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DE STER
HALF-MAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VAN DE

HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN, opgericht in i 896

Want Christus heeft mij niet gezonden om te doopen, maar om het evangelie

te verkondigen; niat met wijsheid van woorden, epdat het kruis van Christus niet

verijdeld worde. Paulus.

REDEVOERING,
gehouden door President Heber J. Grant, op de halfjaarlijksche

Conferentie, 5 October 1917, te Salt Lake City.

Ik verheug mij ten zeerste om weer eens de gelegenheid te hebben

de Heiligen der Laatste Dagen in eene algemeene conferentie te

ontmoeten. Nimmer was ik, gedurende de laatste vijf-en-dertig j'aren,

in een der conferenties tegenwoordig, dat ik mij niet grootelijks

verblijdde in de leeringen van de dienstknechten des Heeren ; en ik

ben door hetgeen ik hoorde gevoed geworden met het brood des

levens, zooals ook ongetwijfeld vandaag met u het geval is.

Ik onderschrijf ieder woord, dat gesproken is geworden aangaande

de goddelijkheid van de zending der mannen, welke over deze Kerk

gepresideerd hebben. President Smith zeide, dat hij niets te zeggen

had aangaande de tegenwoordige bediening van het Evangelie, maar

hij beriep zich op de uitspraak van het volk. Het is mij ten deel

gevallen om voor bijna vijf-en-dertig jaren samen te werken met het

Presidentschap en den raad der twaalf Apostelen en ik kan getuigen

dat ik weet, zoo waarachtig als ik leef, dat gedurende dezen tijd de

inspiratie van den Almachtigen God al de mannen vergezelde, welke

een ambt in het Presidentschap van deze Kerk bekleed hebben. Ik

geef getuigenis, dat nimmer, voor zoover mij bekend is, een President

der Kerk meer van de inspiratie van den Almachtigen God en meer
van de liefde van zijne medewerkers in het Presidentschap en van

de leden van den Raad der twaalf Apostelen genoten heeft, dan

President Joseph F. Smith gedaan heeft. Ik getuig tot u, dat iedere

man, welke gekozen werd om eene positie in den Raad der twaalf

Apostelen te bekleeden, gedurende het presidentschap van Joseph

F. Smith, gekozen werd door de inspiratie van den Almachtigen God
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en eveneens, dat zoover mij bekend is, door omgang met het volk,

er heden ten dage eene liefde en een geloof en een besluit om God
te dienen, bestaat, even zoo groot als in eenige periode, gedurende

de gepasseerde vijf-en-dertig jaar.

Ik verheug mij onuitsprekelijk in de wetenschap dat God leeft, dat

Jezus de Christus is, de Zaligmaker der wereld, de Verlosser van het

menschdom ; dat Hij van den hemel gesproken heeft, en dat Hij het

plan van leven en zaligheid, Zijn Evangelie, op aarde heeft ingesteld.

Ik verheug er mij in, dat ik voor mij zelve weet, dat al de mannen,

welke Joseph Smith den profeet, zijn opgevolgd en welke aan het

hoofd staan van deze laatste bedeeling, de inspiratie van hunne

roeping, die zij hadden, hebben bezeten en dat zij inderdaad

mannen van God waren, door Hem geïnspireerd.

Ik verheug mij in de wetenschap, dat al de Heiligen der Laatste

Dagen, met welke ik gedurende vijf-en-dertig jaar in aanraking gekomen

ben en welke tienden-betalers waren, het Woord van Wijsheid onder-

hielden, de vast- en avondmaal-vergaderingen bijwoonden, hunne

gebeden niet vergaten en God smeekten om de leiding van Zijnen

geest, juist zulk eene blijvende getuigenis en vaste wetenschap bezitten

van de goddelijkheid van dit werk, en van de inspiratie, welke de

mannen, die er over presideerden, genoten, als ik bezit.

Ik verheug mij in het feit, dat elke Heilige der Laatste Dagen, die

het Evangelie van Jezus Christus heeft aangenomen, en die de

geboden van God heeft onderhouden, dag bij dag, jaar bij jaar, gegroeid

is in de kennis der waarheid, in de getuigenis er van en in de liefde

er voor. Ik weet dat er geen gaven, geen zegeningen zijn, geen

autoriteit bestaat, welke in de dagen van den Zaligmaker door de

apostelen genoten werden, die niet in deze dagen door het volk van

God genoten worden. Ik weet dat de gaven van talen en de vertaling

daarvan in deze Kerk van Christus bestaan. Ik weet dat de genezende

kracht van den Almachtigen God in deze Kerk tegenwoordig is. Ik

weet dat zonder de heelende kracht van God het mijn voorrecht niet

zou zijn om hier vandaag voor u te staan. Ik weet dat er levende

getuigen van de genezende kracht van God onder dit volk zijn.

Indien we een verslag hadden van al de wondervolle zegeningen des

Heeren, welke sedert de oprichting der Kerk op deze aarde, door

middel van het priesterschap verkregen zijn, het zoude een veel

grooter verslag zijn dan het Nieuwe Testament bevat. Ik weet dat

degenen, welke uitgaan om het Evangelie te verkondigen, en welke

zich rein en onbevlekt houden voor God, hunne lichamen en hunne

gedachten in zulk eenen reinen toestand houden, dat zij aanspraak

kunnen maken op de openbaringen van den geest van God, dezelve

zeer zeker zullen ontvangen.

De zendelingen hebben dit Evangelie nu verkondigd voor tachtig
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lange jaren, hoewel de wereld zeide dat we dwaalden en dat Joseph

Smith een valsche profeet was, dat het Boek van Mormon onwaar

en de openbaringen in de Leer en Verbonden geen openbaringen

van God zijn; ja, tachtig lange jaren zijn zij uitgegaan om dit Evangelie

te verkondigen en zijn tehuis teruggekomen om tot u te getuigen, dat

God hun eene persoonlijke wetenschap van de waarheid van het

Boek van Mormon, en van de waarheden, vervat in de Leer en Ver-

bonden, heeft gegeven, en evenals Hij hun eene persoonlijke

kennis heeft gegeven, dat Hij leeft, dat Jezus de Verlosser der wereld

is en dat Joseph Smith inderdaad een profeet van God was. Gedu-

rende al deze tachtig jaren is niet een enkel zendeling naar huis

teruggekeerd om te verklaren dat hij de waarheid had gevonden in

Scandinavië of in een ander gedeelte van Europa, of in Zuid-Afrika,

Canada of in een der Vereenigde Staten, noch in Mexico, Midden-

Amerika of op de eilanden der Stille Zuidzee. Mannen en vrouwen

bij honderden, ja duizenden en tienduizenden hebben gedurende

tachtig jaren van deze zendelingen de getuigenis ontvangen dat zij

wisten, dat zij de waarheid hadden om aan hen te prediken; en toch

heeft al de wijsheid der wereld, al de studie van al de geestelijken

der verschillende godsdiénststelsels, vermeenende de waarheid te

bezitten, gefaald om genoeg bekwaamheid te verkrijgen, om slechts

één van deze zendelingen te bekeeren, van welke beweerd wordt,

dat zij dwaling prediken. Wel, het is gewoon bespottelijk en onge-

rijmd om te denken dat de Heer nimmer aan eerlijke mannen,

rechtschapen mannen met biddende en nederige harten, welke deugd-

zaam en oprecht geleefd hebben, hunne knieën dagelijks bogen en

God tachtig jaren lang smeekten, om geleid te mogen worden door

Zijnen geest, hunne dwaling zoude getoond en hen op het ware pad

van recht en gerechtigheid en het plan van leven en zaligheid zoude

geleid hebben. Waarom, denkt gij, zouden de Heiligen der Laatste

Dagen jaarlijks twee millioen dollars uitgeven aan geld en verlies

van tijd, om het Evangelie te verkondigen indien we niet wisten dat

het waarheid was? Denkt gij, dat vaders en moeders zich meer zouden

verheugen in het uitzenden van hunne zonen om het Evangelie te

verkondigen, dan in hun fortuinmaken? Denkt gij voor één minuut

dat, indien er gebrek aan geloof of wetenschap was aan de zijde van

de Heiligen der Laatste Dagen, zij hunne zonen zouden durven

uitzenden om te prediken? Zij zouden doodelijk bevreesd en bang

zijn hunne jongens te verliezen. Hebben wij eenige vrees dat al de

wetenschap, al de wijsheid en studie en al de leerstellingen der

wereld, in staat zouden zijn om één enkele, eerlijke zoon van een

Heilige der Laatste Dagen te veranderen? In 't geheel niet, in 't geheel

niet! Wij weten, zoo zeker als we leven, dat men onze jongens niet

kan bekeeren. Waarom niet? Omdat zij de* waarheid hebben om te
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verkondigen. Joseph Smith en Sidney Rigdon meldden de waarheid,

toen zij zeiden

:

„En nu, na de vele getuigenissen, welke van Hem gegeven zijn, is

deze getuigenis de laatste van allen, welke wij van Hem geven: dat

Hij leeft; want wij zagen Hem zelf aan de rechterhand Gods, en

hoorden de stem getuigenis geven, dat Hij de Eeniggeborene des

Vaders is. Dat bij Hem en door Hem en van Hem de werelden zijn

en werden geschapen, en de bewoners daarvan gewonnen zonen en

dochteren Gods zijn."

De wereld moge zeggen: „Wij gelooven het niet," maar het is een

feit, dat deze mannen den Zaligmaker zagen. Het is een feit, dat

Oliver Cowdery en Joseph Smith den Zaligmaker zagen in den tempel

te Kirtland, en dat Mozes en Elia verschenen, en al de sleutelen van

het Evangelie van elke bedeeling aan hen overdroegen, en de vruchten

van het Evangelie van Jezus Christus zijn genoten door diegenen,

welke gehoorzaamheid aan zijne waarheden betoond hebben. Dg groei,

de sterkte, de macht van het Evangelie verkondigen de waarheid van

deze dingen. Het falen van de wijsheid der wereld om diegenen,

welke eene getuigenis van het Evangelie van onzen Hemelschen Vader

ontvingen, van de waarheid af te wenden, geeft eveneens sterke

getuigenis aan elk denkend, intelligent mensen, van den groei, macht

en sterkte van het Evangelie van Jezus Christus.

Ik wenseh een enkel woord van raadgeving te spreken tot de

Heiligen der Laatste Dagen. Er is een oproeping gedaan in de nieuws-

bladen, waarin verzocht wordt, aan mannen en vrouwen, om hunne

edelmoedigheid en getrouwheid te toonen aan de jonge mannen, welke

vrijwillig hun leven opofferen ter verdediging van hun land, door hen

van tabak te voorzien ! Zij spreken er over, in de couranten, dat het

gebruik van tabak niet zoo bijzonder schadelijk is, dat het toe te

geven is en zoo al meer; dat onze tabak beter en niet zoo scherp

is als de tabak in Frankrijk, enz. enz. Als Heiligen der Laatste Dagen,

welke eene openbaring van den Almachtigen God ontvangen hebben,

om geen tabak te gebruiken betaamt het een ieder onzer, onzen

invloed aan te wenden tot het uiterste, om mede te werken, dat

onze jongens dit gebod van den Heer heilig houden en geen attentie

schenken aan de drogredenen, ideeën en redeneeringen der menschen

ten gunste van het gebruik van tabak. Het redetwisten hierover kan

voor ieder Heilige der Laatste Dagen eindigen, omdat de Heer

gezegd heeft: „Tabak is niet goed voor den mensch." Het is ingegeven

door de tabaksverkoopers, die reclame voor hun artikel maken. Ik

wenseh U voor te lezen wat de beloften des Heeren waren, indien

gij en ik ons onthielden van heete dranken (welke koffie en thee

waren, volgens den profeet van God) en van sterke dranken van alle

soorten en van tabak. Hij zeide : „En alle heiligen die deze woorden
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zullen ter harte nemen en betrachten, alsook de geboden gehoorzamen,

zullen ontvangen: gezondheid in hunnen navel en merg in hunne

heenderen, en zullen bekomen wijsheid en eene uitgebreide kennis,

ja ook verborgen schatten; en zullen loopen en niet moede worden ;

wandelen en niet uitgeput worden; en Ik, de Heere, geef hun eene

belofte, dat de engel der verwoesting hen zal voorbijgaan, gelijk de

kinderen Israëls, en hen niet zal slaan." »

Hij mocht hebben toegevoegd : „En ik, de Heere, geef geene

belofte aan diegenen, welke falen in het gehoorzamen van deze

geboden, dat de engel der verwoesting hen niet zal voorbijgaan en

hen zal slaan."

Ik vind in ditzelfde boek, dat wanneer de Heer gebiedt en de

menschen Zijn geboden niet gehoorzamen, zij ook de zegening niet

verkrijgen. Dan zeggen de menschen, dat de beloften des Heeren

valsch waren en niet vervuld ; doch wee diegenen, want hun loon

verkrijgen zij van beneden en niet van boven.

Ik vind in dit boek, onder de openbaringen des Heeren tot u en

tot mij, dat Hij verklaarde, indien we de dingen zouden doen, welke

Hij gebood: „Dan ben Ik gehouden." Als Heiligen der Laatste Dagen

wenschen wij stelling te nemen tegen elke voorstelling of elke propa-

ganda, van welke soort ook die het wil doen voorkomen aan onze

kinderen, dat indien zij aan die propaganda gehoor geven, zij hunne

aanspraken op die beloften en zegeningen, welke verkregen worden

door het onderhouden van de geboden des Heeren, niet zullen verliezen.

Ik dank den Heer wederom voor de wetenschap van het Evangelie,

voor de getuigenis van de goddelijkheid er van, voor eene liefde voor

de waarheid, en voor het verlangen om er voor te werken. Er is geen

werk in de gansche wereld, dat mij ooit diezelfde vreugde, datzelfde

geluk, diezelfde groote gelukzaligheid gebracht heeft, als wanneer ik

in staat was om aan de gansche wereld getuigenis te geven van mijn

wetenschap van den Verlosser, en van de wetenschap dat Joseph

Smith Zijn profeet was, een ware en levende profeet van God en

dat hij de waarheid vaststelde en dat zij zal groeien, aanwassen en

vooruitgaan en dat zij zal triompheeren. De eenigste vrees, welke ik

ooit had was, dat ik zou kunnen afvallen, omdat mannen met meerdere

kennis, grooter wijsheid, macht en inspiratie, waardoor zij meer

getuigenissen en meer wondervolle manifestaties verkregen, dan ik

ooit verkregen heb of ooit hoop te verkrijgen, door nalatig te worden

om het Evangelie te leven, terzijde zijn weggevallen. Maar ik weet,

dat indien gij en ik nederig kunnen zijn, biddende en vol van liefde

tot God en onze medemenschen, dat we rotsvast en vol geloof zullen

staan en volharden tot het einde: moge God ons daartoe zegenen, is

mijn gebed, en ik vraag het in nederigheid en in den naam van

Jezus Christus, Amen. J. J. v. LANGEVELD.
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ONTSLAGEN.

Ouderling William Dalebout, President van de Rotterdamsche

Conferentie, werd 15 Januari 1918 eervol van zijne werkzaamheden

in de Nederlandsche Zending ontslagen. Hij was aangekomen 26 Juli

1915 en werd aangewezen om zijn werkzaamheden aan te vangen in

de Leeuwardensche gemeente van de Groningsche Conferentie, van

welke conferentie hij president werd op 10 Aug. d. a. v. Van daar

OUDERLING Wra. DALBBOUT

werd hij verplaatst naar de Amsterdamsche Conferentie op 1 April 1916,

om ook daar als President werkzaam te zijn vanaf 20 Juni van dat

jaar tot 11 November, toen hij weer verplaatst werd om in de

Rotterdamsche Conferentie als President op te treden, welke roeping

hij tot aan zijn ontslag vervulde.

Ouderling Dirk van den Berg, President van de Amsterdamsche

Conferentie, werd eveneens op 15 Januari 1918 eervol ontslagen van

zijne werkzaamheden in de Nederlandsche Zending. Hij kwam aan op



79

21 Oct. 1915 en begon zijne werkzaamheden in de Arnhemsehe
Conferentie, waar hij vanaf 1 April 1916 als president optrad. Op
29 Oct. 1916 werd hij aangesteld als President van de Amsterdamsche
Conferentie, waar hij als zoodanig werkzaam bleef tot hij ontslagen werd.

Ouderling George Kreutzer werd ook eervol ontslagen van zijne

werkzaamheden in de Rotterdamsche Conferentie van de Nederlandsche

Zending, op 15 Januari 1918. Ouderling Kreutzer kwam aan op

OUDERLING D. u. d. BEKQ.

28 April 1916 en hem werd de Arnhemsehe gemeente als arbeidsveld

aangewezen, waar hij verbleef tot 12 Dec. van dat jaar, toen hij

verplaatst werd naar de Amsterdamsche Conferentie, om als president

van de Utrechtsche vertakking op te treden tot 1 Juli 1917, toen hij

verplaatst werd naar Rotterdam, in afwachting van zijn vertrek naar

huis, hetgeen telkens werd uitgesteld vanwege de moeielijkheden op

scheepvaartgebied. Ouderling Kreutzer's vroegtijdig ontslag was een

gevolg van de verliezen op financieel gebied, door zijne familie geleden.
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Op Vrijdag 25 Jan. 1.1. vertrokken bovengenoemde zendelingen niet

de „Nieuw-Amsterdam" naar Amerika. Noode zagen wij hen vertrekken,

want we gevoelden bij het afscheid nemen, wat het zeggen wilde met

hen in het werk des Heeren gearbeid te hebben en hen nu hier in

onze zending te moeten missen. Zij waren mannen, die als leiders

steeds liefdevol wisten op te treden en vooral de twes eerstgenoemden

hebben als Conferentie-presidenten met ijver en getrouwheid hunne

OUDERLING QEORGE HREUTZER

werkzaamheden volbracht en vele vrienden in Nederland weten te

maken. De laatstgenoemde, Ouderling Kreutzer, is daar, waar hij

werkzaam was, geëerd en bemind geworden en velen zullen aangename

herinneringen aan hem behouden.

Op het oogenblik zijn allen behouden in Amerika aangekomen en

wederom met hunne geliefden vereenigd. Moge God hen zegenen met

lust en liefde voor Zijn werk en zij daar door Hem vergolden worden

voor al de opofferingen, welke zij voor onze zending gemaakt hebben.
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die het «Woord van
Wijsheid» onderhouden.

Percentage der bijdragen

in het

«Nickel-Fonds».

Totaal bedrag der kas-

middelen, gecollecteerd

en uitgegeven, met inbe-

grip van het «Nickel-

fonds».
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VERSLAG DER WERKZAAMHEDEN VAN HET LOKALE
PRIESTERSCHAP VOOR HET JAAR 1917.

Aantal leden in het Priesterschap 208

Huisgezinnen van leden bezocht door het Priesterschap. . . 2,095

Speciale bezoeken gedaan .- 465

Aantal keeren in vergaderingen gesproken 872

Avondmaaldienst gedaan 1,090

Deurdienst gedaan 765

Huisgezinnen van vreemdelingen bezocht 237

Nieuwe onderzoekers gevonden 49

Vergaderingen gehouden 1,5*17

Evangeliegesprekken met vreemdelingen 2,100

Tractaten verspreid 3,073

Brochures verspreid 687

Boeken van Mormon verspreid 87

Andere Standaard-Kerkboeken verspreid ........ .28
Andere boeken verspreid 94

VERPLAATSINGEN EN BENOEMINGEN.

Met ingang van 11 Dec. 1917 is Ouderling Alvin J. Teuscher van

Rotterdam naar Utrecht en Ouderling Wilford Hilton van Utrecht

naar Arnhem verplaatst, terwijl Ouderling Newton L. Andrus van

Arnhem naar Groningen is overgeplaatst.

Voorts is, op 3 Januari 1918, Ouderling Herbert E. Williams van

Amsterdam verplaatst om te presideeren over de Utrechtsche vertak-

king van dezelfde Conferentie. Ouderling Elbert Stephenson is ver-

plaatst naar Groningen en aldaar benoemd tot Conferentie-president,

om Ouderling Mahonri A. Josephson, die vandaar verplaatst werd

om in dezelfde positie werkzaam te zijn in Rotterdam, op te volgen.

Deze laatste verplaatsing diende v/eer om een opvolger te hebben

voor Pres. D. v. d. Berg die, zooals elders is aangegeven, ontslagen

werd van zijn zendingsarbeid om naar huis terug te keeren.

VERSLAG DER AMSTERDAMSCHE CONFERENTIE.

Zooals aangekondigd, werd bovengenoemde Conferentie gehouden

op Zondag 24 Febr. De eerste vergadering werd gehouden in het

Casino-gebouw en aangevangen om 10 uur 's morgens. Gezongen

werd als openingslied: „O, volheid van zegen," waarna Ouderling

Benjamin F. Seely een zegen vroeg. Het koor zong daarna: „Wie God
mint, heeft geen stof, enz."
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President Mahonri A. Josephson sprak een woord van welkom en

leidde Rulon J. Sperry, President van de Arnhemsche Conferentie,

als eerste spreker in. Deze sprak over geloof, en dat dit beginsel

noodig was vóór alles. Het is noodig geloof te bezitten, indien wij

den Heiligen Geest zullen willen ontvangen. Het is ook onmogelijk

om Gode te behagen zonder geloof. Aan de hand der schriften werd

ook aangetoond hoe de gave des Heiligen bediend zoude worden.

Ouderling Herbeit E. Williams behandelde de herstelling van het

Evangelie. In het kort werd de geschiedenis daarvan verhaald en ook

omtrent het ontstaan van het Boek van Mormon. Ook werd door

spreker verklaard, wat dit boek bevatte.

Het koor zong daarna : „De Heer is mijn licht," waarna Jac J. van

Langeveld, President van de Rotterdamsche Conferentie, het woord

verkreeg. Spreker zeide een Hollander te zijn en wel zooveel liefde

voor zijne landgenooten te gevoelen dat, indien de laster, die omtrent

Mormonisme verspreid wordt, ook maar voor een klein gedeelte

bewezen zou worden waar te zijn, hij een der eersten zou zijn om
zijn waarschuwende stem tegen het Mormonisme te verheffen. Maar

nimmer zal die tijd komen, want het Mormonisme is tot in de kleinste

bijzonderheden op waarheid gegrond.

Tot slot werd door het koor een loflied gezongen en met dankzeg-

ging geëindigd door Ouderling Alvin J. Teuscher.

De middag-vergadering begon om twee unr en werd gehoude.i in

het gewone vergaderlokual in de Nes. Gezongen werd „Wat is het

Evangelie?" en gebeden door Ouderling Rulon J. Sperry, waarna weder

„Ik heb een Heiland" gezongen werd. Achtereenvolgens werd gespro-

ken door de Groningsche Conferentie-President Elbert Stephenson,

Ouderling Wilford Hilton, Benjamin F. Seely, Alvin J. Teuscher,

N. Leslie Andrus en Louis M. Griffiihs. Zij allen bespraken de begin-

selen van het Evangelie en gaven getuigenis van de waarheid en

soms met zulk eene kracht, dat velen er van onder den indruk waren.

Voor het beëindigen van deze samenkomst werden door Zendings-

President John A. Butterworth de autoriteiten der Kerk voorgesteld

en op de gebruikelijke wijze door de vergaderden in hunne roeping

erkend.

Gezongen werd „Wij danken U, Heer, voor profeten," en met

dankzegging geëindigd door Ouderling Francis O. Jones.

De avondvergadering werd weder in het Casino-gebouw gehouden

en ving aan om half zes. Begonnen werd met het zingen van „Gods
geest brandt in 't harte" en een zegen gevraagd door Ouderling

Joh. M. H. Meier. Daarna zong het koor „Hoe heerlijk is de dag

door Gods knechten voorspeld."

De leider, President Mahonri A. Josephson, was de eerste spreker.

Hij begon eene uitlegging te geven van den naam der Kerk. Het was
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niets vreemds dat de leden der kerk Heiligen genoemd werden, wanf
dit was ook zoo in het apostolische tijdperk, getuige de aanhef van

de verschillende brieven, door de apostelen aan de onderscheidene
geneenten geschreven. Men beschuldigt ons ook dat wij Joseph Smith
hooger eeren dan den Zaligmaker, maar dit is in geen enkel opzicht

waar. Hoewel wij alle mogelijke eerbied koesteren voor het werk
door Joseph Smith gedaan en hoewel hij het instrument was in de
handen des Heeren om het Evangelie op aarde te herstellen, blijven

wij in hem slechts den mensch zien, die aan onze zaligheid niets af-

of toe kan doen. Maar zijn boodschap is tot alle menschen. Hij is

de wegbereider voor de tweede komst van Christus. De Heiligen der

Laatste Dagen veJwachten den Zaligmaker en daarom is het dat zij

tempelen bouwen.

Ouderling B. Tiemersma van Utrecht was de volgende spreker. De
afval besprekende, toonde hij aan waarin was afgeweken door het

Christendom. De afwijkingen in de Katholieke Kerk waren zoo groot,

dat de Hervorming noodzakelijk werd en mannen als Zwingli, Joh.

Huss, Lnther, Calvijn en anderen de verschillende dogma's dier Kerk

begonnen te verwerpen of te wijzigen, wat tot gevolg had dat groote

vijandschap ontstond tusschen Katholieken en Protestanten. Hoewel
nu die hervormers een groot werk gedaan hebben, beweerden zij

nimmer openbaring te hebben. Dit werd wel gedaan door Joseph

Smith en de feiten hebben bewezen, dat zijn bewering op waarheid

berust. God openbaarde hem, dat alle kerken verkeerd waren, maar

alle oprechte menschen onder hunne aanhangers telden. „Mormonisme"'

is geen vrucht van menschelijk denken, maar door God geopenbaard

en voert strijd tegen alle wanbegrippen. Door spreker wordt een greep

gedaan uit die verschillende begrippen en het verkeerde daarvan op

duidelijke wijze in het licht gesteld.

Alsnu werd door zuster Corrie van der Klooster een solo gezongen,

Zendings-President John A. Butterworth was de laatste spreker.

Het Evangelie is het plan van zaligheid, dat niet falen kan. Niemand
of niets kan de plannen van God doen falen. Maar het Christendom

faalde in het bereiken van zijn doel en dit werd veroorzaakt door

het niet naleven van de wetten van het Evangelie. Alle Evangeliewetten

zullen echter van kracht blijven. Door voorbeelden wordt aangetoond,

dat de menschen de plannen van God niet konden wijzigen, zelfs

niet door hunne zonden en dat alles wat die plannen in den weg zou

staan, door Hem verwijderd zou worden. God wist dat de mensch

zou vallen en daarop grondde Hij de verzoening. Die verzoening

bracht aan het gansche menschelijk geslacht de opstanding en het

eeuwige leven, en allen die het Evangelie van Jezus willen gehoorzamen

zullen eenmaal bij God kunnen wonen, terwijl zij die het Evangelie

verwierpen, de wrange vruchten van hunne daden zullen plukken.
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Tot slot Werd door het Koor „Ziet den sterken God verschijnen"

gezongen en met dankzegging gesloten door Ouderling Jac. J. van

Langeveld.

Deze conferentie mag weer eene goed geslaagde genoemd worden,

De vergaderingen waren goed bezet en vele niet-leden waren er

tegenwoordig. Veel lectuur werd verspreid en ook enkele uitnoodigingen

gedaan om zendelingbezoek te ontvangen. Een woord van lof mag
zeker niet onthouden worden aan het Amsterdamsche zangkoor voor

zijne medewerking, waaraan een groot deel van het succes te danken

is. Het waardeerend woord door den leider gesproken voor het

beëindigen der conferentie, was dan ook geheel op zijn plaats.

Zaterdag 23 Febr. 's morgens om 10 uur werd door de Zendelingen

eene priesterschapvergadering gehouden, waar door allen van de

zegeningen, op hun werk rustende, gesproken werd, en door Zendings-

President John. A. Butterworth goeden raad, het Zendingswerk be-

betreffende, gegeven werd.

's Avonds om acht uur werd een samenkomst gehouden voor het

locale priesterschap, waar door Ouderlingen Jac. J. van Langeveld,

Rulon J. Sperry en Zendeling-President John A. Butterworth over de

roeping en plichten van priesterschap en ambtenaren gesproken werd.

RIJMPREEKJES.

No. 7.— Onvruchtbare Kritiek.

„Die zanger is geen nachtegaal; al zingt hij goed, zijn

stem is schraal!" Zoo liet een kritikus zich hooren. En nog klonk

mij zijn stem in de ooren, of 'k had reeds mijn besluit gemaakt: zulk

kritiseeren moest gewraakt.

Vriend Kritikus, waarom dat smalen? Schiep God alléén maar

nachtegalen? Schiep niet het eigen Groot Verstand de kwaak-eend

van het waterland? Nu stelt gij 't zingen boven 't kwaken — heel

goed! Maar — geen verwijten maken!

Elk vogeltje is geen filomeel, noch is al 't zingen oor-gestreel ; noch

zingen dichters overal in taal als Vondels hemelval. Elk doet zijn

best zich uit te drukken:, wees dankbaar als 't hem mag gelukken!

Boeit nu de redenaar uw oor, geef straks ook anderen gehoor!

Een zielsgetuig'nis, innig, echt, dringt dóór al wordt het krom gezegd.

Vereer gerust een ideaal, maar maak kritiek geen dor gesmaal.

Frank I. Kooyman.
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BIJZONDERE VERGADERING TE UTRECHT.

Ter gelegenheid van <je Amsterdamsche conferentie, waarvan het

verslag is opgenomen in dit nummer, had er, op Vrijdag 22 Februari,

een bijzondere vergadering plaats te Utrecht, in de gewone, vergader-

zaal aldaar in Tivoli. Meer dan honderd vreemdelingen waren aan-

wezig die met groote belangstelling luisterden naar de uiteenzettingen

van de beginselen van het evangelie, toevertrouwd aan Ouderling

B, Tiemersma, en Zendingspresident J. A. Butterworth. Na afloop

werden tal van exemplaren van het Boek van Mormon en van Stem

tot Waarschuwing verkocht, terwijl verschillende adressen werden

opgenomen alwaar later bezoek kon worden gebracht.

APOSTEL HYRUM M. SMITH OVERLEDEN.

Uit Liverpool ontvingen wij bericht dat aldaar telegrafische

mededeeling is ontvangen geworden van het overlijden van

Apostel Hyrum M. Smith. Oorzaak van zijnen dood moet zijn

blindedarmontsteking. Zoodra per brief meerdere bijzonderheden

bekend geraken komen wij nog hierop terug.
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