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„Werk" is een goede wet — geen bittere zondestraf.

1 Febr. 1915. No. 3 20e Jaargang.
\

EEN KERSTGROET VAN HET EERSTE PRESIDENTSCHAP.

De Heiligen der Laatste Dagen vereenigen zich met het volk van

elke belijdenis en taal en geslacht, in de algemeene viering van den

dag door heel het Christendom in acht genomen als de verjaardag

van de aardsche geboorte van den God-mensch. Hem zij eer en dienst

en prijs! In Hem was het menschelijke en het goddelijke in volmaakt-

heid vereenigd. Hetzij beschouwd als belichaamde Godheid, of als

sterfelijkheid omschreven. Hij schijnt in de historie der wereld als de

eene schitterende Zon welke is het licht en de heerlijkheid der wereld,

vergeleken waarmede al de minderwaardige lichten slechts zijn als

blikkerende satellieten. Hij was inderdaad de Meester onder de menschen,

en verschijnt meer en meer in zijn waren aard en karakter waar de

eeuwen voortrollen, en waar elk opvolgende Kerstmis-heilige-dag wordt

gevierd. Wij buigen ons voor Hem als den waren en waardigen Zoon

van den levenden God in den volsten zin van den heiligen term.

Evenals Maria zijne heilige moeder was, zoo was de Machtige God
zijn eeuwige en letterlijke Vader. Hij was de ,,eenig-geborene" der

Godheid, in het vleesch; gestorven, opdat de mensch mocht leven.

Dit bevestigen wij nog eens, en verklaren het als eene heerlijke waar-

heid, en een fondament van het „Mormoonsche" geloof. Hoe dit ook

beschouwd mag worden door afwijkende persoonlijkheden of ver-

eenigingen, alle verlichte manöen en vrouwen die op Zijne werken

hebben gestaard, en Zijne leerstellingen hebben bestudeerd en ver-

klaard, kennen Hem den palm -toe als de grootste der menschen, en

met hen vereenigen wij ons in bewondering bij dit feestelijk oogenblik

van het jaar, het Kerstfeest der volkeren.

Wijl ons verheugende over de geboorte van den Onvergelijkbaren,

wordt het- licht van onze blijdschap overschaduwd door de oorlogs-

wolken, welke den horizon van Europa hebben verduisterd, en onze

zangen van vreugde en goeden wil worden op treurige wijze begeleid

door het kanongebulder en het kermen der gewonden en stervenden,
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van verre weerklinkende, maar smart veroorzakende aan onze ziel,

als de verschrikkelijke tijdingen hun geluid voortzetten over de zee.

Natiën zijn tegen natiën opgestaan, broeders tegen broeders, „Chris-

tenen" tegen „Christenen", elk hunner de hulp van den God der

liefde inroepende in hun bloedigen strijd, en bewerende gemeenschap

te zoeken met den Vorst des Vredes! Wat een vreeselij k spel wordt

aldus der engelen-heirleger voorgesteld, een gezelschap waarvan zong

de onsterfelijke zang van het „welbehagen in de menschen" bij de

geboorte van het kind van Bethlehem!

De plotselinge „uitstorting" van den oorlogsgeest op de Europeesche

volkeren, wat heel de wereld verwonderde en onverwacht overkwam
ten tijde van de verschijning ervan, was lang reeds verwacht ge-

worden door de Heiligen der Laatste Dagen, zooals het voorspeld

was door den Profeet Joseph Smith op den Kerstdag van 1832, in

die merkwaardige openbaring, omtrent het onderwerp oorlog, bijzonder-

heden gevende van het uitbreken van den Burgerkrijg in de Ver-

eenigde Staten, achtentwintig jaren later, „beginnende met den opstand

in Zuid-Carolina," en de profetie was letterlijk vervuld zooals gezien

kan worden uit het derde vers van afdeeling zeven-en-tachtig, van Leer

en Verbonden, alwaar het zegt:

„Want ziet, de Zuidelijke Staten zullen verdeeld zijn tegen de

Noordelijke Staten, en de Zuidelijke Staten zullen andere natiën te

hulp roepen, zelfs de natie van Groot-Brittanje, zooals het genoemd
wordt, en zij zullen eveneens andere volkeren te hulp roepen, ten einde

zichzelven tegen anderen te verdedigen; en aldus zal oorlog op alle

natiën uitgestort worden."

Wij behoeven aangaande deze zaak niet verder aan te halen. De
geheele openbaring werd gepubliceerd te Liverpool, in Engeland, ten

jare 1851, in een vlugschrift, getiteld, „De Paarl van Groote Waarde,"

wat vele uitverkozen Goddelijke mededeelingen bevatte. Dit was tien

jaar vóór het uitbreken van den Burgeroorlog in de Vereenigde Staten.

Als gevolg van de plotselinge en wijdverspreide agitatie van de

Europeesche volkeren, was door Secretaris Bryan, als vertegenwoor-

diger van de nationale administratie, den raad gegeven aan alle Ameri-

kanen om onmiddellijk de landen te verlaten waar zij zich bevonden.

Ook wij werden tot op zekere hoogte bewogen mede te werken in

de uitoefening van dezen raad, en daarom werden onze zendelingen

in Frankrijk, Duitschland, Zwitserland en België, weggenomen van uit

hunne arbeidsvelden aldaar, om huiswaarts te keeren, of overgeplaatst

te worden naar andere plaatsen. Wijs werd het geoordeeld om de

meesten van de zendelingen van uit Holland, Zweden, Denemarken
en Noorwegen eveneens weg te zenden, houdende enkel een voldoend

aantal daar om toezicht op het werk te kunnen houden, met uitzicht

op een herstel zoo spoedig als de omstandigheden zulks toe zouden
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willen laten, en sommigen der lokale ouderlingen te roepen om mede
te helpen acht te slaan op de onderhoorigheden der Kerk in deze

landen. Het zendingswerk in Engeland, zoowel als in andere gedeelten

der wereld, is voort blijven bestaan, en zal, als de Heer den weg

wil openen, blijven voortduren, en in geen geval geheel en al stop

worden gezet.

De gruwelen van deze conflicten worden nog verschrikkelijker

gemaakt door het lijden der weduwen en weezen, en de moeite en

het verdriet van de betrekkingen en vrienden der soldaten in de

loopgraven en aan het front: als ook door de verwoestingen van beroemde

triumfen der schoone kunst, of wel groote en grootsche stichtingen

van voorbij gegane eeuwen, en van wonderen van den nieuweren

tijd van vaardigheid, wetenschap en cultuur, nu in puin liggende. Het

verlies van weelde en trots, aldus veroorzaakt, en de enorme schulden

ontstaan, kan niet anders worden bedekt dan door eeuwen van hard

werk en rijkdom, ongeteld. De hulp om redding die onze ooren be-

reikt, en onze zielen doet treuren ondervinden gehoor, het gewricht

en de behoeften der tijden waardig. Dat medelijden behoort niet enkel

eene oogenblikkelijke opwelling te zijn van liefdadigheid, maar voort

te blijven bestaan zoolang de noodzakelijkheid zulks vereischt. Ter

zelfder tijd dient niet te worden vergeten dat er legers van behoef-

tigen zijn binnen onze eigene grenzen, en binnen ons bereik, welke

geschikte voorwerpen zijn voor onze liefdadigheid, en Hij die wij

thans ondernemen om te eeren, heeft ons herinnerd dat wij de armen

altijd met ons hebben, en hen als een legaat Zijnen waren discipelen

heeft nagelaten.

De Heiligen der Laatste Dagen behooren geluk te worden gewenscht

met hun prachtig systeem, door middel waarvan wordt verkregen en

uitgegeven aan de waardige armen, zoodat niemand onverzorgd behoeft

te blijven, niet alleen ten tijde van het Kerstfeest, maar overal en

altijd wanneer nood wordt gevoeld en ongeluk hunne naasten over-

komt. De maandelijksche vastofferingen, en de bijdragen van de

tienden van het fonds der Zusters-hulpvereeniging, oordeelkundig

verdeeld, vormen eene bron van voorzorg, die de gelegenheid ontmoet

zooals de Heer bevolen heeft. In deze tijden van nood behooren de

waarlijk oprechten en zij die in staat zijn zulks te doen, hunne vrij-

gevigheid te verdubbelen, en de hulp verstrekt, hetzij aan de armen

te huis, dan wel aan hen in den vreemde, behoort te worden uit-

gedeeld langs geautorizeerde kanalen, en niet onoordeelkundig verspreid.

De moeiten in Mexico hebben grootelijks onze nederzettingen aldaar

getroffen. Ons volk aldaar woonachtig is den raad gegeven geworden

er van daan te gaan, en een van beiden, of nieuwe tehuizen te stichten

in Utah, of te trachten land te verkrijgen, of gepaste betrekkingen

nabij de grens, zoodat, wanneer de omstandigheden veranderen zij
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die vergoeding mogen kunnen krijgen welke hun toekomt, en zoo

mogelijk hunne nederzettingen, aldus verlaten, kunnen herbouwen.

Sommigen hunner zijn teruggekeerd, en zijn bezig hun best te doen

hunne tehuizen en eigendommen terug te erlangen, maar zijn in voort-

durend gevaar van roovers en andere verwoesters van den vrede.

Op dit oogenblik schijnt er nog weinig vooruitzicht te bestaan, van

een duurzame orde in dat ongelukkig land.

Niettegenstaande de struikelblokken in den weg, strekt de propa-

ganda van het evangelie zich voortdurend uit, en talrijke toevoegingen

tot de Kerk zijn gemaakt geworden, zoowel tehuis als in den vreemde

sedert onze laatste Kerstmis-toespraak; sommigen dezer toevoegingen

zelfs zoo ver als Oost-Indië, en Japan. In de verschillende deelen

van de Vereenigde Staten, eveneens, zijn bekeerlingen in groot aantal

gemaakt, en de zendingen daar zijn in bloeiende omstandigheden.

Dit ook kan gezegd worden van het werk in Groot-Brittanje, Zweden,

Denemarken, Noorwegen, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Samoa,

de Gezelschaps-Eilanden, Hawaiï, en in andere plaatsen waar onze

getrouwe zendelingen gearbeid hebben met prijzenswaardigen ijver

en dankbaar stemmend succes. Het bouwen of koopen van gepaste,

en in vele gevallen, schoone vergaderzalen in den vreemde, heeft

grootelijks in onzen zendingsarbeid geholpen, en hiervoor zijn wij

dankbaar aan God en onze vrienden die ons geholpen hebben door

hunnen bijstand. Groote vooruitgang eveneens is er geweest in het

bouwen van nieuwe plaatsen van eeredienst in onze nederzettingen

tehuis; moderne verbeteringen zijn alzoo toegevoegd geworden aan

stichtingen alreeds bestaande, de uitgave wettigende van groote sommen
gelds door het algemeene Kerk-fonds, zoowel als bijdragen van de

getrouwe heiligen en symphatie gevoelende vrienden.

Het bouwen en van meubelen voorzien der Kerkelijke hoogescholen

en academies, zalen voor vermaken, gymnasiums, enz., hebben even-

eens groote uitgaven vereischt, maar de voordeden ervan zijn zóó

groot geweest, dat zij de uitgaven wettigen.

Het vermeederen van bezoekers van de heilige Tempelen is grooter

geweest, in het bijzonder in Salt-Lake-City, dan ooit te voren, en de

verordeningen voor de levenden en voor de dooden zijn in grooter

aantal volbracht geworden dan in eenig jaar sedert de heilige gebouwen

hebben bestaan. Aldus is het werk der zaliging voortgaande met snelle

schreden, en honderd-duizenden van de afgestorvenen zijn zich in

de geestenwereld verheugende, in vereeniging met onze blijdschap

ten Kerst-tijde.

Het klaswerk wat zich heeft ontwikkeld in het Geslachtkundig Ge-

nootschap van Utah, heeft groote aandacht getrokken en bijval, onder

hen die verlangen te verstaan de middelen waardoor eene kennis van

hunne voorvaderen kan worden verkregen, en rangschikkingen kunnen
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worden gemaakt voor dat plaatsvervangende werk wat alleen kan

worden gedaan in de voorhoven van de Tempelen des Heeren. De
hoogste lof komt toe aan deze werkzame onderrichters in dit werk

der liefde. Nieuwe ringen en wijken zijn georganiseerd geworden in

Zion, naar voren brengende honderden van werkzame mannen en

vrouwen om de ambten van het Priesterschap te vervullen, en de ver-

schillende onderhoorige vereenigingen, ontwikkelende hunne energie,

en gevende hun de gelegenheid om eeuwige juweelen te verkrijgen

voor hunne kronen van heerlijkheid, wanneer aan allen een loon ge-

geven zal worden overeenkomstig hunne werken. In dit opzicht is

„Zion groeiende," en de vermeerdering van geloof en toewijding ten-

toongespreid door de leden der Kerk, geeft groote aanmoediging aan

allen die deelnemen in den arbeid noodig voor het werk der verlossing.

Veel verbetering is gemaakt geworden in het voortdurend voortge-

zette werk van de wijk-leeraars, en de heiligen over het algemeen zijn

bezocht geworden in hunne tehuizen, en de dingen van het koninkrijk

alsmede hunne respectieve verplichtingen onderwezen, zooals verlangd

is door de openbaringen van God. De driemaandelijksche conferenties

in de Ringen van Zion zijn regelmatig gehouden geworden, onder

groote belangstelling. De Twaalf Apostelen en den Presideerenden

Raad der Zeventigers, met andere voorname leiders in de Kerk, zijn

ijverig en onvermoeid geweest in hunne reizen en bedieningen onder

het volk. De Presideerende Patriarch heeft uitgesterkte reizen onder-

nomen, en het lokale Priesterschap heeft zich met hem vereenigd in

hunne officieele verplichtingen om het volk te zegenen. De Bisschoppen

eveneens, en hunne raadgevers zoowel als de Presidenten van Ringen,

hunne Raadgevers, en de Hooge Raden, hebben hernieuwde werk-

zaamheid tentoongespreid in hun moeilijk werk voor het voordeel

van het volk aan hunne zorgen toevertrouwd. De resultaten van zulken

uitnemenden arbeid kunnen gezien worden in de orde, den vrede,

den goeden wil en de toewijding der heiligen. Het Presideerende

Bisschopric, met zijne hulp, is voortgegaan met vermeerderde werk-

zaamheid den merkwaardigen arbeid te doen, waarvoor dat ambt ver-

maard is geraakt, in het bijhouden der tienden-verslagen en andere

bescheiden in volmaakte order en nauwkeurigheid, verslag uitbrengende

van eiken cent ontvangen of uitgegeven.

De Kerstgroet van het Eerste Presidentschap gaat voorts voort een

overzicht te geven van de verschillende dingen gedaan door het Ge-

schiedkundig Bureau, onder haar — de Kerk — gevestigd, en brengt

mede in herinnering de goede daden gedaan door het werk van de

uitgave van tijdschriften zoowel tehuis als in de zending, onder de

laatste waarvan ook onze nederige Ster een woord van waardeering

wordt waardig gekeurd.

Een dankzeggend woord voorts wordt gewijd aan de verschillende
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hulpvereenigingen in de Kerk aanwezig, als daar zijn : de onderscheidene

klassen der Zondagschool, de Zustershulpvereeniging, en de Jonge-

lieden-bijeenkomsten in de onderscheidene wijken van Zion, zoowel

als in de landen waar eene zending wordt onderhouden.

Woordelijk nog halen wij verder aan van het verslag, het volgende:

Een andere oorzaak van groote verheuging en aanmoediging is de

klaarblijkelijke verandering in opiniën onder het denkende deel van

het menschdom overal, met betrekking tot de Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen. Talrijke bezoekers van onze

voornaamste steden zijn vertrouwd geworden met de daadwerkelijke

omstandigheden hier, door voor zichzelven de „vruchten" te leeren

kennen van het „Mormonisme". Tallooze toeristen zijn op ons Tempel-

blok geweest, en hebben door middel van ons prachtig werkend

Bureau van Informatie, aldaar opgericht, naar hunne tehuizen terug-

gebracht een klaar begrip van de waarheid aangaande ons. En de

zendelingen, in hunne reizen, door hun uitnemend voorbeeld van

reinheid in hunne levens, ernst in hunne roepingen, en de „liefde

voor den naaste" getoond door hun liefdevol werk voor de verheffing

van het menschdom, hebben eenen gunstigen indruk gemaakt op het

gemoed van het publiek, en de vroegere gevoelens van vijandschap

zijn voor een groot deel veranderd in bewondering.

In de kortleden gemaakte reis van twee leden van het Eerste Presi-

dentschap met gezelschap, door de Centrale en der Zuidelijke Staten

Zending, alsmede door Californië, is deze verandering van houding

van het publiek op de meest treffende wijze geopenbaard geworden.

In streken waar onze ouderlingen in verleden tijden benadeeld werden

met vele moeiten, en sommigen hunner hunne levens hebben verloren,

bezig zijnde het evangelie te verkondigen, is dit gezelschap van hoog-

waardigheid-bekleeders ontvangen geworden met den grootsten eerbied

en tegemoetkoming. Voorname menschen in de verschillende steden

die bezocht werden, kwamen voorwaarts, en drukten hunne goede

gezindheid uit, alsmede hunne waardeering met de toespraken welke

gehouden waren, en ook met betrekking tot de tegenwoordigheid

onder hen van de dienstknechten des Heeren. De reis werd gemaakt

door zeventien der verschillende steden van de Unie, bedekkende meer

dan zesduizend — een-honderd mijlen spoorreis, houdende tallooze,

volgepropte vergaderingen, korte bezoeken brengende aan merkwaardige

plaatsen, zonder eenig ongeval of misfortuin; en de vriendelijkheid,

tentoongespreid, alsmede de hulp verschaft door de spoorwegautori-

teiten, overal, en de tallooze vriendelijke couranten-verslagen, ver-

eenigden zich samen om klaarlijk aan te toonen dat de houding van

het publiek wondervol veranderd is, en dat het geloof en het werk
van de Heiligen der Laatste Dagen ontdekt geraken in het ware licht.

Wij erkennen de hand des Heeren in al de gebeurtenissen voort-
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komende in deze laatste dagen, en zien uit naar de algeheele vol-

tooiing van Zijne goddelijke oogmerken betreffende de verlossing der

aarde door Jezus Christus, Zijnen geliefden Zoon. Hoewel wij den

Almachtige niet beschuldigen oorzaak te zijn van het kwade van elke

soort wat het menschdom treft, en wat wij beschouwen als de vruchten

der ongehoorzaamheid aan Zijne heilige wetten, erkennen wij het feit

dat Hij is over alles, en dat Hij alles beheerscht, en eventueel elk

ding brengen zal in overeenstemming met Zijne heilige plannen. Op
den vrijen wil des menschen is door de Goddelijke Voorzienigheid

geen inbreuk gemaakt. Als de menschen niet vrij gelaten waren om
het goede te kiezen en het kwade te weigeren en te verwerpen, of

omgekeerd, dan zoude er geene rechtvaardigheid zijn, of zelfs geen

reden om hen — de menschen — ten oordeel te brengen. Als een

gevolg van de macht van den wil worden zij verantwoordelijke wezens,

en zullen daarom ontvangen de resultaten van hunne eigene daden.

Zij zullen beloond of gestraft worden overeenkomstig hunne werken,

als namelijk de boeken geopend worden, en zij geoordeeld naar de

dingen daarin geschreven.

God kan zonder twijfel oorlog voorkomen, de misdaad verhinderen,

armoede opheffen, duisternis wegvagen, dwraling te niet doen, en alle

dingen licht maken, schoon en vreugdevol. Dit echter zou ten gevolge

hebben de verwoesting van een levende en fondamenteele bijdrage

van den mensch — het recht van den vrijen wil. Het is voor het

voordeel van Zijne zonen en dochteren dat zij bekend raken met

het kwade zoowel als met het goede, met de duisternis zoowel als

met het licht, met dwaling zoowel als met waarheid, en met de resul-

taten van het overtreden van eeuwige wetten. Daarom heeft Hij toege-

staan het kwade, wat teweeg is gebracht geworden door de handelingen

van Zijne schepselen, maar zal hunne uiterste gevolgen beheerschen

tot Zijn eigen heerlijkheid en den vooruitgang en verheffing van Zijne

zonen en dochteren, wanneer namelijk zij gehoorzaamheid hebben

geleerd door de dingen door hen geleden. De tegenstellingen onder-

vonden in deze wereld van gemengd verdriet en vreugde, zijn uit

hunnen aard opvoedkundig, en zullen het middel zijn om het menschdom
te verheffen tot een vol begrip van alles wat recht is, waar en goed.

De voorkennis van God heeft geenen invloed op Zijne daden om
voort te brengen datgene wat Hij voorziet, nog stelt Hem in eenig

opzicht verantwoordelijk voor wat de menschen doen of weigeren en

nalaten om te doen. Het begrip van dit beginsel maakt vele vragen

duidelijk welke het gemoed van sommigen bezwaren met betrekking

tot de werken en de macht van de Godheid.

Wij noodigen alle menschen uit te zoeken naar de waarheid als

zij is in Hem, en vreugde te bedrijven over de aanneming daarvan

en het in praktijkbrengen, en voor het groote feit van de komst van
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den Verlosser om het menschdom op te heffen uit den dood, tot de

heerlijkheid welke geopenbaard zal worden in de overwinning van

den Christus over de zonde en Satan en over smart, tot in de vol-

maakte vreugde van des Vaders tegenwoordigheid, wanneer alle dingen

nieuw gemaakt zullen zijn. Op dezen Kersttijd ademen wij onze zege-

ningen en onze toegenegenheid uit tot alle menschen. Jegens hen die

ons hebben vervolgd en ons belasterd en valsche getuigenis aangaande

ons en ons volk hebben verstrekt, gevoelen wij geene vijandschap,

noch verlangen tot wedervergelding. Wij enkel hopen op hunne be-

keering en toebrenging. Wij bidden dat vrede komen mag tot de

oorlogvoerende volkeren in den vreemde, en dat deze vrede ten volle

genoten mag worden door de heiligen tehuis. Wij verlangen de verbe-

tering van toestanden overal. Wij bidden dat de rijke zegeningen van

het evangelie van Christus rusten mogen op heel Zijn volk, en wij

hopen dat het Kerstfeest van 1914 bewijzen zal het gelukkigste te

zijn geweest wat wij ooit gekend hebben. Laat vreugde zijn in elks

hart, lof en dankzegging in iedere ziel, en als het jaar voortgaat, dat

elkeen verlichter mag zijn geworden en beter, totdat de aarde zelve

is verlost, en van de hoogten omhoog en de diepten beneden gehoord

zullen worden de zangen van lof en prijs, voor God en Zijnen Zoon,

de eeuwige Zaligmaker, met vrede op aarde en in alle menschen

een welbehagen.
Joseph F. Smith,

Anthon H. Lund,

Charles W. Penrose,

Eerste Presidentschap van de Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen.

CONFERENTIE-AANKONDIGING.

De halfjaarlijksche conferentie der Arnhemsche hoofdafdeeling zal

worden gehouden aldaar op Zondag 28 Februari, a.s. Drie vergade-

ringen zijn belegd, allen te houden in de gewone vergaderzaal Wal-

straat 6, 's morgens 10, 's middags 2, en 's avonds 7 uur.

Al de Zendelingen, Heiligen en vrienden worden beleefd uitge-

noodigd.

Een goede plaats in het leven vindt men niet, men moet zich een

plaats veroveren.

Het einde der woede is het begin van het berouw.

Verveling is de rechtvaardige straf voor nietsdoeners, ledige hoofden,

onverschillige harten.
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ONS STATISTIEK VERSLAG.

Een nauwkeurige beschouwing van het Statistiek Verslag voor het

jaar 1914, voorkomende in deze uitgave van „De Ster", kan den op-

rechten zoeker naar de waarheid dienen als een daadwerkelijke ge-

tuigenis van de overtuigingen en den ernst der beweringen gemaakt
door de Heiligen der Laatste Dagen, dat namelijk hunne boodschap
eene boodschap is van waarschuwing voor heel de wereld, en dat zij

ten volle de belangrijkheid beseffen van de woorden van onzen Zalig-

maker, dat het evangelie eerst al den volkeren tot eene getuigenis

gepredikt moet worden, alvorens het einde zal komen; en dat Hij

Zijne boodschappers uit zou zenden in de wegen en stegen om Zijn

volk van overal te vergaderen, en dat dit gedaan zoude moeten worden
als een arbeid van liefde, zonder prijs of loon van de wereld. Zoo-
danig is het werk geweest, in deze zending gedaan ; de diensten dooi-

de zendelingen verricht, zijn vrijelijk gegeven geworden, zonder eenige

gedachte zelfs aan wereldsche belooning; voor de traktaten uitgegeven,

is door de zendelingen zelve betaald geworden, en vrijelijk verspreid
onder de menschen ; de boeken en brochures verkocht, zijn voor
den drukkersprijs uitgegeven geworden, zonder eenige gedachte aan
voordeel, en dit nadat de vertaling en uitgave eveneens had plaats

gehad zonder eenige kosten voor de zending. Wij hebben meer dan
een duizendtal exemplaren van het Boek van Mormon uitgegeven, het

grootste aantal ooit in één jaar in de zending verspreid. Nederig ge-

voelen wij ons dankbaar voor dit succes, sedert dit boek der wereld
door openbaring van omhoog, gegeven is geworden, als eene Nieuwe
Getuige voor God en de goddelijkheid van de zending van Jezus
Christus, den Verlosser der wereld.

Dit verslag, gebaseerd op het gemiddelde aantal zendelingen er aan
bijgedragen gedurende heel het jaar, steekt gunstig af bij het Averk

gedaan in voorgaande jaren, en wij gevoelen onzen Hemelschen Vader
te moeten danken voor alles wat volbracht is geworden. Het werk is

ten zeerste onderbroken door het uitbreken van den oorlog, en in het

bijzonder was zulks het geval met betrekking tot den verkoop van
boeken.
Eveneens zijn wij verheugd onzen lezers een kort verslag aan te

kunnen bieden van de Zusters-hulpvereeniging in deze zending. Wij
gevoelen dat de presidentes van deze organisatie, met hare mede-
helpsters en de leden, behooren geluk te worden gewenscht en gedankt
voor het werk wat zij volbracht hebben om hare minder gefortuneerde

broeders en zusters hulp te verleenen, en wij sporen al de zusters,

door heel de zending, aan, om waar zulks mogelijk is, deze organisatie

te ondersteunen, want met het oog op de tegenwoordig bestaande
critieke tijden, is er meer hulp dan ooit te voren, noodig.
Gevoegd bij de hulp den behoeftigen verstrekt door de Zusters-
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hulpvereeniging, is ongeveer f 500.— ingekomen van andere bronnen,
waarvan een weinig meer dan de helft reeds voor het doel, waarvoor
het gegeven was, is uitgegeven. Dit, natuurlijk, alles in toevoeging tot

de algemeene hulp gegeven door de Kerkelijke fondsen.
Gedurende het jaar is er eene Jongedochtersvereeniging opgericht

geworden in de Rotterdamsche vertakking, ten doel hebbende de
ontwikkeling in opvoeding alsmede in huishoudelijke bezigheden, en
tevens in datgene waarin de jonge meisjes het meeste belang stellen;

en tot dusver heeft deze nieuwe organisatie bewezen, succes te zullen

hebben. Eveneens heeft deze jonge vertakking reeds heel wat hulp
kunnen schenken in naaien en zoo, voor de behoeftigen, ondersteund
wordende door de Zusters-hulpvereeniging.

Gevoegd bij het werk in de zending gedaan door de speciaal daar-

toe geroepen zendelingen, heeft het Lokale Priesterschap door heel

de zending heen, waarschijnlijk een meer werkzaam aandeel daaraan
genomen, dan ooit in voorgaande jaren het geval is geweest in de
zending, en met het oog op het tegenwoordige nieuwe stelsel van
verslaglijsten, waarnaar verwezen in de vorige oplage van „De Ster",

verwachten wij in staat te zullen zijn een volledig verslag te kunnen
geven in de toekomst, van hun werk.

Betrekkelijk het werk van het Lokale Priesterschap, is het allicht

noodig melding te maken van den dienst van Broeder Aldrichs van
de vertakking te Nijmegen. Br. Aldrichs' naam en portret is bij ver-

schillende gelegenheden genoemd en verschenen in onderling verband
met die der regelmatig geroepen zendelingen, en velen van de Heili-

gen en Ouderlingen hebben daardoor in de meening verkeerd dat ook
Br. Aldrichs een zendeling was. Br. A. was niet geroepen als een
regelmatig verordineerde en aangestelde zendeling, maar verordineerd
tot het ambt van een Priester, en hem was gezag gegeven geworden
den zendelingen mede te helpen als tijd en gelegenheden hem zulks

toestonden. Een tijdlang wijdde hij al haast al zijn tijd aan het zendings-

werk, naar aanleiding van zekere omstandigheden, verband houdende
met zijne zakelijke aangelegenheden, waarbij hij zoo goed als geheel
van andere, maatschappelijke dienst, een tijdlang was vrijgesteld, en
sedert dien is hij eveneens nog een groote hulp geweest voor de
zendelingen, zoover als zijne zaken zulks toelieten. Verschillende

ondervragingen dienaangaande zijn op het Hoofdkantoor geworden,
of namelijk Br. Aldrichs van zijne zending ontslagen was, en om deze
reden, alsmede omdat wij het onzen plicht gevoelen hem dank te

zeggen, en er melding van te maken, van den dienst door hem der
zending bewezen, is het dat wij publieke aankondiging doen van onze
waardeering dienaangaande.

Bij afwezigheid van het grootste gedeelte van de zendelingen, ver-

trouwen wij dat het Lokale Priesterschap en de Heiligen, door heel

de zending, de vermeerderde verantwoordelijkheid beseffen zullen,

welke thans op hen rust, en dat zij alles zullen doen wat zij kunnen
jegens het verspreiden van het evangelie, en de boodschap van waar-
schuwing aan de inwoners van dit land.

Le Grand Righards, President.
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VERSLAG DER AMSTERDAMSCHE CONFERENTIE.

De verschillende vergaderingen van de onlangs gehouden Amster-

damsche Conferentie, vingen aan met eene priestervergadering, in den

avond van 16 Januari 1.1.

Behalve al de zendelingen, werkzaam in de zending op dit oogenblik,

was mede aanwezig het overgroote meerendeel van het lokale priester-

schap der twee Amsterdamsche vertakkingen, alsmede verscheidenen

der lokale broeders uit de omliggende gemeenten.

Nadat eik der vertakkingspresidenten de gelegenheid was gegeven

geworden een en ander te zeggen met betrekking tot de onderscheidene

gemeenten waarin zij werkzaam waren, en die aan hunne zorgen

waren toevertrouwd, sprak Pres. Le Grand Richards voor geruimen

tijd, in zijne toespraak er vooral op wijzende hoe noodzakelijk het

is voor de leden van het priesterschap hunne plichten getrouw waar

te nemen, omdat de leden juist aan hen een voorbeeld hebben

te nemen. Vele wijze lessen en goede raadgevingen werden gedaan,

en zonder twijfel was elkeen der aanwezigen na afloop van deze

beteekenisvolle bijeenkomst, ten zeerste voldaan.

Den volgenden dag, Zondag 17 Jan. begon om 10 uur des morgens,

mede in de gewone vergaderzaal de Wittenstraat, de eerste publieke

samenkomst der conferentie.

Pres. Clark, een openingswoord sprekende, drukte zijne blijdschap

uit voor het feit zoovelen aanwezig te zien, en bad voor allen de

leiding van den Geest des Heeren af.

Voorts was Pres. Nebeker, van de Arnhemsche conferentie, de eerste

spreker. „Het evangelie hersteld", was zijn onderwerp, naar aanleiding

waarvan hij achtereenvolgens de twee vragen ontwikkelde, namelijk

„Wat is het „Mormonisme"?, en „Wat doet het voor ons?" Het leert

ons dat wij kinderen zijn van God, en wijst ons tevens den weg om
tot volmaking te komen, en onze woonplaats in Zijne tegenwoordigheid

terug te verkrijgen.

De volgende spreker was Ouderling H. Landwaard, leider dei-

vertakking Amsterdam II. Bewijzen van het bestaan der Godheid

werden door hem naar voren gebracht, en in het bijzonder gewezen

op de onderscheidene bewijzen die wij uit de natuur, ten gunste

hiervan, kunnen putten. Met het oog op de tegenwoordige toestanden

te zeggen dat er geen God zou zijn, is dwaasheid en lastering. Niet

Godes schuld is het dat verschrikkelijke tijden zijn gekomen, maar

die des menschen. Nog even werd aangestipt dat de engel, waarvan

Johannes sprak in zijne ballingschap op het eiland Patmos, inderdaad

gekomen was, om eene herstelling aller dingen aan te kondigen.

Alleen door voort te gaan op het rechte en nauwe pad, eenmaal

ingeslagen, zal er groot loon verbonden zijn aan het streven der getrouwen.
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Volgende spreker was Ouderling" Borgan Anderson, van de Groninger

Conferentie. Naastenliefde was zijn onderwerp. We zijn hier niet op

aarde voor ons zelven enkel, maar mede om anderen te helpen.

Hebben wij meer ontvangen, hetzij geestelijke, hetzij stoffelijke goe-

deren, dan onze medenaasten, dan is het onze plicht daarvan mede
te deelen aan hen die weiniger hebben, omreden Christus zeide dat

aan wien veel gegeven was, van die zou veel worden gevraagd. Een
sterk getuigenis werd voorts gegeven van het werk waarin wij betrokken

zijn. Laat ons — zoo spreker — het der wereld toonen door ons

dagelij kseh leven dat wij meer hebben ontvangen dan de wereld

rondom ons.

Laatste spreker was Ouderling Bakke Postma, president der Rotter-

damsche Conferentie. In de dagen van Christus werd er gezegd, „Kan

er uit Nazareth iets goeds komen?" Tn onze dagen nu wordt hetzelfde

gezegd, met betrekking tot Utah. Ja, inderdaad daar is veel goeds

uit Utah gekomen. Dat vele, is het evangelie van den Zoon van God,

wat namelijk eene kracht Gods is tot zaligheid, en wat van daar uit

der wereld wordt verkondigd. De zaligheid is opnieuw geopenbaard

geworden in deze bedeeling der tijden, ten voordeele van heel het

menschdom, en aan ons is de eer geschonken dit wereldkundig te maken.

Na slotzang door het koor, werd dankzegging ingesproken door Broeder

J. M. Meyer.

De namiddagvergadering, aangevangen om 2 uur, werd, na algemeen

gezang, geopend met gebed bij monde van Broeder G. Snijders. Het

Heilig Avondmaal werd bediend door Ouderlingen J. M. Meyer, en

H. van Rugge, bijgestaan door de broeders Wiegel, Schilperoort,

Kaper, en Heins. De algemeene autoriteiten der Kerk en die der Zending

werden voorgesteld, en gebruikelijk ondersteund, bij monde van

Pres. Clark.

De eerste spreker was Preident Walter B. Hanks, van de Groninger

Conferentie. Zijn onderwerp was de zending van Jezus Christus. Hij

kwam om voor ons den weg te bereiden. Hij leed en stierf om ons

den weg te openen weer tot den Vader terug te kunnen keeren.

Spreker wees op de plichten van een Christen, en in het bijzonder op

die van een Heilige der laatste dagen, om het evangelie zoo te leven

dat al de geboden door ons zouden worden onderhouden. Het onder-

houden van het Woord van Wijsheid werd als een onafwijsbaren

plicht voorgesteld.

Ouderling E. Adams zong een solo. De volgende spreker was

Ouderling Leslie Foy van de Arnhemsche Conferentie. Hij sprak

over de lietde Gods en de mogelijkheden der menschen. God open-

baart zich aan de menschen op verschillende wijzen, zoowel door

de natuur als op andere manieren. Wij dienen onze naasten lief te

hebben aangezien dit een der eerste en grootste geboden is.
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Volgende spreker was Ouderling J. de Bruin, President der ver-

takking Amsterdam I. Gods liefde wordt door ons gezien uit het feit

dat Hij Zijnen Zoon gaf, en dat die Zoon Zijn leven gaf aan het

kruis. Deze Zoon zeide; ,,Vader, vergeef het hun, want zij weten

niet wat zij doen," daarmede bedoelende Zijne vijanden, die oorzaak

waren geworden dat Hij vreeselijk had te lijden. Het overige gedeelte

van zijne redevoering handelde over het derde geloofsartikel, van uit

de Schriften aantoonende de eenheid der Godheid. Ten slotte werd

een sterk getuigenis gegeven van de echtheid der zending van Joseph Smith.

Nadat door twee zusters een duet gezongen was, trad als laatste

spreker op, Ouderling E. Adams van de Rotterdamsche Conferentie.

Ons levensbeginsel, en waarom wij hier op aarde zijn, was het onder-

werp van zijne toespraak. Wetenschap heeft het menschdom veel be.

wezen en aangetoond, maar heeft niet weten vast te stellen waar de

oorsprong van het menschdom te moeten zoeken. Eén weg slechts is

er dit te weten te komen, alsmede een eeuwige zaligheid te kunnen

ontvangen, en dat is de weg des levens ons door den Zoon aangegeven.

Na uitgesproken dankzegging ging de vergadering tot 's avonds 7

uur uiteen.

In deze, de laatste samenkomst was de eerste spreker Ouderling

B. Murray van de Amsterdamsche Conferentie. De Heiligen der Laatste

Dagen beweren het evangelie in zijne volheid te bezitten, zooals het

gepredikt was in de dagen van ouds. Ook zijn wij in staat deze

dingen te verdedigen en te bewijzen. Wij noodigen de wereld uit,

ons en onze godsdienst te onderzoeken, en voor zichzelven uit te

maken of wij de waarheid hebben dan wel niet.

Tweede spreker was Conferentie President Clark van Amsterdam.
De wereld — zoo zegt spreker — verwerpt ons omdat wij zooveel

wonderbare dingen hebben te brengen, en spreekt kwaad van ons op

elke wijze. Aangeraden echter wordt door spreker, evenals door de

voorgaande, eiken vezel van onzen godsdienst te onderzoeken, opdat

daardoor de oprechtheid en waarheid van een en ander aan het licht

mag worden gebracht.

Nadat een solo was gezongen geworden door zuster Eskebache van

Rotterdam, werd het woord gegeven aan Ouderling B. Tiemersma,

leider der vertakking in Utrecht. Aangetoond werd hoe in de tien ge-

boden van ouds elk beginsel was opgesloten wat de menschen op

den weg tot zaligheid kon brengen in overeenstemming met de ont-

wikkeling van het toenmalige geslacht. Hoe verder Christus kwam om
die wetten te verduidelijken en verder te volmaken, en hoe Hij zelven

een voorbeeld was in alle dingen. Aangespoord wordt om voort te

gaan op den weg des levens.

Laatste spreker was Pres. Le Grand Ricnards, zendingspresident

te Rotterdam. Mei bekwame woorden werd gewezen op de valschheid
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der laster tegen ons uitgebracht door andersdenkenden, aantoonende

dat de Bijbel inderdaad de leerstellingen van het „Mormonisme" in

elk opzicht onderstreept. Geen sprake ervan is bij de Heiligen der

Laatste Dagen te vinden om te trachten zich eenig wereldlijk gezag

toe te eigenen, maar door hen wordt niettegenstaande dat beweerd,

dat er eens eenen tijd zal komen dat heel de wereld geregeerd zal

worden door de beginselen gepredikt door hen.

Nadat het koor een slotzang had gezongen werd de vergadering

geëindigd met dankzegging door Broeder J. C. v. d. Vlis.

Een slotwoord zij nog gewijd aan den overschoonen zang van het

koor der vertakking Amsterdam 11, welke de verschillende vergade-

ringen, onder zeer bekwame leiding, op wist te luisteren met aange-

name muziek. Eveneens zij dank gebracht aan de onderscheidene

leden, zoo mannelijke als vrouwelijke, die door solo's duetten, enz.

een luister aan het geheel wisten bij tê brengen, en zonder twijfel

zijn wij de tolk van allen aanwezig, wanneer wij deze conferentie

uitstekend geslaagd noemen.
B. Mürray, Sect.

VERPLAATST.

De navolgende Ouderlingen zijn als volgt verplaatst:

Leslie T. Foy van de Groninger naar de Arnhemsche, Borgan A.

Anderson van de Arnhemsche naar de Groninger Conferentie. Beide

verplaatsingen ingaande 20 Januari.

OVERLEDEN.

KROONENBERG. — Te Salt-Lake-City overleed op 5 Dec. laatst-

leden, Broeder Dirk Kroonenberg, in den ouderdom van 45 jaar.

Broeder Kroonenberg was pas vijf weken in Zion, en stierf na een

zeer kortston'dige ziekte. Nadere gegevens omtrent plaats van geboorte,

doop enz. zijn ons niet verstrekt geworden.
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