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QE STER
HflLF-MHflNDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VflN DE

HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN, opgericht in isas

Oaar 's een kracht uit hooger kracht ossprotsn,

Dia 't zinkend hart der menschen schoort,

En 't oproept naar een hooger oord.

Multatutl.

De echtheid ran de letterlijke opstanding bewezen.

(Slot.)

De opstanding een toerkelijkhekl

!

Wij zoudei: daar kunnen zijn, wij zouden ons kunnen verheugen in

<ie hoogste heerlijkheid en macht, onsterMijkheid en eeuwig leven in

een cielestiaal koninkrijk, waar God en Christus wonen, en ons candidstat

«tellea — want zij zijn de eenigen die dat doen kunnen — om te worden,

wat onze Vader in den hemel is- Er is een ,,Mormoonsche" leerstelling die

^egt : „zooals de .mensch is, was God eenmaal, en zooals God is, kan de

mensch worden." Wij zeggen niet ,,hij zal het worden", maar hij kan
het worde 11- Jammer genoeg zullen er niet velen zijn, die zullen worden

gelijk God. Zij zullen weinig in getal zijn, het zullen diegenen zijn, die

den prijs betalen, die de geboden onderhouden en komen in Öe celestialQ

heerlijkheid. Zij zijn de candidafien, met de mogelijkheid te worden
wat God is. Maar, mijn broeders"- en zusters, wij zullen ons verheugen

in de werkelijkheid der opstanding — want, zooals ik zeide, zullen alle

menschen er deel aan hebben, en zooals ik onze schriften versta, zullep

zelfs de verdoemden, zelfs de zonen des verderfs voortkomen in de

opstanding van den dood — om verder te leven? Ja I Ik zeide dezen,

morgen tot eenige van mijn broeders, betreffende dit onderwerp, dat ik

geen uitgezochter straf kon bedenken dan de zonen des verderfs uit te

zenden in de verblijfplaats, der verdoemden met het merkteeken, dat hun
opgestane lichaam hun zou geven- Herinnert ge u wat de Heer zeide top

Caïn, toen deze schuldig bevonden werd aan den moord op zijn broedei

Abel? Hij sloot hem niet in een kerker. Hij doodde hem niet, noch verr

nietigde Hij zijn leven. Hij gaf hem slechts een merkteeken en zeide

;

Ga nu heei', en iedereen die u ziet zal zeggen : Daar is hij, daar gaat d6>

moordenaar, de man die zijn broeder doodde.
|

Het was verschrikkelijk en het gewicht daarvan drukte Caïn zwaari

Hij zeide : „Mijn straf is grooter dan ik dragen kan-" Zoo verbeeld itó
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mij, dat wanneer als het einde daar is, de zonen des verderfs, de on^

WJwirdigen, voortkomen in de opstanding van den dood met een mcrk-i

t-.eken van een opgestaan lichaam op hen, om uitgezonden te 'worden met
den duivel en zijn engelen- Als opgestane wezens, zullen zij inderdaad

t© onderscheiden z.i]n en ten spot zijn van allen in de ruimten der ver-

doemdoi- Het zal een straf zijn die wij ons niet kunnen voorstellen

jnoch beschrijven.

Zoo zullen wij ons niet alleen verheugen in het feit, dat de graven

geopend zullen worden, dat wij voort zullen komen tot een nieuwigheid

des levens, een opstanding, maar we verheugen ons ook dat den mensch
wetenschap is gegeven, waardoor wij voort kunnen komen in heerlijk-

heid, om te wonen met Christus, onzen Heer, om met Hem te zijn en
al de zegeningen en voorrechten be genieten, die weggelegd zijn Vooir

de getromven die de geboden van God onderhouden-

Getuigenis en wetenschap.

Mijn broeders en zusters, dit is tot mij gekomen door deze heerl^ijke

openbaringen, die de Heer gegeven heeft aan den profeet Joseph Smith,.

en die geschriften die de Heiligen der Laatste Dagen ontvangen hebben

tot een zegen voor de geheele wereld. Ik verheug mij daarin. Het

beteekent leven voor mij- Het is heerlijk en ik' dank den Heer in do

nederigheid van mijn hart, dat ik de getuigenis heb, dat deze dingen

waar zijn. Want wanneer er twijfel zou bestaan aangaande de getuigenis

van Petrus en zijn bondgenooten, wanneer de wereld ooit in een toestand

zou komen, in welken er onzekerheid zoude zijn om'trent het feit of

Jezus Christus al of niet opstond van den dood ; wanneer dis dag ooit zou

komen, dan geef ik getuigenis aan u, dat hier, in deze kerk, het bewijs

is bevestigd en bewaard, dat Jez,us Christus leeft, dat hij is de Zoon.

van God, de eenige Verlosser der menschheid-

Ik getuig in de nederigheid mijns harten, want het is mijn voorrecht

en inderdaad mijn plicht als een van hen, die geroepen zijn als speciale

getuigen van den Heer Jezus Christus in deze laatste dagen; ik getuig

tot u dat ik weet, zóó goed als iemand ooit geweten heeft, zóó goed als-

ik weten zal wanneer, indien ik het voorrecht heb, dat deze getuigen

hadden, hun handen in zijn zijde te steken of de teekenen van de nagels-

in zijne handen te voelen. Dien dag zal ik het niet bi&ter weten dan nü

op deze.i dag, dat Jezus Christus leeft, de Zoon van God, de Verlosser

der wereld, dat hij woont in- Zijn heerlijk herrezen lichaam- Ik weet

het en verblijdt mij er in en ik getuig het in den naam van dein Heier

Jezus Christus. Amen. Vertaald door J. H.

TOESPRAAK.
Gehouden door President Heber J, Grant ter gclci^enheid van d&
opening der 9l8te jaarlijksche al^emeene conferentie, 3 April 1921

He bei inderdaad verheugd dezen morgen zoo velen hier aanwezig t»

zien- Het is bevredigend de belangstelling op to merken die door de

Heiligen der Laatste Dagen getoond is in de verschillende Ringen van

Zion, gedurende de laatste zes maanden, in waarheid gedurende het
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laatstet jaar, wanneer zij vergaideren ia huunc bedeliuizen, om den

Hoere te danken voor Zijn goedheid en barmhartig-hoid jegens hen en

om tö getuigen met betrekking tot de ontvangen zegeningien.

Ik heb sommige gegevens verzameld waarin gij naar ik geloof belang

z.ult stellen. Het is de gewoonte geweest, om in de oi>eningstoeispraak

eenig'O mededeelingen te doen met betrekking tot den toestand der Kerk-

Onz-ei verslagen doen zien, dat in de geheele Kerk meer personen

oniw, avondmaalsvergaderingeu en vastvergaderingen hebben bijgewoond.

Wanneier ik luisterde naar de geopenbaarde gebeden die van God kwamen,
om ia onzn-t avondmaalsvergaderingen gebruikt te worden, waarin wij,

door hei3i die het avondmaal bedienen, ons stellig voornemen uitdrukken

onzen Heer en Verlosser, Jezus Christus, te herinneren en onze gewil-

ligheid bekend maken Hem te gehoorzamen en de geboden te onder

-

houdeji, welke Hij ons gegeven heeft, heb ik mij steeds verheugd in de

inspiratiei van Joseph Smith, in het vertalen van het Boek van Mormon
en ons deze twee wondervoUe avondmaalsgebeden te geven, deze twee

wonderbare verbonden die alle Heiligen der Laatste Dagen maken,

wanneer zij vergaderen en van het avondmaal gebruik maken- Ik ver-

heug mij in de kennis, dat het aantal aanwezigen in die vergaderi;ngen

vermeerderd is en ook- in onze vastvergaideringen, waar wij getuigen

kunnen van de vele zegeningen van God aan ons als een volk- Ik hexi

dankbaa'' jegens onze jongelieden, omdat zij de leuze hebben aangenomen,

dat zij deiti geestelijken groei willen ontwikkelen door het bijwonen

van onze avondmaalsvergaderingen- Het aantal aanwezigen is toege-

nomen en, daarom is er geestelijke groei geweest

Het zendingswerk, dat in de algemeene Priestervergadering van de

laatste Octob er -Conferentie besproken werd, is in de meeste Ringen met

vrucht verricht geworden en is het middel geweest om veel goed te doen-

Beze arbeid is een dubbele zegen. Hij die geeft eh hij die ontvangt worden

daardoor gezegend. Sommige van de beste vergaderingen die wij ge-

dureade de laatste zes maanden toegestaan waren te bezoeken, waren de

samejikomsten van hen die zendingswerk verrichten in de verschillende

Ringen van Zion ; en ik verheug er mij in te weten, dat vele meinschen

die hel woord van God gehoord hebben, door deze zendelingen, gedoopt

en tot de Kerk gebracht z.ijn. Ik geloof da.t in; verhouding tot de hoe-

veelheid werk in de verschillende Ringen van Zion verricht, met betrek-

king tot zendingswerk, onder hen die in ons midden zijn, maar het

EvangeUo niet kennen, hier juist zooveel, zoo niet meer, personen ge-

doopt zijn dan in de zendingsvelden in de verschillende deelen der

wereld.

Het werk in onze tempels gaat bevredigend vooruit ; meer personen

gaan er heen en de groote belangstelling in tempelwerk in de geheelo

Kerk is zeer aanmoedigend. Wij hebben nu in den Salt Lake Tempel

vier gezelschappen per dag. Ik denk dat het een zeer wondervol voorbeeld

was van het geloof van de Heiligen der Laatste Dagen in tempelwerk, toen

verschenen September een vastdag werd bepaald en het volk gevraagd

werd vrijwillige gaven te geven voor het bouwen van den tempel in

Arizona, dat meer dan honderd-achttien-duizend dollars verkregen werd
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zonder ee:i cent onkosten, door giften op een bizonderen vastdag vo:;r

dat doel aangewezen. Niets anders kon duidelijker de getrouwheid van
de Heiligeii der Laatste Dagen met betrekking tot dat beginsel van het

Evangelie van onzien Heer Jezus Christus aantoonen, dat wederom tot

do. aarde hersteld is, namelijk het recht en het voorrecht om arbeid te

verrichte); iii de heilige tempels van God voor hen van onze voorg'O-

siachten, die gestorven zijn, dan het feit, dat op één enkelen vastdag in

deze Kerk honderd-achttien-duizend dollar door het volk bijgedragen

A^erd voor het bouwen van den Arizona Tempel.

Ik wejnsch melding te maken van het uitmuntende zendingswerk op

het tempelpleiri. verricht, onder leiding van het „Bureau of Informa-

tion", in verband met de vrije orgelbespelingen aan het publiek ge-

geven- Dr; hoeveelheid goed door middel van dezen uitmuntenden arbeid

kaa moeilijk geschat worden. Ik heb van Salt Lake City tot de Hawaiian-

eilanden en van Salt Lake City tot New-York en tot San Francisco en

in Canad.i en andere plaatsen, menschen ontmoet die het tempelplein

bezocht hebben en ik weet van mijne gesprekken met hen, dat het in

aanraking komen van hen met deze toegewijde mannen en vrouwen, die

op het tempelplein hier als zendelingen werken, een goeden indruk op

hen heeft gemaakt.

Ee,n weinig meer vastengaven zijn betaald geworden, alhoewel er

nog steeds gelegenheid voor verbetering is met betrekking tot deze zaak-

Sedert onze laatste conferentie zijn twee nieuwe Ringen georganiseerd:

North Sevier Stake, met Moroni Lazenby als President, en South Sevier

Stake, met John E- Magleby als President. Sedert onze laatste con-

ferentie is Joha N. Henrie, President van de Panquitch Stake, overleden.

Hij was een getrouw, ijverig President van die Ring van Zion-

Sedert onze laatste conferentie zijn de volgende Bisschoppen over-

leden : Bisschop Herbert Beek, van Centerfield Ward, South Sanpeta

Stake ; Bisschop Godfrey Puhriman, van Providence First AVard, Logan

Stake ; Bisschop Walter Roberts, van Sutherland Ward, Deseret Stake,

en Bisschop Clyde A- Hammond, van Moab Ward, San Juan Stake. Wij

schenken de zegeningen van de lAgemeene Autoriteiten aan de ge-

zinnen van deze onze broederen, die sedert de laatste conferentie van

ons geroepen zijn.

Ds volgende veranderingen in de Presidentschappen zijn sedert onze

laatste con/erentie gemaakt: Albert Choulus heeft Don C. Driggs op-

gevolgd als President van de Teton Stake, William J- Henderson is de

opvolger geworden van wijlen John N. Henrie, als President van de

Panquitch Stake. Broeder Driggs is ontslagen met de liefde en het

vertrouwen en de zegeningen van zijn broedei'^en als President van de

Teton Stake.

In de Nederlandsche Zending is John P- Lillywhite tot President

benoemd als opvolger van John A- Butterworth. Mark Coombs is aan-*

gesteld tot President van de Tonga Zending, om Willard L. Smith op te

volgen. J. Wiley Sessions is aangesteld tot President van da Zuid-Afri-

kaansche Zending, als opvolger van Nicholas G- Smith. Ik heb een brief

van broeder Sessions ontvangen, waarin hij van zijn aankomst in Zuid-
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Afrika melding maakt. Broeder Sessions heeft gediu'icnde bijna een jaar

getrachi; naar Zuid-Afrika te gaan, maar wegens de moeilijkheden door

ambtenaren in den weg geplaatst, die weigerden pasjDoorten te viseeren

en hem toe te staan daarheen te gaan, waren wij genoodzaakt broeder

Nicholas Groesbeck Smith nog een ander jaar in die Zending te houden,

nadat wij gevoelden dat hij ontslagen moest worden- Broeder Smith

heeft een uitmuntende zending in Zuid-Afrika. vervuld en zal tsrugkeenen

met d3 liefde en zegeningen van alle autoriteiten der Kerk-

Vijf en zeventig percent van de gezinnen der Kerk in de Ringen van

Zien bezitten hun huis. Het geboortecijfer van de Kerk is nu 38 per

1000- Hei sterftecijfer is 9 per 1(300. Het huwelijkscijfer is 15.5 per

1000. Voor onderwijs in 718.497.19 uitgegeven. Voor tabernakel, ver-

gaderlokalen en gebouwen voor amusementen Averd 346.203.17 dollar

uitgegeven-

Voor zendingsw^erk is 511.709.97 dollar uitgegeven. In dit bedrag is

niet begrepen hetgeen door de personen die op zending gaan is uit-

gegeven, noch het bedrag dat zij verliezen door hun w^erk te verlaten om
op zending te gaan. Dit bedrag zou, daar ben ik zeker van, meer dan

twee millioen dollar per jaar zijn, behalve dit half millioen dollar- Zoodat

dri Heiligen der Laatste Dagen, als een: volk, aan de Avereld een voorbeeld

gevei, zooals ik geloof dat geen ander volk op aarde geeft, van hun liefde

tot God, dat eerste groote gebod ons gegeven,, en ook het tweede gebod, töm

onzen naaste als onszelven lief te hebben. Als wij bedenken, dat een

handvol menschen, in de geheele wereld slechts vijf honderd duizend

mannen, vrouwen en kinderen in aantal, 2.500.000 dollar per jaar uit-

gevei in tijd en middelen, om het Evangelie van den Heer Jezus Chjnstus

te verkondigen, zonder hoop op aardsche belooning, dan vinden wij een

voorbeeld van de liefde onzer makkers^ dat niet geëvenaard kan worden,

inderdaad weet ik dat het in de geheele wereld niet geëvenaard kan

worden-

Voor hulpverschaffing aan de armen is 450-OGO dollar uitgegeven,

w'aarvan 110-000 dollar gedurende één enke'.eu vastdag werd verkregen

voor hulpverschaffing aan de noodlijdenden ia Europa, in Armenië
en andere plaatsen- Voor doeleinden in verband met tempels is

158-715.29 dollar uitgegeven.

Ik ontving een mooi schrijven van de Near East Eeüef Committec te

New-York, dat ik dezen morgen niet kon vinden ; maar een paar dagen

geleden werd het volgende schrijven ontvangen van Herbert L- Gut-

terson :

New-York City, 21 blaart 1921-

Mr- Heber J. Grant,

47 South Temple St.,

Sait Lake City, Utah-

Waarde Heer Grant : Uw brief van den 16den dezer ontvangen,

welke geadressieerd was aan Mr- Hoover, en die wij voor hem
wallen beantwoorden-

De gift van 08.318.21 dollar van uw Kerk is een uitmuntend
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getuigenis voor de zaak, welke de grondslag was vooi' de op-

richting van de European Relief Council-

!Wees zoo goed namens de European Relief Council als een

geheel, onzen oprechten, harfcelijken dank aan te nemen voor

dfi bijdrage door de Kerk van Jeaus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen geschonken ; en wij vei^zoeken u aan hen

dezib dankbetuiging voor hun medewerking mede te deelen-

Met de beste wenschen,

Het Control Committee-

Door Herbert L. Gutterson.;

Sedert onze laatste Conferentie hebben wij de droefheid geleden)

om b(3, scheiden van een lid van het Presidentschap, Anthon H- Lund,

en ik hel) in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste.

Dagen geen getrouwer, ijveriger, volhardender, nauwgezetter en ver-

standiger werker gekend, dan hij is geweest van den dag, waarop hij ge-

doopt werd tot den dag van zdjn dooi. President Lund was een man die

door allen bemind werd. In mijn leven heb ik nog nooit iemand iets

anders dan goed van President Lund hooren zeggen- Alle Algemeene
Autoriteiten kenden zijn bekwaamheid en hoedanigheden als die van

een groot, en edel en waar man, een Heilige der Laatste Dagen in zdjn

geheele wezen. Wij betreuren zijn verlies. Maar wij gevoelen, dat in

de voorzienigheid des Heeren anderen door Hem verwekt zullen worden,

om te helpen in het voortzetten van dit groote werk- Toen hier een

rouwdienst voor hem werd gehouden, was het gebouw overvol, waardoor

ds liefd'i en het vertrouwen en de achting van het volk voor President

Lund getoond werd-

Ik geloof, dat door het bevorderen van broeder Penrose tot Eerste.

Raadgever in het Eerste Presidentschap, nadat hij van den tijd dat hij

een jongeling van negentien jaren was gearbeid heeft in zijn geboorte

-

Ian<i, om het Evangelie te prediken, gedurende tien lange jaren, en

later naar dat land terugkeerde om nog drie zendingen te vervullen,

tezamea een totaal van twintig jaren z.endingswerk, en dan hier voort-

durend met pen en tong gearbeid heeft om het Evangelie te prediken,

nadat hij dat alles verricht heeft, gevoel ik verzekerd, dat de Heiligen

der Laatste Dagen zich verheugen in de bevoi'dering van dezen be-

jaarden man, nu in zdjn negentigste jaar, lom Eerste Raadgever te zijn*

in het Eerste Presidentschap der Kerk-

Ik geloof, dat de Heiligen der Laatste Dagen over het algemeen i,n ^unn©

ha.rten de keuze van Anthony W- Ivins, om mijn Tweede Raadgever te

zdjn, om een lid te worden van het Presidentschap der Kerk, hebben

goedgekeurd. Wij hebben die namen nog niet voorgesteld, maar dat zal

voor de sluiting der Conferentie geschieden-

Ik ben in mijn hart overtuigd, dat wanneer President Anthon H- Lund

?.et voorrecht had gehad, om een man als candidaat te stellen voor de

open gevallene plaats die in den Raad der Twaalf Apostelöin is veroor-

zaakt door zijn overlijden en door het bevorderen van bröedelr Ivins,

hij broeder John A- Widtsoe genoemd zou hebben. Het Evangelie van de^i
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Heere Jezus Christus hieeft vaiii Engeland en de Skandinavisehe landen

vele duizenden en duizenden oprechte, vlijtige, getrouwe en ware Heiligen

der Laatste Dagen vergaderd. Skandinavië, alleen door Engeland geëven-

aard, heeft een groot aantal bekeerlingen aan de Kerk van Jez-us Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen verschaft. Ik geloof, dat de Heiligen

ovor het algemeen tevreden zijn met hen die tot die roepingen gekozen

Ziiju. Ik ben boven alle twijfel verzekerd, dat het Presidentschap en dei

Apostelen, onder de inspiratie des Heeren, den juisten man voorgesteld)

hebben, om de vacature in den Eaad der Twaalf Apostelen te vullen, en

ik heb in het geheel geen twijfel, maar idat de Heiligen der Laatstje

Dagen het goed zullen keuren, dat wij broeder John A- Widtsoe hebben

terzijde gezet en verordineerd tot het Apostelschap-

Ik verheug mij in hetgeen ik geloof een a,ntwoord te zijn op dei

toesprake.'i hier zes maanden geleden gehouden- De grondtoon van onze

conferenti'^ was toen het gehoorzamen van de geboden van den Heefe

Jezus Christus, in onze harten te hebben een liefde tot God, een liefde

v^oor onze medemenschen, in onze iiarten te hebben den geest van

vergevensgezindheid en verdraagzaamheid, in onze harten een verlangien

te hebben om die dingen te doen die aangenaam en aannemelijk zdjn

voor onzen Hemelschen Vader; en ik gevoel dankbaar, dat, gedurende

een tijdperk van zes maanden, een geestelijke groei heeft plaats gehad-

Ik geloof, dat er betere gevoelens geweest zijn, dat sommige vijandig©

gevoelens die zes maanden geleden besbonden, wegens politieke ver-

schillen, verdwenen zijn, nu de menschen tijd gehatf hebben, om figuurlijk

te spreken, om „af te koelen"- Ik zou mij verheugen boven al de kracht

die God mij gegeven heeft om mijn gevoelens uit te drukken, als de.

Heiligen der Laatste Dagen in tijden van politieke campagnes hun,ne

meeningeu konden uitdrukken ronder vijandschap, zonder wraakzucht,

dat zij die beginselen waarin zij gelooven zouden kunnen verkondigen

zonder persoonlijk te zijn-

Ik denk dat wij als een volk veel reden hebben, om ons te verheugen

in het tijdperk van goeden wil en vriendschap dat voor ons als een volk

bestaat, onder hen die niet van ons geloof zijn, in vergelijking met de,

toestanden die eenige jaren geleden hearschten. Mij is geen enkel ding

bekend, dat heeft plaats gehad, gedurende mijn ondervinding, gedu-

rende den langen tijd, dat ik tot de Algemeene Autoriteiten der Kerk;

heb behoord, dat zooveel indruk op mij gemaakt heeft met betrekking!

tot de gevoelens tegenover de Heiligen der Laatste Dagen, dan de ont?

vangst difi mijn deel was toen ik in December ;naar Kansas City gingj

en aldaar een toespraak hield over hetgeen door het „Mormonisme" is

verricht. Als ik nadenk over het feit, dat in het voornaamste hotel van

die wondervolle en vooruitstrevende stad — (ik weet niet of al het volk

hier, inderdaad ben ik er zeker van, dat misschien de meerderheid van

hen die hier zijn niet bekend zijn met het feit, dat alhoewel die stad

slechts half zoo groot is als St. Louis, het bedrag dat door de banken

aldaar omgezel is, veel grooter is dan dat van St. Louis, dat in sommige

omstandigheden die stad de eerste plaats inneemt onder de steden der,

Ver. Staten ; en ik weet niet of gij met het feit bekend zijt, dat zij aldaar
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esn courant hebben, die beschouwd wordt als een van de zes voornaamst'9

couranten in de Ver. Staten, ds „Kansas City Star") — mij iwerd toe-

gestaan op te staan op een afstand van nog geen tien mijlen van Inde-

pendenoe, de plaats vanwaar de Heiligen 'der Laatste Dagen waren
verdreven, krachtens een bevel van den Gouverneur van dien staat.

Gouverneur Boggs, tot verdrijving en vernietiging, en te^ verkondigen

hetgeen door de Heiligen der Laatste Dagen was verricht; om de pro-

fetieë.i van Joseph Smith te verhalen, om aan de mannen (die d^Maalc

vergaderd waren — meer dan driehonderd van de voornaamste, in-

vloedrijke zakenmenschen van die stad — het getuigenis van tTosiah

Quincy met betrekking tot den Profeet Joseph Smith mede te deoleai

;

om voor hen dat voorname Pionierslied, „Komt, Heilgen, komt", te her-

halen ; om de moeilijkheden, de ontberingen en vervolgingen van de
Heiligen der Laatste Dagen te verhalen en te zien dat die voornaim©

mannen die • toespraak met goedkeuring aanhoorden, vaak arpplaudi-

soerden, en dat velen, van hen tot mij kwamen na de vergadering en mij

de hand drukten en met de redevoering geluk wenschten ; en dat sommige
leden van het bestuur van die groote vereeniging — de „Knife and
Fork Club of Kansas City" — (die volgens inlichtingen door mij ont-

vangen de tweede grootste dinner club in de Ver. Staten is daar de

,jGridiron of Washington" de eerste is) tot mij zeiden, dat zij hoopten dat

ik heu nogmaals zal bezoeken, zoodat zij meer met betrekking tot ons

volk zullen kunnen vernemen ; en dan over het feit nadenk, dat d«t

Profeet en zijn volgelingen, in de eerste jaren, uit Missouri verdraven

zijn; dat velen vermoord werden; dat alle soorten misdaden tegenover

dat volk werden misdreven ; dat hun eigendommen verbeuM verklaard

werden ; dai: wij nooit iets ontvangen hebben voor onze bezittingen die

in die landstreek ons eigendom waren, dat nu een gedeelte van die kost-

bare landstreek aldaar waar over wij reisden, het eigendom van ons volk

was (want als gij vele eigendomspapieren van eigendommen van veel

waarde, wilt nazien, dan zult gij zien, dat het eigendomsrecht behoorde

aan den Bisschop van de „Mormoonsche Kerk", en alleen wegens het

verloop van den tijd hebben zekere menschen het eigendomsrecht van

die landen verkregen en niet omdat er ooit voor betaald is- — Ik zeig

u stil te staan en na te denken over het verdrijven en de vervolgiingen

van de Heiligen der Laatste Dagen, waarvan de toestanden door geien

tong verhaald en door geen pen beschreven kunnen worden ; en dan

te beseffen, dat er nu onder het volk aldaar een gevoel is, onder het volk

woonachtig in dezelfde plaats, om het zoo uit te drukken, vanwaar
President Joseph Smith, de Profeet van den levenden God, en anderen

verdreven werden, om mij uit te noodigen aldaar heen te gaan en tg

spreken over hetgeen door het „Mormonisme" verricht is ; en dat dia

toespraak met open armen werd ontvangen, toont de wonderbaarstö

verandering van gevoelen aan.

(Slot volgt.)
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Profetische drootnen.

Verscheiden voorbeelden, waarin de toekomst door droomen bekend

gemaakt werd, zijn in den Bijbel opgeteckend en de uitlegging van

droomen was soms een belangrijk deel van des profeten zending- In

alle tijden werd in droomen geloofd als hulpgevende aanwijzing voor de-

toekomst. In oud Griekenland werd geloofd, dat droomen kwamen van

den grooten Jupiter, den koning der Goden. In oud Egypte en Babyion

was d'e uitlegging van des konings droomen een gewichtig staatsambt

en werd toevertrouwd aan een college van wijze mannen- De Grieksche

en Eomeinsehe wonderen raadplegend, was het algemeen om na een

volbrachte" geestelijke plechtigheid, in den tempel te slapen, opdat de

gewensehte kennis door droomen bekend mocht gemaakt worden- Oude-

philosofe 1 schreven verhandelingen over de verklaring van droomen,.

en zelfs Bacon schijnt te hebben geloofd, dat er iets van hen geleejrd

kon worden- In moderne tijden echter, wordt er zeer weinig acht

geslagen op droomen en zij worden gewoonlijk van zich afgezet als

. slechts een voorbijgaande gedachte. Het populaire gezegde „zoo ijdel

als een droom", geeft de gevoelens weer van het vor,k in het algemeieji

ten aanzien van dit soort verschijnsel. Deze populaire schatting van

de natuur vatL droomen, is ongetwijfeld juist wat aangaat droomen in

't algemeen-

Toch, het is mogelijk dat er uitzonderingen zijn- Sommige droomen-

mogen een beteekenis hebbeu, waarvan het belangrijk zou zijn, dat de

droomer een juiste verklaring had en hun inhoud verstond-

De geest kan dikwijls in den slaap doen, wat hij niet bereikt, wanneer

hij in wakenden toestand is- Een moeilijk wiskunstig probleem, hetwelk.

gedurende de werkuren alle pogingen tot een oplossing verijdeld werd,

is r.ojDs gemakkelijk opgelost gedurende den sl,aap- v'ele :,'ob^.urtoniJ5en,

ondervindingen en indrukken, die oogenschijnlijk reeds lang vergeten-

aijn en niet terug geroepen kunnen worden in wakenden toojstand, komen,

levendig tot den geest terug in den slaap- De geest kan sommige werken

tot stand brengen gedui^ende den slaap, welke hij niet in de wakehide

uren kon volbrengen-

Het is mogelijk, dat de geest gedurende den slaap gedeelten van zijn

bevoegdheid mag ontvangen, soms voorlichting van de toekomst, welker-

goed verklaard, van voordeel tot den droomer kan zijn- In oude tijden

werd te veel vertrouwen in droomen gesteld. In deze moderne tijden is

het mogelijk, dat droomen, zonder onderscheid, terzijde geworpen Avonten

als de grille a en tanta'sie van den nacht-

Sommige zeer opmerkelijke gevallen zijn voorgekomen in welke-

droomen bij wijze van openbaring tot den droomer kwamen-
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Volgens de Londen News waren, bij gelegenheid van het vreeselijk^

•spoorwegongeluk, waaraan Charles Dickens nauwelijks met zijn leven

•ontkwam, een dame en een heer in denzelfden trein juist in Engeland

aangekomen van hun reis van Indië- Even voor het ongeluk aeide de

dame tojr haar echtgenoot : „Ik zie de groote golf rollen ; zij is dicht bij

ons" ; en toen kwam de groote gebeurtenis en wei'd zij gedood. De
echtgenoot was ongedeerd en verklaarde later de vz-eemde woorden van

aijii vrouw- Even voor zij Indië verlieten, werd zij in haar slaap

gekweld door leen droom waarin een groote zilveren gol'f tot haar kwam
en telkens wanneer deze over haar zou komen ontwaakte zij naet schrik;

Dit was di golf welke zij onmiddellijk herkende voor het ongeluk dat

haar leven nam-
Professor Hedge verhaalt, dat André, op visite bij vrienden in Der-

byishire, voor z.ijn vertrek naar Amerika, werd geïntroduceerd door

een zekere Mr. Cummington. Deze heer herkende in hem de oorspron-

kelijke gelaatsuitdrukking A'an een man, dien hij in een droom gezien had,

gevangen genomen in het midden van een bosch en daarna aan een

^alg gehangen.'- De latere dood van Majoor André, op de wijze aangeduid

in den droom, werd een opmerkenswaardig punt in haar vervulling.

Gedurende de Amerikaansche burgeroorlog kwamen vele voorbeelder^

voor, waarin aan mannen hun eigen dood of die van hun kameraden be-

kend gemaakt werd. Een week voor den slag van Fair Oaks, droomde

een volontair te New-York, dat er binnen een week een groote slag

zou jïlaat^ hebben, waarin hij zou gedood worden, terwijl hij een veld

zou oversteken ; dat twee sergeanten van bekendheid in de wouden
zouden gedood worden, een schot in de borst en het andere in de lies

en dat een groot aantal anderen eveneens gedood zouden worden- De
soldaat scheen den volgenden dag zoo neerslachtig, dat zijn kameraden

meenden dat hij het heimwee liad, en met tegenzin vertelde hij zijn

droom. Binnen ©en week had de slag plaats en de droomer werd gedood

evenals de twee sergeanten, twintig minuten daarna in de wouden,

een schot door den borst en ©en in de lies, juist als verteld was in den

droom. Meei' dan vijftig man, wordt gezegd, Avas getuige van de waar-

heid vaji deze gebeurbenis- Den nacht voor het cavalerie -gevecht te

Bi'andy Station, droomde een cavalerist, dat een zekere kapitein van zijn

regiment in een gevecht den volgenden dag van zijn paard zou vallen

en, terwijl hij op zou staan, gewond zou worden aan zijn linker knie- Hij

vertelde den kapitein zijn droom, maar werd uitgelachen om zijn liicht-

geloovigheid- In den eersten aanval echter viel de kapitein van zijn

paard door het breken van den singel. Het paard werd door een granaat

gedood en een stuk hiervan verbrijzelde de linker knie van den ka-

pitein, zoodat zijn been geamputeerd moest worden- Drie dagen voor

öe verbintenis te Kelley's Ford, droomde een korporaal in het zesde

Michigan cavalerie, dat een broader van hem, die sergeant in een andere

compagnie was, zijn paard zou verliezen in een gevecht en bijna

onmiddellijk op een donker bruin paard met een. witte neus zou stijgen-

Binnen vijf minuten zouden paard en ruiter door een granaat gedood

wordeii- Deze droom werd vervuld onder getuige van vele kameraden.
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yfxpeg in het gevecht werd het paard van den serg'eant door een kogei

in het voorhoofd" getroffen en viel dood neer. Nauwelijks drie minuten,

daarna kwam ©en wit-neuzig paard, een met bloed bevlekt zadel dra-

gend, aan galloppeeren en brosf vlak voor den sergeant stiaan- Hij herin-

nerde zich den droom en weigerde het paard te bestijgen en nam later

een ander. Het wit-neuzig paard werd door een korporaal van een ander

regiment beklommen, en paard en ruiter werden door stukken van epn

granaat gedood ten aanzien van vier compagnieën van het zesde-

De schrijver, die het verhaalt en dergelijke voorvallen, voegt er bij,^

dat „e.r een tijd was, dat de droom van een goldlaat generaal Kilpatuck's

leven redde; dat een droom generaal Tal,bert's legerplaats bewaarde;

voor een verassing en aanval, enz.."

Een aantal andere voorbeelden van profetische droomen kunnen verteljd'

worden, maar genoeg is aangehaald om aa,n te toonen, dat er in som-'

mige droomen iets zit de aandacht waardig, hoe niets beduidend het

grootsts gedeelte ook zijn moge.

De profetische openbaringen door droomen gemaakt in oude tijden„

zijn soms in deze moderne tijden herhaald-

Phrenological Journalf^ .

Is h&t theedrinken schadelijk?

{UU „Medische Verhandelingen II' 'door _ Dr. T. E. ALLINSON.)

Thee is een drank, die in groote hoeveelheden gebruikt wordt in

Groot-Brittannië, in de koloniën, in Amerika, in Rusland en in China-

De vraag of z.ij schadelijke eigenschappen bezit, rijst natuurlijk bij

velen. Sommige menschen zouden hartelijk liachen om het denkbeeld,

dat thee iemand kwaad zou doen, toch is dit het geval- Om een grondig

oordeel te kunnen vellen moeten wij de zaak van alle kantetn bezien-

VoordaL ik in bijzonderheden treed, moet ik dit zeggen, dat thee zeer

zeker geeno voedende hoedanigheid bezit; met andere woorden, zij is

van nul en; geener waarde voor de voeding- Psysiologen vertellen ons,

dat zij het verslijten der weefsels voorkomt : zij bedoelen echter, dat zij

verbruikte, onnutte stoffen verliindert ons lichaam te verlaten- Als dat

zou is, sticht thee kwaad. Als drank gebruikt, geeft een kop thee slechte

voedsel door de suiker en melk, die men er aan toevoegt; zij staat echter

verre ten achter bij cacao en melk, die werkelijk voedsel bevatten. De
schadelijk:? uitwerking van theedrinken is te wijten aan de alkaloïde

der thee, theïne genaamd, aan de vervalschingen en aan den warmte

-

graad van het Avater, waarmee men haar drinkt- De theïne is een

zenuwvergif, veroorzaakt min of meer verlamming van het hart en windt

het zenuwgestel onnoodig op-
'

Zoo ziet men, dat thee een zenuwprikkelend middel is, dat eerst een

gevoel van opwekking en kracht geeft, maar daarna een gevoel van

dofheid achterlaat. Zij vervult het hoofd met al,lerlei denkbeelden, het'

zijn echter hersenschimmen en niet uitvoerbaar. Menschen, die thee in

groote hoeveelheden drinken, zien er dikwijls bruin, mager en ver-.
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schrompelu uit. Voor velen is zij een vei'gif, zonder dat zij liet wetenv

Laat iemand het theedrinken eons een poosje afschaffen, daarna een

kop sterke thee drinken en daarvan de uitwerking nagaan- Eerst zaA

men zich aangenaam aangedaan gevoelen, allerlei denkbeelden volgeir

elkaar snel op, doch spoedig gevolgd door een beven over het gehcele

lichaam, besluiteloosheid, gebrek aan zelfvertrouwen, en hevige hoofdpijrv

tot besluit. Thee is de hoofdoorzaak voor stoornissen in de spijsver-

tering, daar de theïne van de thee de pepsine van het maagsap doet'

neerslaan en zoodoende werkeloos maakt. "Wanneer men ze met vleesch:

gebruikt, verhardt het bittere gedeelte van de thee, de tannine, de vezels

vaa het vleesch en verhindert, dat zij worden verteerd- Als de thee

in het geste! is opgenomen, verwekt zij min of meer slapeloosheid, zooals

wel bekend is, daar menschen, die wakker willen blijven, sterke thee-

drinken. Zij, die 's nachts onrustig slapen, moeten nooit s' avonds thee drin-

ken- Thee werkt np het hart en prikkelt dit orgaan onnoodig. De uitwerking-

op het aenuwgestel is zeer ongunstigi daar zij eenigszins verlammend

werkt en do macht over de spieren verloiien ^aat. Er zijti wol menscheïi

dronken van thee geworden, zoodat zij heen en weer zwaaiden, ajlsof

zij , te veel sterken drank hadden gebruikt. Dit zijn de vbornaamstie

uitwerkingen van thee.

Alle zenuwachtige, verlegen of schuchtere menschen of zij, die aan

verlies van geheugen, gebrek aan veerkracht, wilskracht en vastheid

van karakter lijden, moeten- hunne thee afschaffen- D& werking ervan

op ons gestel, vooral op dat van mannen, i.s verkeei'd en zij veroorzaakt

nog meer verlies van mannelijke kracht dan vele madicijnen- De ver-

valschingsmiddelen, die men gebruikt om de thee een beter aanzien te

geven, z.ijn schadelijk- Het zijn hoofdzakelijk zouten van ijzer; soms ook

Pruisisch blauw, potlood enz- Als de thee erg vervalscht is, wordt de

theedrinker van twee kanten aangevallen.

Het laatste gedeelte van dit onderwerp handel,t over den warmtegraa-d

van het water, waarmede de thee wordt getrokkejU- Als de thee gloeiend

heet wordb gedronken, verliezen wij onzen smaak, hot email van onze

tanden barsl en de keel verslapt. In de maa.g veroorzaakt het congestie

en als dezie ziek is, krijgen wij plotseling hevigje pijn- Als een gezond

mensch geregeld heete thee, koffie, cacao of heet water drinkt, verzwakt

hij; zijne maag en maakt haar prikkelbaar, terwijl de ingewanden aanleg

krijgen tot ont-steking en diarrhee en koliek ontstaan-

Veel thee is één der oorzaken voor eenen rooden neus of rooden uitslag;

in het gezicht. Als thee in een volle maag komt, vertraagt zij d© spijs-

vertering-
'

De slotsom waartoe ik kom is dus, dat theedrinken schadelijk werkt

en dat men nooit aan zijnen lust moet toegeven ; iedereen doet be.'ït

zich van thee te onthouden-

Uit bovenstaande blijkt weer eens duidelijk de waarde van hetgeen

Joseph Smit bekend maakte- Jammer dat men nog zoo graag eens tornt

aan da>: „Woord van wijsheid"- O, men houdt zoo gaarne vast aan oude

gewoonten, en bleef men daarbij nog maar eerlijk, maar kan men
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liet iiegea de. geLeerden dezer wereld niet volhouden, dat tbee of koffie

schadelijk is, dan nog ziegt men : Joseph Smith sprak alléén van heete

<lrajikea. Luister naar hetgeen hiervan gezegd wordt door ouderling

Hyrum Smith, lid van den raad der twaalven-

Heelo dricvnke(n zijii niet voor het lichaam. „Hecte dranken" bebeekent

thee en koffiei, daar deze twee drankejU, onder de leden der Kerk^ de

^enigste dageilijksche gebruiken waren van een hooge temperatuur, ten

tijde toen dezö openbaring gegeven werd. De reden waarom deze dranken

werden afgekeurd als ongeschikt tot gebruik, was, omdat zij een gewoonte

-

vormend bedwelmingsmiddej. bevatten, veeleer dan omreden de tem-

peratuur bij welke z.ij gedronken werden.

Het Woord van Wijsheid is te kejnnen gegeven niet als gebod of

•dwang, maar als een wobrd voorgeschre^ven door wijsheid- Het is een

gebotl dat vergeleken mag worden aan dat, hetwelk uitgegeven werJ

<ioor deu Generalejn E.aad te Jerusalem aan de Heidenen betreffend?

de onthouding van hetgee;n den afgoden geofferd is, van bloed, van het

verstikte, en van ho3?:'erij, waarvan de apostelen schreven, „van welk.»

dingen indien gij uzielve^n wacht, zoo zult gij wèl doen". (Hand. 15 : 29).

Dit toegepast op de opelnbaring eerst gegeven- Later, door de ste",n

van de Iverk in conferejntie vereenigd, geaccepteerd als een positief

^ebod.

De Heiligere der Laatste Dagen zouden zich herinneren, dat zi; verplicht

zijn zich te onthouden van wijn of sterke dranken, tabak, heete dranken

ca dit bedenkeind, dat onze lichamen zijn tempelen des Heiligen Geestes-»

Van over den Oceaan.

Ouderling AEIE VAN DER LINDEN- f

Op 30 Mei 1.1. is Arie van der Linde^n op 21 -jarigen leeftijd overleden.<

Eene betrekkelijk korte, doch hevige ziekte, maakte een einde aan zijn

veel belo v en 1 leven.

Voor ongeveer twep-en-een-half jaar emigreerde hij naar Amerika, in

gezelschap van zijn vader e,n zuster. De overige familieleden kwamen later

en zoo was het gansche gazin nu in Salt Lake City-

Arie — zooals hij algemeeaa in Rotterdam bekend was — had ook hier

zijn opgeruimden aard behoude,n en was vol levenslust, totdat hij on-

geveer veertien dagen voor zijn heengaan ongesteld werd en zich te

bed begaf- Die ongesteldheid ontaardde in een hevige hersenziekte,

die zij il krachten zoodanig afnamen, dat het voor jde familie Van deP

Linden duidelijk werd, dat zij hem zou moeten missen-

Eene treffeindo bijzonderheid is dat op 30 Mei in Amerika Memorialday

gehouden wordt. Dan versie,ren z.ij, die dooden te betreuren hebben,

de graven hunner geliefden. En zoo zal het volgend jaar herinnerd

worden, dat een jaar geleden Arie van der Linden zijn tol aan de natuur

betaalde en z.ullen misschien, of liever zeker, vriendelijke handen zijne

nagedachtenis met bloemen eeren.

Hoewel Arie altijd vroolijk was, 0,11 altijd een liefhebber van ziingen.
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zflo was hij toch ernstdg op godsdienstig' t&rre^n- Hij ondei^hield de
geboden van het Evangelie en trachtte altijd beter te leven- De Hollan--

ders hier in Salt Lake hebben zjich menigmaal verwonderd over zijn ijver

en wie hem hoorde, getuigen in de vergadering werd doordrongen van dö

heilige ernst, waarmede dit gepaard ging-

Zondag 5 Juni had de teraardebQstelling plaats- Vooraf werd een dienst

gehouden in het gebouw der 18de ward, dat geheel met belangstel-

lenden gevuld was. Het woord werd gevoerd door Ouderlingen Le Grand

Richards, G- A. Jongejan, J. A. Butterworth, F. Wiegel en Noorda. Da
Bisschop van de wijk dankte voor de belangstelling- Alle sprekers wezen

op het feit, dat Arie nie,t dood was, dood was alleen het stoffelijk om-

hulsel, maar dat zdjn geest voortlefsfde en dat idie van deze alardie Vi^b's

weggeroepen om eene zending te vervullen onder hen, die hem naar het

geestenoorJ waren voorgegaan en die nimmer de schoone klanken van

het hersteldt' Evangelie hadden vernomen.

Na afloop der samenkomst, werd het stoffelijk overschot, dat gedu-

rende den dienst met talrijke bloemkransen bedekt, voor het platform

stond, door het priesterschap in de daarvoor bestemde auto geplaatst,

waarna ongeveer 25 a 30 andere automobielen zdch aansloten-

Hondercle.ii belangstellenden waren op de begraafplaats aanwezig- Het

Hollandsche koor, onder leiding van^Br- A. van Eoosöndaal, zpng eene

Engelsche lofzang, waarna door den Bisschop het graf werd toegewijd

en daarmede de plechtigheid beëindigd. Zeer onder den indruk keerden

allen huiswaarts,

Hoewel de familie Van der Linden zwaar getroffen is door dit verlies,

zjoo vinden zij toch grooten troost in het feit, dat zij den H©ere zulk

een pand konden afstaan, want z,ijn leven en sterven was Hem ge;wijd.

*

Kort voor Broeder Van der Linden ziek werd, was hij voornemens

het volgend gedicht aan de Redactie van De Ster op te zenden, waarvoor

wij haar beleefd verzoeken de noodige ruimte te willen afstaan- Op karton

gedrukt^ hing het in z,ijn kamer-

„(GOD EERST."
In mijn kamer hangt een plaatje,

Waarop deze woorden staan,

Die mij dus altijd herinneren

:

GOD moet steeds voor alles gaan.

Overschrijd ik nu den drempel.

Zien mij deze woorden aan

:

„(Eerst een woord met God, uw Vader,

Eer g' uw eigen weg moogt gaan."

Als ik 's morgen mij ga kleeden,

En dan op dat motto let.

Zegt het, dat ik voor mijn dagtaak

Hulp moet zoeken in 't gebed-
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Plichten, lasten, moeit-en, angsten, —
Alles komt misschien vandaag, —

Hoe zaJ ik er kracht voor hebben,

Als ik die niet bidden{d vraag?

Wil ik eens wat nieuws beginnen.

Dan vermaant het motto zacht

:

,,|Niet op eigen krachten bouwen,

Eerst de za.ak voor God gebracht I"

Soms, reeds heel gereed tot uitgaan,

Hoe beperkt mijn tijd ook zdj.

Kan ik toch maar z,óó niet weggaan :

„(God eerst I" zegt het motto mij-

'k Buig dan eerst nog stil mijn knieën

En verhef mijn hart tot God,

Zij het ook met weinig woorden,

Hem bevelend weg en lot-

's Avonds als ik wil gaan slapen.

Fluistert weer het motto zacht :

,;God eerst 1 Hem gedankt, gebeden,

Zegen vragen voor den nacht 1"

Ja, „Gcd eerst" moet zijn ons motto.

Heel ons leven, dag en nacht
;

Al ons heil komt slechts van boven.

En moet biddend ingewacht.

,,God eerst r Houdt dit woord in waai^le
;

Heipe 't u uw levenslot.

Lusten, lasten, moeiten, z.orgen.

Wijden door een woord met God-

(Ingezondéni door J. J. v. L.)

Uit ons ei^en ZendingsTcld.

ROTTERDAM- Alhier werd den 25en Juni een bijzondere ver-

gadering gehouden. 13 personen werden gedoopt en den volgenden dag

beevestigd. Vele vreemdelingen waren aanwezig en de plechtigheid

maakte op allen een diepen indruk.

Uit d'i rapporten bleek, dat in Amsterdam deze maand 8 personen

gedoopt z.ijn, in Arnhem 8, Groningen 4, Luik 17 en Rotterdam 22-

Totaa' 69 personen..
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Overleden.

(Door omstandigheden niet geplaatst geworden.)

Voor mijn vertrek naar Zion acht ik het alsnog mijn plicht den leden

laekend te maken, dat onze geliefde zoon Leonardus v- d. Wijngaard,

den öen Januari door een ongeluk in de Maas verdronken is- Ik had
zou gehoopL zijn stoffelijk lichaam aan de aarde te mogen toevertrouwen,

maar deze wensch is niet vervuld. Het Evangelie troost mij en ook mijn

vrouw. Wij gelooven in een opstanding en wederzien en zijn dan ook

vol goeden moed en zijn overtuigd, dat de Heere een andere roeping

voor onz.e'1 zoon had, welke hij zeer zeker zal aangenomen hebben- Wij

hopen standvastig te blijven en hem te ontmoeten in den tijd, dien de

Heer-J ons z,al toestaan, ü hartelijk groetend,

Uw broeder in Christus,

G. CH. V. d. WIJNGAAET.

Te Amsterdam overleed den 286n Maart 1921, Jan Westerveld in den

ouderdom van 47 jaren. Hij werd 29 Nov. 1907, door ouderling David
F. Davids te Amsterdam, gedoopt en denzelfden dag door ouderling Le
Orani Richards bevestigd.

Dea 14eii. Maart 1921 is te Amsterdam overleden Hendrik KnoUema.
Het kindje was slechts elf maanden oud en was 19 September ingezegend

door ouderling Oswald Brainich-

Daar waart jje — en keert ö© weer.

;Daar is een hand, die wenkt en noodt

Om weer te keeren waar wij waren,

Vóór ons deez' aard een wijkplaats bood

Voor weinig ras vervlogen jaren....

Daar is een stem, die hoorbaar fluistert

:

Ginds ! Ginds I Daar waart ge — en keert ge weer !

Muttatuli (19e eeuw).

INHOUD.
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