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DE STER
HALF-MAANDELUKSCH TIJDSCHRIFT VAN DE

HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN, opgericht in i 896

Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik .ï'le de dagen

mijns levers mocht wonen in het Huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren

te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijnen Tempel.

Psalm 27: 4.

Het Inwijdings-Gebed.

(Uitgesproken door President Heber J. Grant, ter gelegenheid vart

de inwijding van den Tempel te Hawaii op 27 November 1919.)

O God, de Eeuwige Vader, wij, Uwe dienstknechten en dienst-

maagden, danken U, in den naam van Jezus Christus, Uwen zeer

geliefden Zoon, met alle kracht die in ons is, dat wij op dezen dag

bevoorrecht zijn in dit schoone land tegenwoordig te mogen zijn,

teneinde een tempel van den levenden God aan Uw meest Heiligen

Naam te kunnen toewijden.

Wij danken U, O God de Eeuwige Vader, dat Gij en Uw Zoon
Jezus Christus den knaap, Joseph Smith Jr., bezochten en dat hij

door U en Uwen geliefden Zoon werd onderricht.

Wij danken U, dat gij Uwen dienstknecht, Johannes de Dooper,

hebt gezonden en dat hij aan Joseph Smith en Oliver Cowdery de

handen oplag en hen verordineerde tot het Aaronische, of Lagere

Priesterschap.

Wij danken U, omdat gij Uwe dienstknechten Petrus, Jacobus en

Johannes, Apostelen van den Heere Jezus Christus, zond, welke met
den Zaligmaker in het vleesch bedienden, en eveneens na Zijne

kruisiging, en dat zij Uwe dienstknechten Joseph Smith en Oliver

Cowdery tot Apostelen van den Heere Jezus Christus verordineerden

en op hen het Heilig Melchizedeksch Priesterschap bevestigden, door

welke autoriteit en Apostelschap wij op dezen dag deze heilige

stichting aan U toewijden.

Wij danken U voor de rechtschapenheid en de godsvrucht van

Uwe dienstknechten, de Profeet en de Patriarch, Joseph Smith en

Hyrum Smith. Wij danken U dat zij al de dagen huns levens gearbeid

hebben, vanaf den tijd van de herstelling van het Evangelie van
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Jezus Christus tot op den dag van hun martelaarschap, en dat zij

hun getuigenis verzegelden met hun bloed.

Wij danken U voor Uwe dienstknechten, Brigham Young, John

Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow en Joseph F. Smith, welke

onderscheidenlijk aan het hoofd van Uwe Kerk stonden sedert den

marteldood van Uwen dienstknecht Joseph Smith, en die Uw volk

geleid en bestuurd hebben door de inspiratie van Uwen Heiligen

Geest en die gezanten hebben uitgezonden om het Eeuwig Evangelie

in nagenoeg elk land en klimaat te verkondigen.

Wij danken U voor al de getrouwe leden van het Eerste President-

schap der Kerk, en voor Apostelen in deze laatste bedeeling; en

voor allen de getrouwe mannen, welke ambten dragen als algemeene

autoriteiten der Kerk.

O God, onzen Eeuwigen Vader, wij bidden U het Presidentschap

Uwer Kerk te zegenen, Uwe dienstknechten Heber J. Grant, Anthon

H. Lund en Charles W. Penrose. Moge deze mannen, O Vader, dag

aan dag geleid worden door de nimmer falende raadgevingen van

Uwen Heiligen Geest. Moge zij zelfs zijn als een drievoudig snoer,

dat niet verbroken kan worden. Moge zij zien van oog tot oog in

alle zaken welke in betrekking staan tot de opbouwing van de Kerk

van Jezus Christus op aarde.

Zegen, O Vader, de Apostelen, de Presideerende Patriarch, de Eerste

Raad der Zeventigers, het Presideerend Bishopric.

Zegen, wij bidden U, hen die presideeren in alle ringen van Zion

en in de vertakkingen der Kerk.

Zegen hen, welke presideeren over de Zendingen der Kerk in de

gansche wereld, tezamen met al Uwe dienstknechten en dienstmaagden,

welke uitgegaan zijn om aan de volkeren der aarde de weder-

herstelling van het plan van leven en zaligheid te verkondigen.

Zegen hen, O Vader, welke presideeren in de tempelen, welke

zijn opgericht tot eer van Uwen Heiligen Naam in het land van Zion.

Zegen eveneens hen, die presideeren en arbeiden in de Kerkschoolen,

welke gevestigd zijn van Canada in het Noorden tot Mexico in het

Zuiden.

O God, aanvaard de blijdschap en de dankbaarheid onzer harten

voor de wonderlijke en schoone werken, welke door Uwe dienst-

knechten, Presidenten George Q. Cannon en Joseph F. Smith in het

land Hawaii gewrocht zijn geworden. Wij danken U voor hunne toe-

wijding aan het Evangelie en aan de inwoners van dit land. Wij

danken U voor de verwekking van Uw dienstknecht Ouderling J. H.

Napela, die godvruchtige Hawaiian, welke Uw dienstknecht President

Cannon behulpzaam was bij het vertalen van het Boek van Mormon,
welke de gewijde geschiedenis bevat van de Nephieten, de Lamanieten

en de Jaredieten. Wij danken U dat de platen, welke het Boek van
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Mormon bevatten, bewaard zijn gebleven, zoodat zij vertaald konden

worden en Uwe wporden, gesproken tot den Profeet Joseph Smith,

vervuld kunnen worden, namelijk: „Opdat de Lamanieten tot eene

kennis van hunne vaderen mogen komen, en opdat zij de beloften

des Heeren mogen weten, en opdat zij het Evangelie mogen gelooven

en op de verdiensten van Jezus Christus vertrouwen, en door geloof

in Zijnen naam verheerlijkt worden, en opdat zij door hunne bekee-

ring zalig worden,"

Wij danken U dat duizenden en tienduizenden van de nakomelingen

van Lehi, in dit gezegende land, tot een kennis van het Evangelie

gekomen zijn, waarvan velen in getrouwheid volhard hebben tot het

einde huns levens. Wij danken U, onzen God en Vader, dat diegenen,

welke nu leven en het Evangelie hebben aangenomen, het voorrech

geschonken is dit heilig huis binnen te treden en voor de zaligheidt

der zielen van hunne voorvaderen te kunnen arbeiden.

Wij danken U dat bij deze gelegenheid de weduwe van Uwen
geliefder, dienstknecht George Q. Cannon, Uwe dienstmaagd Zuster

Sarah Jenne Cannon, met ons op dezen dag aanwezig is en haar is

toegestaan deel te nemen aan deze inwijdings-diensten.

Wij danken U, O Vader in den Hemel, voor onze families, onze

vrienden, onze bloedverwanten, en voor al de vele zegeningen, welke

Gij over ons hebt uitgestort.

Wij danken U voor al de tempelen, welke in deze bedeeling zijn

opgericht, en wij bidden om Uw uitverkoren zegeningen, om te zijn

en te verblijven met al degenen, welke er in bedienen. Wij bidden

dat diezelfde zoete geest, die in alle tempelen tegenwoordig is, allen

moge nabij blijven die in dit heilig huis zullen arbeiden.

Wij danken U vandaag, O Vader, dat de belofte, welk in een

droom door den Profeet Brigham Young aan Uwen dienstknecht

William W. Cluff gedaan werd, dat namelijk de dag zou komen
waarop een tempel in dit land zou worden opgericht, voor onze

oogen vervuld is geworden.

Wij danken U, O God, dat Uwe getrouwe en ijverige dienstknecht,

Joseph F. Smith, bewogen werd, terwijl hij in dit land was, op den

geboortedag van Uwen dienstknecht Brigham Young, in het jaar 1915,

deze plek grond toe te wijden voor de oprichting van eenen tempel

tot den Allerhoogsten God.

Wij danken U voor het aanhoudend, getrouw en ijverig werken

van Uwen dienstknecht President Samuel E. Woolley, welke zoo vol

geloof voor deze vele jaren over deze zending gepresideerd heeft.

Wij danken U voor zijn werken bij de oprichting van dezen tempel,

en wij smeeken U, O Vader, hem te zegenen en al zijne medewerkers.

Wij bidden U, O Vader, de zoon van Uwen geliefden dienstknecht

President Joseph F. Smith te zegenen, E. Wesley Smith, welke nu
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over de Hawaiiansche Zending presideert. Moge de geest van het

zendingswerk met hem zijn en met hem verblijven. Moge hij diezelfde

groote liefde voor het volk van dit land gevoelen, welke zijn geliefde,

nu overledene vader bezat.

Wij danken U, O God, onzen Eeuwigen Vader, voor dezen schoonen

tempel en de gronden waarop hij rust, en de gronden en het gebouw,

met alle meubelen en uitrustingen, en elk voorwerp dat tot dit huis

behoort, vanaf de fondeering tot de overdekking, wijden wij U toe,

onzen Vader en onzen God. En wij bidden U nederig, O God de

Eeuwige Vader, dit huis te aanvaarden en het te heiligen, en het door

Uwen geest toe te wijden voor het heilig doel, waarvoor het is opgericht.

Wij smeeken U, alle onreine dingen te verhinderen hier binnen te

komen, en dat Uwe geest voor immer in dit heilig huis moge wonen

en met macht moge rusten op allen, welke als ambtenaren en werkers

in dit huis zullen arbeiden, zoowel als op allen, welke zullen komen
om de verordeningen voor de levenden en de dooden te ondergaan.

Moge Uwe vrede voor immer in dit heilig gebouw verblijven,

zoodat allen die hier komen van de geest des vredes moge genieten

en eveneens van die zoete en hemelsche invloed, welke Uwe Heiligen

hebben ondervonden in andere tempelen, en die eveneens werd

waargenomen bij het bezoek aan het monument en de hut, welke bij

de geboorteplaats van Uwen dienstknecht Joseph Smith, de groote

Profeet der laatste dagen, is opgericht.

Moge allen welke de gronden betreden, waardoor deze tempel

omgeven wordt, in de toekomstige jaren, hetzij zij leden van de

Kerk van Christus zijn of niet, de zoete en vredevolle invloed van

deze gezegende en gewijde plek gevoelen.

En nu deze tempel voltooid is en het werk der verordeningen

spoedig zal worden aangevangen, smeeken wij U, O Vader, of Gij

den weg wilt openen voor de leden der Kerk in deze landen, zoowel

als voor de inwoners van Nieuw-Zeeland en al de eilanden van de

Stille Zuidzee, om zich te verzekeren van de geslachtsregisters van

hunne voorvaderen, zoodat zij tot dit heilig huis mogen komen en

heilanden worden voor hunne voorzaten.

Wij danken U, O God, onzen Eeuwigen Vader, dat het land

Palestina, het land Maar onze Zaligmaker en Verlosser in het vleesch

bediende, en waar Hij aan de wereld het plan van leven en zaligheid

schonk, nu bevrijd is van de slavernij van den ongeloovige, en nu

in handen is van het groote, beschaafde en vrijheid-lievend koninkrijk

van Groot-Brittannië. Wij erkennen Uw hand, O God, in de wónder-

volle gebeurtenissen, welke hebben geleid tot de gedeeltelijke be-

vrijding van het land van Juda, en wij smeeken U, O Vader, dat de

Joden binnen afzienbaren tijd, naar huis zullen mogen vergaderen in

het land hunner voorvaderen.
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Wij danken U, dat Uwe dienstknechten, de Profeten Joseph Smith

en Brigham Young geïnspireerd werden om heilige Apostelen naar

Jeruzalem te zenden, om het land toe te wijden voor den terugkeer

der Joden.

Wij erkennen Uwe hand, O God onzen Hemelschen Vader, in dit

gunstige gevolg van de groote en vreeselijke wereldoorlog, waardoor

de natiën der aarde onlangs geteisterd zijn geworden, dat de Joden

de gelegenheid zullen hebben om terug te keeren naar het land

hunner vaderen.

Wij danken U, onzen Vader in den Hemel, voor de overwinning

welke de legers der Geallieerden behaald hebben, en wij smeeken

U, dat deze victorie moge medewerken tot grootere vrijheid en vrede

onder al de natiën der aarde.

Wij bidden om uw zegeningen voor de vorsten en edelen, voor

alle heerschers in alle natiën, zoodat hunne harten geneigd mogen
zijn om de zaak der gerechtigheid te dienen, en vrijheid en recht te

verschaffen aan de volkeren, waarover zij regeeren.

Wij danken U dat Gij de edele mannen geinspireerd hebt, welke

de Constitutie neerschreven van ons geliefd vaderland (Amerika, vert.)

en wij bidden om Uwe hulp, zoodat de beginselen van dat geinspi-

reerd document voor immer gehandhaafd mogen worden; dat het volk

alle zelfzucht, strijd en twist moge overwinnen, voor rampen bewaard

moge blijven en dat het moge groeien en toenemen in liefde voor

het land, in trouw en aanhankelijkheid en in een vast besluit om te

doen wat goed is en recht.

Wij danken U voor dit land van vrijheid, waarin wij wonen, waar-

van Gij zeidet dat het verkoren was boven alle andere landen. Wij

brengen U dank, O God onzen Vader, voor de edele mannen welke

gepresideerd hebben over ons land vanaf de dagen van George

Washington tot op den tegenwoordigen tijd.

Wij bidden U, Woodrow Wilson, de President der Vereenigde Staten,

te zegenen. Laat de genezende kracht van Uwen Heiligen Geest op

hem inwerken, zoodat hij van zijne ziekte moge herstellen. Wij

bidden dat zijn leven van waarde moge zijn in Uwe oogen, en moge
de inspiratie, welke van U uitgaat, voor immer met hem zijn.

Wij bidden voor de Vice-President van de Vereenigde Staten, voor

de leden van des Presidents kabinet, voor de senators en de congres-

leden en voor alle ambtenaren van dit groot en heerlijk gouvernement,

in iedere staat en elk grondgebied, en in elk land waar de Vereenigde

Staten de verantwoordelijkheid der regeering dragen. Wij herinneren

eveneens voor LI al degenen, welke gekozen zijn om de wet te

handhaven in dit gezegende land van Hawaii.

Wij smeeken U, O God in den Hemel, dat de bevolking van de

Vereenigde Staten van Amerika steeds moge zoeken naar Uwe leiding
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en hulp, opdat Uwe verklaring en belofte, dat dit land een land zou

zijn, verkoren boven alle andere landen en dat het beschermd zal

worden tegen alle vijanden, mits het volk U diene, moge verwezenlijkt

en vervuld worden, en dat het volk moge groeien in kracht, sterkte

en heerschappij, maar bovenal in liefde voor Uwe waarheid.

Wij danken U, O God, dat Uwen Zoon, onzen Verlosser, na ge-

kruisigd te zijn en Zijn leven voor de zonden der wereld neergelegd

:e hebben, de deuren der gevangenis opende en het Evangelie van

bekeering predikte aan hen, welke ongehoorzaam waren in de dagen

van Noach, en dat Hij kort daarna naar het land van Amerika kwam,

waar Hij Zijne Kerk vestigde en discipelen koos om haar te leiden.

Wij danken U voor de weder-herstelling tot de aarde van de ver-

ordeningen van het Evangelie van Uwen Zoon Jezus Christus, waar-

door mannen en vrouwen inderdaad heilanden kunnen zijn op den

Berg Zions, waar zij in heilige tempelen kunnen binnentreden en de

verordeningen ondergaan, welke noodzakelijk zijn voor diegenen,

welke gestorven zijn zonder een kennis van het Evangelie.

Wij danken U, O Vader, boven alle dingen der aarde, voor het

Evangelie van Uwen Zoon Jezus Christus en voor het priesterschap

van den levenden God, en dat wij deelgenooten van hetzelve mogen

zijn en eene kennis met ons omdragen van de goddelijkheid van het

werk, waarin wij betrokken zijn.

Wij danken U voor de woorden van Uwen Zoon Jezus Christus

tot den Profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon : „Dit is het Evangelie,

de blijde tijdingen waarvan de stem uit den hemel ons getuigenis gaf,

dat Hij, zelf Jezus, in de wereld kwam om voor de wereld gekruisigd

te worden, de zonden der wereld te dragen, de wereld te heiligen

en haar van alle ongerechtigheid te reinigen; dat door Hem allen die

de Vader onder Zijne macht geplaatst heeft en die door Hem zijn

gemaakt, zalig kunnen worden, die den Vader verheerlijkt en al de

werken Zijner handen behoudt."

Wij danken U, O Vader, dat Gij Uwen Zoon Jezus Christus zond

om Uwe dienstknechten Joseph Smith en Oliver Cowdery te bezoeken

in de Kirtland-tempel, de eerste tempel welke door Uw volk in deze

laatste bedeeling werd opgericht. Wij danken U voor de woorden

van onzen Verlosser: ,,Ik ben de eerste en de laatste, die leeft en

die verslagen werd, Ik ben Uw voorspraak bij den Vader. Ziet, uwe
zonden zijn u vergeven, gij zijt rein voor Mij, daarom verheft uwe
hoofden en verheugt u; laat de harten uwer broederen zich verheugen,

en laat de harten van al Mijn volk, dat met zijne macht dit huis voor

Mijnen naam gebouwd heeft, zich verheugen, want ziet, Ik heb dit

huis aangenomen, en Mijnen naam zal hier zijn, en Ik zal Mijzelven

in dit huis in genade aan Mijn volk openbaren." Wij danken U, O
God, dat Gij, bij getuigenis van Uwen Heiligen Geest, al de tempelen
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hebt aangenomen, welke zijn opgericht geworden van de dagen van

Kirtland af tot op dezen tijd.

Wij danken U eveneens voor het zenden van Uwe dienstknechten

Mozes, Elias en Elia naar de Kirtland-tempel en voor het overleveren

aan Uwe dienstknechten, Joseph en Oliver, van de sleutelen van

iedere bedeeling van het Evangelie van Jezus Christus, vanaf de dagen

van Vader Adam tot deze bedeeling toe, welke is de bedeeling van

de volheid der tijden.

Wij danken U, dat Elia verscheen, en dat de profetie van Uwen
dienstknecht Maleachi, „dat de harten der vaderen tot de kinderen

zouden wederkeeren en de harten der kinderen tot de vaderen,

opdat de aarde niet met den ban geslagen zou worden" in onze

dagen vervuld is geworden, en dat onze harten inderdaad uitgaan tot

onze vaderen; en wij verheugen ons onuitsprekelijk, dat wij, door

de verordeningen van het Evangelie van Jezus Christus, heilanden

kunnen worden voor onze voorouders.

Wij danken U, O God, met gansch onze harten en zielen, voor de

getuigenis van Uwe dienstknechten Joseph Smith en Sidney Rigdon

:

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

dit geluigenis het laatste van allen, hetwelk 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."

Wij danken U, O Vader voor de wetenschap welke wij bezitten in

onze zielen dat Gij leeft, en dat Uwen Zoon Jezus onze Verlosser

en onze Zaligmaker is, en dat Uwen dienstknecht, Joseph Smith Jr.,

was en is een Profeet van den waren en levenden God. En, O Vader,

mogen wij immer getrouw en standvastig zijn in het Evangelie van

Uwen Zoon Jezus Christus, geopenbaard door Uwen dienstknecht

Joseph.

Wij smeeken U, O Heere, dat Gij onder de inwoners van dit land

de hand van den verwoester wilt tegenstaan, en hen een grootere

levenskracht en meer overvloedig gezondheid wilt schenken, zoodat

zij als een volk niet zullen omkomen, maar dat zij van dezen tijd af

mogen groeien in aantal en in kracht en invloed, zoodat al de groote

en heerlijke beloften, welke aangaande de nakomelingen van Lehi

gegeven zijn geworden, in hen vervuld mogen worden ; dat zij mogen
groeien in lichaamssterkte en verstand, maar bovenal in liefde voor

U en Uwen Zoon, en dat hun ijver en getrouwheid in het onderhouden

van de geboden, welke tot hen gekomen zijn door het Evangelie van

Jezus Christus, steeds grooter moge worden.

Wij bidden U, O Vader, dit land te willen zegenen, opdat het
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vruchtbaar moge zijn en overvloedig voortbrengen, en dat allen die

het bewonen op rechtvaardige wijze voorspoedig mogen zijn.

Zegen al Uw volk, dat Uw naam op zich genomen heeft, in alle

oorden der wereld. Zegen in 't bijzonder Uw volk in de valleien der

bergen, waarheen zij door goddelijke voorlichting geleid zijn, en waar

de grootste van alle tempelen, in deze bedeeling, is opgericht geworden,

en waar Gij, zelfs boven alle verwachting, Uw volk gezegend en

voorspoedig gemaakt hebt.

Zegen, O Vader in den Hemel, al degenen welke verantwoordelijke

posities in al de verschillende organisaties van Uwe Kerk bekleeden,

hetzij algemeene, ring-, wijk-, of zendings-autoriteiten ; in de Zuster-

Hulp-Vereenigingen, in de Jongelieden-Organisaties, in de Zondag-

scholen, in Kinder- en Ontwikkelingsklassen. Zegen al Uwe dienst-

knechten en dienstmaagden in de gansche wereld, welke plaatsen van

verantwoordelijkheid in deze verschillende organisaties innemen. Zegen

ook elkeen, welke werkzaam is voor het welzijn der leden, zoowel

als de leden zelf, in al deze organisaties.

Wij vragen U in 't bijzonder, O Vader in den Hemel, de kinderen

van Uw volk in Zion en in de geheele wereld, te zegenen. Bewaar

en bescherm hen, behoed hen voor den tegenstander en voor goddelooze

en bedriegende menschen. Houdt de jeugd van Uw volk, O Vader,

op het smalle en nauwe pad, dat tot U leid; bewaar haar voor de

voetangels en klemmen, welke op haren weg geplaatst zijn. O Vader,

moge onze kinderen opgroeien in de onderrichtingen en vermaningen

van het Evangelie van Jezus Christus. Geef hen eene getuigenis van

de goddelijkheid van dit werk, zooals Gij dit ons gedaan hebt, en

bewaar hen in reinheid en in waarheid.

O God, onze Hemelsche en Eeuwige Vader, heilig de woorden
welke wij gesproken hebben, en aanvaard de toewijding van dit huis,

wij smeeken het U, in den naam van Uwen Eeniggeboren Zoon Jezus

Christus, onze Verlosser. Wij hebben dit huis aan U toegewijd door

de macht van het Priesterschap van den levenden God, hetwelk wij

dragen, en wij bidden U zeer ernstig, dat dit heilig gebouw een plaats

moge zijn, waarin het U aangenaam zal zijn Uwen Heiligen Geest in

groote mate uit te storten, en dat het door Uwen Zoon moge waardig

gekeurd worden om Zichzelve in te openbaren en Uwe dienstknechten

voor te lichten. In den naam van Jezus Christus, onze Verlosser,

Amen, Amen.
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Het toewijden van Tempels.

Het bouwen van tempels, hunne toewijding en gebruik in den

dienst des Heeren, is een verloren gebruik in de Christelijke wereld.

Cathedraals, kerken, loges en andere geheime orde-tempels, en Joodsche

synagogen, worden nog steeds gebouwd; totdat het in 1830 aan Joseph

Smith werd geopenbaard, werd het plan en het doel- van een tempel

niet begrepen, en zoover de geschiedenis verhaalt, was dit het geval

sinds de verwoesting van den derden tempel van Salomo, of van Herodus,

te Jeruzalem, door de Romeinschen generaal Titus, 70 jaar v. Chr.

Dit was de tempel welke door de geldwisselaars, die door den

Heere werden uitgedreven, ontwijd werd. Zestien jaren voor Zijn ge-

boorte was met den bouw begonnen, welke zes-en-veertig jaren geduurd

heeft. Het was eeu luisterrijke herstelling of verbetering van den tempel

van Zerubbabel, welke in droevig verval geraakt was gedurende de

vijf eeuwen van zijn bestaan. Er bestaat geen verslag van de voltooiing

en inwijding van dezen tempel. De Schriften vermelden het in tweeën

scheuren »an het voorhangsel tijdens de kruisiging en zij voorspelden

zijn algeheele verwoesting, ,,niet één steen op den ander latende."

De tempel, bekend als die van Zerubbabel, was dooi de Joden

op dezelfde plek gebouwd, waar Salomo's tempel eenmaal stond

(onder bescherming van de Perzische koningen Cyrus en Darius) bij

Israëls terugkeer van Babel na zeventigjarige ballingschap. Het volk

werd teruggevoerd door Zerubbabel en Jesüa, en een later gezelschap

door den profeet Ezra, wiens verslag hieromtrent zeer nauwkeurig is.

Deze tempel was een minderwaardige reproductie van Salomo's tempel,

en met den bouw was begonnen 535 voor Chr., terwijl de inwijding

plaats had onder de regeering van Darius, 516 jaar voor Chr.

Van den grooten tempel van Salomo worden korte beschrijvingen

gegeven in de Boeken der Koningen en de Kronieken. Zijn voltooiing

en inwijding werd gevierd in de zevende maand van het jaar 1005

voor Chr.

Het inwijdingsgebed werd uitgesproken door den Koning, die „vóór

het altaar des Heeren stond, tegenover de gansche gemeente Israëls,

en zijne handen naar den hemel uitbreidde." De verhevenheid van

dit gebed en de eerbied waarmede het werd uitgesproken, waren in

volkomen harmonie met de schoonheid van de heilige stichting en

haar rijke stoffeering. De samenstelling er van is klassiek en heeft
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sinds dien tijd steeds als voorbeeld gediend vooralle inwijdingsdiensten

van tempels.

De tempel te Kirtland, Ohio, de eerste tempel, welke door den

Heere werd aanvaard sedert de verwoesting van de bovengenoemde,

werd toegewijd met indrukwekkende ceremonies, op Zondag 27 Maart

1836. Duizende menschen waren er bij tegenwoordig, alsmede vier-

honderd-en-zestien ouderlingen der Kerk, met inbegrip van den profeet

en de apostelen, de drie getuigen van het Boek van Mormon en

andere ambtbekleeders. Twee diensten werden gehouden, beginnende

's morgens om negen uur, met slechts twintig minuten tusschenruimte.

-Het inwijoingsgebed werd opgezonden door Joseph Smith, en hield

de openbaring in, welke gevonden wordt in Afd. 109 van Leer en

Verbonden — een van de meest merkwaardige gebeden, welke ooit

door een mensch is uitgesproken geworden, en geboekstaafd als een

zegening en getuigenis — een verheffend voorbeeld voor zulk eene

gelegenheid, gelijkstaande, indien niet overtreffend, aan het door Koning

Salomo geuitte gebed.

Tijdens het bouwen van den tempel te Nauvoo, waarmede begonnen

werd op 6 April 1841, verhinderde de vervolging der Heiligen, welke

haar toppunt bereikte in het martelaarschap van den Profeet en den

Patriarch en in den uittocht van het volk uit den Staat Illinois, de

openbare inwijding van het gebouw op de gewone wijze, en met de

gebruikelijke ceremonies. Inderdaad was echter de inwijding progressief,

want als gedeelten van het gebouw voltooid waren en gereed voor

het gebruik, werden zij toegewijd en terzijde gezet voor het doel,

waarvoor zij bestemd waren. Het aanbrengen van den laatsten steen

op Zaterdag 24 Mei 1845, 's morgens kwart voor zes, werd op indruk-

wekkende wijze gevierd, hoewel het een ongewoon uur was, doch

dit werd gedaan om opschudding onder het gepeupel te voorkomen.

Het muziekkorps van Nauvoo speelde verschillende liederen, voor

deze gelegenheid gecomponeerd, en toen de steen gelegen was, zeide

President Brigham Young: ,,De laatste steen is gelegen op den

Tempel, en ik bid den Almachtige, in den naam van Jezus, ons in

deze plaats te willen beschermen en ons bij te staan tot de tempel

verder voltooid is en wij allen onze zegeningen verkregen zullen

hebben." De menigte, toen vergaderd, uitte, onder zijne leiding, de

volgende kreet: „Hosanna! Hosanna! Hosanna tot God en het Lam

!

Amen! Amen! en Amen!" Tot driemaal toe werd dit herhaald, en de

President besloot de eeremonie door te zeggen: „Laat het zoo zijn,

Almachtige Heere!"

Het doopvont was roltooid en ingewijd op 8 November 1841 door

den Profeet Joseph Smith en doopen voor de dooden werden er

bediend. Tijdens zijn leven werden verschillende samenkomsten

gehouden in de vergaderlokalen, en ook een speciale conferentie op
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6 October 1843. Twee jaren later, op 5 October 1845, werd er een

indrukwekkende vergadering gehouden, waar vijfduizend menschen

tegenwoordig waren, en toen werd, in zooverre de Tempel voltooid

was, deze den Heere toegewijd ,,als een monument van der Heiligen

onpartijdigheid, getrouwheid en geloof. Deze plechtigheid werd gevolgd

door de algemeene conferentie der Kerk, welke drie dagen duurde,

en de eerste en eenigste conferentie was, ooit in den tempel gehouden.

Den 30sten November van dat jaar was het interieur van het gebouw

in zooverre compleet, dat de bovenste verdieping bepleisterd en voor

het gebruik in orde was, zoodat op die dag dat gedeelte van het

gebouw werd toegewijd en vanaf dien tijd tot de algemeene uittocht

werden er aan vele Heiligen zegeningen geschonken.

President Young en het grootste gedeelte van het volk trokken

westwaarts in Februari 1846; in den nacht van den volgenden 30sten

April hielden Ouderling Orson Hyde, die in Nauvoo was achtergebleven

ter verzorging van de belangen der Kerk, tezamen met Ouderlingen

Wilford Woodruff, John, Joseph en Phineas Young en anderen, in

het geheim een toewijdingsdienst, waarbij het gebed werd opgezonden

door President Joseph Young. Den daaropvolgenden dag werd de

tempel in het openbaar ingewijd door Ouderling Orson Hyde;
Ouderlingen W. Woodruff, A. W. Babbitt en Joseph A. Stratton namen
aan de diensten deel.

Met het bouwen van den tempel te St. George, Utah, werd begonnen

op 9 November 1871, en op 1 Januari 1877 was hij in zooverre

voltooid, dat sommige verordeningen er in bediend konden worden.

Hij werd ingewijd op 6 April 1877, tijdens de vijf-en-veertigste Algemeene

Jaarlijksche Conferentie, gehouden onder leiding van President Brigham

Young. Het toewijdingsgebed was onvoorbedacht en werd uitgesproken

door President Daniel H. Wells, Tweede Raadgever in het Eerste

Presidentschap.

De volgende tempel, welke voltooid stond te worden, was te Logan

gebouwd, in Utah. De grond er voor werd toegewijd op 18 Mei 1877,

de hoeksteenen werden gelegd op 17 September d.a.v. en het gebouw
voltooid en ingewijd op 17 Mei 1884. President John Taylor zond

het inwijdingsgebed op, de diensten duurden drie dagen en duizenden

waren er bij tegenwoordig. Het gebed, daartoe bereid, werd herhaald

in eiken dienst door Verschillende apostelen, bij de inwijding aanwezig.

De Manti-tempel, gelegen in San Pete County, Utah, werd begonnen

op 14 April 1879; de grond er voor was uitgekozen en toegewijd

twee jaren vroeger en wel op 24 April 1877. Het gebouw was voltooid

en toegewijd op 21 Mei 1888. Het inwijdingsgebed was tevoren bereid

en voor de eerste mial uitgesproken door Apostel Lorenzo Snow,
en werd gedurende de drie-daagsche diensten herhaald, waardoor
duizenden gelegenheid hadden er aan deel te nemen.
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De voltooiing van den grooten tempel te Salt Lake City, veertig jaren

nadat met den bouw begonnen was, werd gevierd door herhaalde inwij-

dingsdiensten. De hoeksteenen werden gelegd en toegewijd op 6 April

1853, vergezeld van met zorg voorbereide plechtigheden; iederen steen

door de bestemde ambtenaren van de verschillende quorums van het

priesterschap. Toen de tempel voltooid was, werden maatregelen

getroffen, om zoovelen als mogelijk, aan de inwijding te doen deelnemen.

Het was een tijd van bekeering en herstelling tot geestelijk leven

voor duizenden, welke zich daardoor voorbereidden om toegelaten te

worden tot het Huis des Heeren. Het toewijdingsgebed, dat te voren

was opgesteld, werd op den eersten dag, 6 April 1893, door President

Wilford Woodruff opgezonden, en achtereenvolgens herhaald door

de Apostelen en anderen, welke geroepen waren om zich in dit groote

voorrecht en onderscheiding te mogen verheugen, gedurende de

een-en-dertig samenkomsten ; ongeveer 75000 personen woonden deze

diensten bij. Het was een tijd van groote vreugde en zegeningen

voor het volk. Van dien tijd af tot nu toe hebben de Heiligen der

Laatste Dagen zich mogen verheugen in vrede en welvaart. Zij hebben

een tempel voltooid in Hawaii, en een is bijna gereed in Alberia,

Canada, en voor de constructie van anderen in de toekomst zijn reeds

voorbereidende maalregelen getroffen.

DE KOMST DES HEEREN.
Christus' komst nabij. — De voleinding des tijds.

Door James E. Talmage.

Wij gelooven .... Dat Christus persoonlijk op aarde zal regeeren,

enz. (Artikelen des geloofs No. 10).

„Gij Gallileesche mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel?

deze Jezus, die ^an u opgenomen is in den hemel, zal alzóó komen

gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien henenvaren." (Hand. 1:11)

Zoo spraken de in het wit gekleede engelen tot de apostelen toen

de verrezen Christus op den Olijfberg, uit hun midden was opgevaren.

De bewering is beslissend, ondubbelzinnig, gemakkelijk te begrijpen.

Jezus de Christus zal tot de aarde wederkeeren, „op gelijke wijze"

als Hij heenging, daarom als een stoffelijk wezen, een levende

persoonlijkheid, hebbende een tastbaar, onsterfelijk gemaakt lichaam

van vleesch en beenderen. De werkelijkheid van 's Heeren toekomstige

terugkeer wordt bevestigd door de uitdrukkingen van heilige profeten,

beide vóór en sinds het korte tijdsverloop van Zijn bediening in het

vleesch, en door Zijne eigene ondubbelzinnige bekentenis. Beschouw het

volgende: „want de Zoon des menschen zal komen in de heerlijkheid

Zijns Vaders met Zijne engelen; en als dan zal Hij een iegelijk
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vergelden naar zijn doen." (Matth. 16:27). „Want zoo wie zich Mijner

of Mijns woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoen des

menschen zich schamen, wanneer Hij komen zal in Zijne heerlijkheid

en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen." (Luk. 9 : 26,

vergelijk Mark. 8 : 38). De Meester had met zooveel effect Zijne Apostelen

onderwezen aangaande Zijn vastgestelden dood en Zijne latere terug-

keer tot de aarde met macht en glorie, dat zij met belangstelling

vroegen naar den tijd en de teekenen, Zijnen komst verkondigende.

(Matth. 24). Hoewel het volle gewicht van Zijn antwoord niet vattend,

maakte Hij hun bekend dat vele en groote gebeurtenissen zich zouden

ontvouwen, tusschen den tijd van Zijn heengaan en glorierijke

verschijning; maar aangaande de zekerheid Zijner komst als Rechter,

Heer en Koning liet hun Jezus geen reden tot twijfel achter. Door

het geheele Apostolische tijdperk was de komst des Heeren met

nadruk verkondigd door geïnspireerde overtuigende getuigenissen. De
profetiën in het Boek van Mormon betreffende de groote gebeurtenissen

zijn niet minder duidelijk. Tot de Nephieten predikte de verrezen

Christus het Evangelie van Zaligheid: „En Hij verklaarde alle dingen,

zelfs van het begin tot op den tijd dat Hij in Zijne heerlijkheid

zoude komen." (Boek van Mormon 3 Nephi 26:3).

Vragen van het hoogste gewicht voor elkeen zijn deze:

1. Wanneer zal Christus komen? 2. Wat zal het doel zijn en de

daarmee in verband staande toestand Zijner komst? De tijd van

's Heeren verschijning is nog niemand geopenbaard, noch zal het

geopenbaard worden. Even voor Zijne opstanding wist zelfs Jezus het

niet, waarvan Zijne woorden getuigen : „Maar van dien dag en die

ure weet niemand, noch de engelen in den hemel, noch de Zoon,

dan de Vader.'' (Mark. 13:32). In den tegenwoordigen tijd heeft de

vader verklaard
; „En zij hebben aan den Zoon des menschen gedaan

zooals zij begeerden ; en Hij heeft de macht genomen aan de rechter-

hand Zijner heerlijkheid, en regeert thans in de hemelen, en zal

regeeren iotdat Hij op de aarde nederdaalt om Zijne vijanden onder

zijne voeten te leggen, welke tijd nabij is: Ik, de Heere God, heb

het gesproken, doch het uur en den dag weet niemand, noch de

engelen in den hemel, noch zullen zij het weten totdat Hij komt." (Leer

en Verbonden 49 : 6-7).

In het licht van zulke schriftuurlijke bewijzen kunnen we alle

beweerde bepalingen van den juisten tijd van 's Heeren verschijnen

verwerpen als ledige gissingen. Doch niettemin, zijn de aanwijzende

teekenen en toestanden, door welke de nabijheid van het gewichtige

voorval wordt getoond, beslissend, en van deze weten wij dat de

groote dag des Heeren zeer nabij is. Tot de Kerk heeft de Heere in

dezen tijd gezegd: „Want de ure is nabij, en de dag aanstaande, en

hetgeen door Mijne apostelen gesproken is, moet vervuld worden

;
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want zooals zij gesproken hebben, zoo zal het geschieden; want Ik

zal Mijzelven met macht en groote heerlijkheid van den hemel open-

baren, met al de hemelsche heirscharen, en in gerechtigheid met de

menschen duizend jaren op aarde wonen, en de goddeloozen zullen

niet staan." (Leer en Verb. 29:10-11.) Zoo nabij is de voltooiing dat

de voorafgaande tijd het „heden" genoemd wordt; en in den morgen

zal het menschdom vreugde hebben of rouw bedrijven bij den komst

des Heere. (Leer en Verb. 64:23-25).

De Bijbel, het Boek van Mormon en het boek van hedendaagsche

openbaringen, bekend als Leer en Verbonden, tezamen met de

uitlatingen van profeten die nog zijn, zijn één in de waarschuwende

bekendmaking dat de teekenen van 's Heeren verschijning zich met

indrukwekkende snelheid ontwikkelen. Tot de rechtvaardigen zal het

een dag van zegen en vergoeding zijn ; tot de halsstarrige goddeloozen

beloofd het veroordeel naar de mate hunner ongerechtigheid.

Christus' komst zal vergezeld gaan met macht en groote heerlijkheid.

Naarmate deze plotseling en onverwacht komt dengenen die niet

willen opmerken, zal het gelijk staan aan de komst van een dief in den

nacht (2 Petrus 3: 10), het zal een manifestatie zijn van overweldigende

heerlijkheid tot de geheele wereld: „Want zooals het licht komt van

het oosten, en schijnt tot het westen; alzoo zal ook de komst van

den Zoon des Menschen zijn." (Matth. 24 : 27).

Wanneer de Heere verschijnt zal een algemeene opstanding teweeg-

gebracht worden van de rechtvaardige ontslapenen, en velen die dan

leven zullen veranderd worden van sterfelijkheid tot onsterfelijkheid

zouder bemoeiing van de ontlichaming of de slaap des grafs. (1 Thess.

4:14-17).

„En er zal stilte in den hemel zijn gedurende den tijd van een half

uur, en onmiddellijk daarna zal het voorhangsel des hemels ontrold

worden, gelijk een rol, nadat zij opgerold is, ontrold wordt, en het

aangezicht des Heeren zal worden ontsluierd. En de Heiligen die op

de aarde zijn, die levend zijn, zullen veranderd en opgenomen worden

om Hem te ontmoeten. En zij die in hunne graven geslapen hebben,

zullen voortkomen; want hunne graven zullen geopend worden, en

zij zullen eveneens opgenomen worden Hem in het midden van den

pilaar des hemels te ontmoeten." (Leer en Verbonden 88 : 95-97).

Dan zal het tijdperk van vrede gevestigd worden, het verkondigde

duizendjarig rijk, waarin Christus zal wonen met de menschen, en

op de aarde zal regeeren als Heere en Koning.

Rijmpreekjes.

No. 32. Schept Moed!

Zij 't toegegeven dat onze aard' zoo scheef hangt als een boemerang,

dat men veel leelijks móói verklaart, vaak bravo! roept voor koe-
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koekszang; zij 't toegegeven: sedert lang bestaat er heel wat dat

niet deugt, en 't menschdom gaat den kreeftengang het leven

biedt nog veel geneugt!

Zien overal de menschen zuur, wenscht men het oude opnieuw in

zwang, en maken pessimisten, guur, ons voor de donkere toekomst

bang; wil menigeen, met helschen drang, het heden plunderen van

zijn vreugd, de Lente siert het .land eerlang! Het leven biedt nog veel

geneugt!

Wij zijn zoo gauw vol bittere gal, wij, kniezers van den eersten

rang! en maken de aarde een tranendal. Waarom niet liever 's levens

gang vervroolijkt met muziek en zang en alles was het hart verheugt?

Komt! weest nief voor een lachje bang! Het leven biedt nog veel

geneugt!

Verblijden we ons zooveel dit mag! Wij weten 't allen: in 't gedrang

treft hier een stoot, valt daar een slag .... en dan is 't tijd voor

de andere wang! Hoe laag die wolk van leed nu hang', straks geeft

een buitenkansje ons vreugd en doet ons zingen, luid en lang: het

leven biedt nog veel geneugt!
Frank I. Kooyman.

De hedendaagsche wereld.

Door H. E. Williams,

Waarom heeft er zooveel bloed gevloeid en wordt nog steeds zoo-
veel bloed vergoten? Waarom stortten de natiën der aarde zich in

zulk een wilde en stormachtige zee van vernieling? Waarom zucht

en weent het menschdom en waarom is deze schoone wereld, welke
God zoo wondervol schiep, aan algeheele verwoesting ten prooi? Alle

deze vragen dingen zich dagelijks met overstelpende kracht aan ons
op! Hoe kan een rechtvaardig God zulke verschrikkelijke dingen
gedoogen? is eene vraag, welke herhaaldelijk door het tegenwoordige
geslacht gesteld wordt. Wij zouden even goed kunnen vragen waarom
God de werking van de wet der zwaartekracht niet doet ophouden,
om den val te \erhinderen van iemand, die van een toren springt.

Onze onveranderlijke Vader brengt geene verandering in Zijne wetten

en verordeningen, en wanneer deze overtreden worden, kunnen de
schadelijke gevolgen niet uitblijven. In onze dagen is het menschelijk
verstand met energie aan het werk gegaan om de meest krachtdadige
middelen van verwoesting uit te denken, terwijl gehoorzaamheid aan
de goddelijke wetten als varr ondergeschikt belang wordt beschouwd.

L)e jammerlijke toestanden rondom ons getuigen van het feit, dat

de groote geboden die Christus gaf, — „heb uw naaste lief als u

zelven" en ,,bidt voor uwe vijanden" — als van geene beteekenis
worden geacht. Haat, nijd en wraak hebben de liefde, die Christus

in onze harten trachtte te prenten, geweld aangedaan. Het moderne
Christendom heeft blijkbaar haar doel gemist. De onderscheidene
partijen en secten verschillen jammerlijk in belijdenis en geloof.

Zij hebben den rechten en juisten weg, die Christus zoo duidelijk

aanwees, verloren en zijn hopeloos afwijkende op eigen en verboden
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paden. Duisternis heeft inderdaad de geheele aarde bedekt en groote
donkerheid het verstand der menschen. Men heeft den vrijen wil,

welke God zoo welwillend op hen bevestigde, misbruikt, en, kiezende
kwaad voor goed, werkt het menschdom aan eigen ondergang. Dit

verschrikkelijk verwoestingswerk nadert met snellen tred zijn voltooiing.

Millioenen zielen zijn heengegaan zonder zich hiervan bewust te zijn.

De Heer is barmhartig en genadig, maar wil niet voortdurend met
Zijn volk strijden. De mensch heeft de tabernakel, welke God hem
gaf, tot een onreine woning gemaakt, zoodat Zijn Geest bij hem geen
woning maakt. ,.Mijn Geest wil niet wonen in een onreine tabernakel,"

zeide de Heere. O, wat onuitsprekelijk verdriet en lijden zal de
gedachte veroorzaken, wanneer wij den Eeuwigen Rechter zullen

bereiken en voor den troon van God zullen staan om geoordeeld te

worden naar onze werken: „het had anders kunnen zijn."

De hoogste wetten zijn ons gegeven en het is onzen plicht ze te

gehoorzamen, bekleed met de wapenrusting Gods. Wij moeten zonder
stil te staan, zonder te rusten, strevend om voorwaarts te gaan, den
goeden strijd strijden. Op zichzelf is onze wil zwak, maar geankerd
in den wil van God, is hij sterk, krachtig genoeg om de groote
verzoekingen, door den tegenstander op onzen weg geplaatst, te

weerstaan. Laat ons onze harten verheffen en ons haasten op het

eeuwige pad der vooruitgang, ons immer herinnerende, dat onze grootste

glorie niet bestaat in onophoudelijk vallen, maar in telkens opstaan
als wij vallen.

Moge wij naarstig strijden om ons schatten in den hemel te vergaderen,
waar roest noch mot verteren kunnen. Laten wij ons kruis geduldig

dragen, opdat wij met blijdschap onze verhooging zullen kunnen ingaan

in het celestiaal koninkrijk van God.

Conferentie-Aankondiging.

De halfjaarlijksche Conferentie te Amsterdam zal gehouden worden
op Zondag 29 Februari e.k. Drie vergaderingen zijn alsdan belegd en
wel 's morgens om 10 en 's avonds om 7 uur in het gebouw ,,Frascatie.

M

Oudezijds-Voorburgwal 304 en 's middags om half drie in eigen lokaal,

Nes 27-29. Zaterdagavond daaraan voorafgaande wordt om 8 uur een
priester-vergadering gehouden, waar ook ambtenaren en ambtenaressen
toegang hebben.

Leden zoowel als niet-leden zijn beleefd uitgenoodigd deze confe-

rentie bij te wonen.

Ontslagen.

Zusters Gerritje van der Plas en Lammechien Griep zijn op 9 Febr.

1.1. eervol ontslagen als Zendelingen in de Amsterdamsche Conterentie.
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