Wij vinden in de Schriften nergens een woord gesproken, dat

iemand het recht zou hebben deze dingen te veranderen
;
ja, wat

meer zegt, er wordt in Gods Woord zelfs ernstig gewaarschuwd,
om het Evangelie zoo te behouden als Jezus en Zijne jongeren
het hebben overgegeven. Als men aan deze dingen had vast-

gehouden, dan zou het Christendom een ander beeld vertoonen,

doch men heeft dat pad verlaten, een ieder heeft zulke wegen
gaan bewandelen als hem goeddacht en de afval is nu duidelijk

zichtbaar.

. Wij zullen trachten aan te toonen dat niet alleen deze afval

heeft plaats gehad, maar dat ook de glorierijke herstelling een
aanvang heeft genomen.

Jezus zeide : „Doch de Zoon des menschen, als Hij komt, zal

Hij ook geloof vinden op aarde" ? (Luk. 18 : 8). In Matt. 24 : 37—39

zegt Hij : „En gelijk de dagen van Noach waren, alzóó zal ook
zijn de toekomst van den Zoon des menschen. Want gelijk zij

waren in de dagen vóór den zondvloed, etende en drinkende,

trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe op welken
Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed

kwam en hen allen wegnam : alzóó zal ook zijn de toekomst van
den Zoon des menschen."

In het zelfde hoofdstuk en in Luk. 21 spreekt Hij verder over

valsche profeten, over het ombrengen Zijner volgelingen; kortom,

Hij toont ons eene droevige voorstelling van hetgeen na Zijn

heengaan op aarde en onder Zijne volgelingen zou plaats vinden.

Een blik op de geschiedenis der wereld zal ons doen zien, dat

reeds vele Zijner voorspellingen zijn vervuld geworden. De
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droevige toestand van vóór den zondvloed zal weder in het laatste

der dagen gezien worden. Spreekt dit niet luidt genoeg voor een

afval van het Evangelie ?

Paulus, de groote Apostel der heidenen, geeft ons zeer duide-

lijke schilderingen van den toestand der wereld voor de weder-

komst van Christus. Zeer duidelijk spreekt hij over den afval.

Ja, hij zegt zelfs, dat in zijn tijd de afval al begon zichtbaar te

worden. „Ik verwonder mij, dat gij zoo haast wijkende van den-

genen, die u in de genade van Christus geroepen heeft, over-

gebracht wordt tot een ander Evangelie." (Gal. 1 : 6). „O, gij

uitzinnige Galaten ! wie heeft u betooverd, dat gij der waarheid
niet zoudt gehoorzaam zijn." (3 : 1). „Want er zijn ook vele

ongeregeldheden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen ....

Welke men moet den mond stoppen, die geheele huizen ver-

keeren, leerende wat niet behoort, om vuil gewin s wil Zij

belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de

werken." (Titus 1 : 10-16). „Want gij, daar gij leeraars behoordet

te zijn van wege den tijd, hebt wederom van noode, dat men u

leere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods ; en gij

zijt geworden, als die melk van noode hebben, en niet vaste

spijze." (Hebr. 5 : 12). Jakobus bestraft de Heiligen in het 4e

hoofdstuk van zijnen zendbrief vanwege hunne afwijkingen en

zonden. Judas vermaant de geroepenen om voor het geloof, dat

eenmaal den Heiligen was overgeleverd, te strijden, omdat er

goddeloozen ingeslopen waren. Ten laatste vernemen wij van
Johannes den Openbaarder, dat zes van de zeven gemeenten van

Klein-Azië (dit was in de eerste eeuw) van de waarheid waren
afgeweken en zich aan verschillende dingen hadden schuldig

gemaakt. (Openb. 2, 3). En daar deze treurige toestand reeds
onder de Apostelen bestond en de geschiedenis ons duidelijk

zegt, dat hunne vermaningen niets vermochten, zoo is het te

begrijpen, dat, na het ombrengen en vervolgen der eerste

Christenen, deze stand van zaken erger werd. De vruchten
daarvan zijn nu overal zichtbaar. Wat toen onder de eerste

Christenen plaats vond, wordt nu op grooter schaal uitgevoerd.

Johannes beschrijft den afval zeer duidelijk : „En ik zag uit de
zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen."

(Openb. 13 : 1). „En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn

tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen."

(Openb. 17 : 12.) Het Romeinsche rijk, dat bestond, toen Johannes
dit schreef, werd later in tien koninkrijken verdeeld, waarvan de
tegenwoordige rijken en staten het gevolg zijn. Dit stemt overeen
met de tien teenen van het beeld (Dan. 2) en met de tien hoornen
van het vierde beest. (Dan. 7 : 7). Johannes zegt verder, dat het
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beest den Heiligen krijg aandeed en hen overwon. (13 : 7). In

hoofdstuk 17 vers 3 spreekt de Openbaarder van eene vrouw,
welke op een scharlakenrood beest zat, dat vol was van namen
der Godslastering, en zeven hoofden en tien hoornen had. In

het 18de vers lezen wij, dat de vrouw de groote stad is, welke
over de koningen der aarde regeert. Johannes zegt verder, dat

deze vrouw dronken was van het bloed der Heiligen en der
getuigen van Jezus (deze zullen dus door haar omgebracht worden,
wat overeenstemt met Openb. 13 : 7) en in hoofdstuk 18 vers 3

lezen wij, dat alle volken uit den wijn des toorn harer hoererij

gedronken en.de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben.
Deze voorspellingen spreken ons van de geschiedenis van Europa
na den ondergang van het Romeinsche rijk. Het zegt, dat de

volgelingen des Heeren omgebracht zouden worden en in de
plaats van de gemeente des Heeren, zou er eene andere macht
op aarde heerschen en wel over alle volken, het toont duidelijk

aan, dat de afval algemeen zou zijn. Dit wordt nog duidelijker als

wij vers 7 van hoofdstuk 13 lezen : „En hetzelve (het beest) werd
macht gegeven over alle geslacht, taal en volk."

Johannes vertelt verder, dat de ware Kerk van Christus in

de wildernis vluchtte, alwaar zij 1260 dagen zou blijven. (Openb. 12).

Met aandachtig lezen van Daniël 7, zal men gewaar worden, dat

daarin over dezelfde dingen wordt gesproken.

Wanneer bovenstaande voorspellingen te duister zijn, laat

ons dan eens zien wat de Schrift verder over den toestand der

wereld in het laatste der dagen schrijft. Paulus zegt : „Doch de

Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen

afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten

en leeringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers,

hebbende hun eigene conscientie als met een brandijzer toege-

schroeid ; verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te ont-

houden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor
de geloovigen en die de waarheid hebben bekend. (ITim. 4: 1—3).

„En weet dit, dat in de laatste dagen onstaan zullen zware tijden.

Want de menschen zullen zijn eigenlievend, geldgierig, laat-

dunkend, hoovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam,
ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk,

achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,

verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten

dan liefhebbers Gods, hebbende eene gedaante van godzaligheid,

maar die de kracht derzelve verloochend hebben. (II Tim. 3 : 1—5).

In II Tim. 4 zegt hij : „Want daar zal een tijd zijn, wanneer zij

de gezonde leer niet zullen verdragen ; maar kittelachtig zijnde

van gehoor, zullen zij zichzelven leeraars opgaren naar hunne
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eigene begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid

afwenden, en zullen zich keeren tot fabelen."

Duidelijker voorspelling kan niet gegeven worden. Wat is

het gevolg van het verlaten der waarheid en het opgaren van
leeraars naar eigene begeerlijkheden ? Het ontstaan van ver-

schillende godsdienst-sekten, welke niet uit God zijn. En is verder

betoog noodig ? Wij gelooven het niet. Paulus voorspelt in

II Thess. 2 : 3 duidelijk den afval voor de komst van Christus.

Wij willen niemands gevoelens kwetsen en daarom geen verdere

aanwijzigen doen, maar wij verzoeken een ieder, nauwkeurig de

leeringen en beginselen der verschillende sekten met die van
Christus en Zijne Apostelen te vergelijken, dan zal men het

voormelde moeten toestemmen.
„Maar", zegt de lezer misschien, „zal deze rampzalige toestand

zoo blijven voortbestaan en zal het licht der waarheid nooit meer
doorbreken ?"

Gode zij dank, dat dezelfde Schriften, die ons den afval

hebben aangekondigd ook van eene herstelling spreken.

Petrus zeide tot het Israëlitische volk : dat de hemelen den
Christus moesten ontvangen „tot de tijden der wederoprichting
aller dingen". (Hand. 3 : 21).

Hoe, zal dan ook het Evangelie, de kracht Gods tot zaligheid,

weder hersteld worden in al de schoonheid en eenvoud van
voorheen? Gewis want wij lezen in Openb. 14: 6: „En ik zag eenen
anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had
het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de
aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk."

Het volgende vers zegt ons, dat die engel tevens het uur van

Gods oordeel zou aankondigen. Een blik om ons heen doet

terstond zien, dat die ure is aangebroken, want de teekenen des

tijds zeggen ons duidelijk, dat de toekomst van den Zoon des

menschen nabij is. O, wat is de wijsheid Gods ondoorgrondelijk

en Zijne liefde onpeilbaar groot. Eenige eeuwen geleden ontstak

Hij het licht der hervorming, opdat de wereld toebereid zou zijn,

om het groote wTerk der laatste dagen — de herstelling aller

dingen — te ontvangen.

iVls het waar is dat wij in het uur van Gods oordeelen leven,

dan moet ook deze engel gevlogen hebben. En dit is ook zoo,

want een jongeling, Joseph Smith geheeten, zegt ons, dat een
engel hem verschenen is en de volheid van het Evangelie heelt

gebracht. Is dit in overeenstemming met Gods woord ? Gewis,

want wij lezen in Zacharia 2 vers 4, dat een engel het bevel kreeg
om een jongeling aan te spreken en mede te deelen wat met
Jeruzalem zal geschieden. Het hooidstuk spreekt over het laatste
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der dagen, en wij vragen ; waar is de jongeling welke dit bezoek
heelt ontvangen ? Wij weten van slechts één, en dat is de boven
vermelde.

De Profeet Daniël zegt in het tweede hoofdstuk, dat er in

het laatste der dagen een koninkrijk verwekt zal worden, dat

alle andere koninkrijken zal vermalen en te niet doen, doch zelf

zal het in alle eeuwigheid bestaan.

Wat is dit rijk anders dan het rijk Gods, dat dan op aarde

zal gesteld worden ? Zijn verder de Schriiten niet vol met ver-

meldingen van groote gebeurtenissen welke in het laatste der
dagen zullen plaats hebben, om de herstelling aller dingen te

doen geschieden ? En daar dit zoo is en God voorheen altijd men-
schen als middelen heeft gebruikt, om Zijn wil op aarde te doen
geschieden en Zijn besluiten uit te voeren, zoo vragen wij u, of

Hij dan in het laatste der dagen anders zal handelen ? Hij is

vrijmachtig om iemand volgens Zijn wil te verkiezen en wij

hebben er slechts in te berusten. Waar Hij voorheeneen Samuel,
een knaap, riep en wij dit eerbiedigen, zoo vragen wij u, waarom
wij in het laatste der dagen niet hetzelfde zouden doen, daar de
schriften ons duidelijk ervan spreken.

„Maar", zal men vragen, „hoe zal ik weten, dat deze persoon
juist de door God aangestelde is?" Ten eerste omdat in hem vele

voorspellingen des Bijbels letterlijk vervuld worden, en ten tweede
onderzoeke men de vruchten, want Jezus zeide : „Zoo zult gij dan
dezelve aan hunne vruchten kennen." En wat zien wij ? De heer-

lijke waarheden van het Evangelie aan het licht gebracht. De
inzettingen van hetzelve, door den afval verbasterd, in eere

hersteld ; de Gemeente des Heeren uit de wildernis teruggekeerd

en de zelfde gaven, krachten en zegeningen, door Jezus de
geloovigen beloofd (Mark. 16), door het verlaten der waarheid
uitgedoofd, worden wederom genoten. Er zijn nog vele andere
bewijzen om de goddelijkheid zijner zending te staven, doch wij

willen hier slechts onze getuigenis bijvoegen, dat deze dingen
aldus zijn.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.

Op Zondag 26 Februari zal de halfjaarlijksche Arnhemsche
Conferentie te Arnhem gehouden worden. Er zullen 2 vergade-
ringen gehouden worden, te 10 uur v.m. en te 6 uur des avonds,
in het gewone vergaderlokaal, het .Centraal Gebouw" aan de
Bakkerstraat.

De zendelingen, leden en vrienden worden beleefd uitge-

noodigd deze Conferentie bij te wonen.
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Wil ik ginds mijn Heiland volgen,

Hier reeds moet ik met Hem gaan !

Eerst — in 't lijden - meêgekruisigd

Dan — in 't licht — meê opgestaan.

Ten Kate.

Zendt alle abonnementsgelden aan B. G. Thatcher, Croos-

wijksche Singel 7 b, Rotterdam, Nederland.

De Rabbijnen waren gewoon te zeggen : „Zorg iets goeds te

doen, waaraan men iets heeft vóór uw dood en na uw dood."

Vele Christenen zou men kunnen vergelijken bij kachels,

sierlijk glimmend, maar zonder vuur.

Die verstandig oordeelt, zal niet licht beoordeelen, veel minder
veroordeelen.

OVERLEDEN.

Jongejan. — Te Rotterdam is op 31 Januari overleden Thomas
Jongejan, zoontje van G. J. Jongejan en A.J. Jongejan — Koldenhof.

Hij werd te Rotterdam geboren op 6 October 1909 en ingezegend
op 31 October 1909 door ouderling W. J. De Brij.

Jongejan. — Te Rotterdam is op 4 Februari overleden Gerrit

Arie Jongejan. Hij werd te Rotterdam geboren op 6 October 1909

en ingezegend op 31 October 1909 door ouderling B. G. Thatcher.

De Jong. — Te Rotterdam is op 2 Februari overleden zuster

Maartje de Jong—Brussee. Zij werd te Oudekerk geboren op
14 October 1832, gedoopt op 24 Augustus 1907 door ouderling

A. J. Kingdon en bevestigd door ouderling J. K. Meibos.
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