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DE STER
HflLF-MflflNDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VRN DE

HEILIGEN DER LflRTSTE DAGEN, opgericht in 1 896

Om Sions wil zal Ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal Ik niet stil zijn;

totdat hare gerechtigheid voortkome als een glans en haar heil als eene fakkel

die brandt.

jesaja 62 : 1

Toespraak

gelioiiden door Ouderling B. H. ROBERTS.

(Slot.)

Er is een wonderbaarlijke hoeveelheid kennis die hand aan hand
gaat met de leer van het voorbestaan. Kennis en kunde ontvouwen
zich als het beginsel van het voorl)estaan van den mensch wordt

•erkend.

Xu versta ik dat er somtijds geesten zijn, die, ongeneigde omstan-

digheden ten spijt, verrijzen uit de laagste en ongunstigste toestanden

tot voornaamheid en zielenadel. De wijsgeeren der wereld hebben,

geloof ik, teveel nadruk gelegd op den invloed van de ouders en

oraslaudigheden en omgeving waarin de mensch geboren wordt en

in opgegroeid is, in het verklaren van het karakter van den mensch.

Er zijn er die gelooven, dat als ge een kind plaatstin de beste omgevin-

gen en onder den besten invloed, men het karakter kan vormen zèoals

ge wilt. Er zijn anderen welke gelooven dat, als men het kind goede

ouders geeft, het kind de deugden dier ouders zal beërven. Ik voor

mijzetve geloof dat het karakter van den mensch oorspronkeUjk

gegrondvest is op de natuur van den geest, de uitgestrektheM van

ontwikkelinti en de hoeveelheid van wasdom, die het had voor het

een vleeschelijk tabernakel ontving; en dat de ouders, omgevingen
en toestanden, inplaats van het karakter te vormen, het slechts

kunnen wijzigen. Vandaar dat gij zoo dikwijls het vreemde iets ziet,

dat ten spijt van verdorven ouders, ten spijt van een ongunstige

omgeving, gij een karakter ziet rijzen tot zijn aangeboren hoogte

van voornaamheid en zielenadel en dat alleen omdat de geest voor

zijn komst hier op de aarde, de stempel van Gods eigen adeldom

droeg, en geen mate van invloed van verdorven ouders of van

ongunstige omgevingen kon den aangeboren zielenadel van dien geest

allemaal te niet doen; maar hij verrees, nam zijn plaats op de



wereld in, en werd een weldoener voor de kinderen des menschen.
Niet alleen verklaren de openbaringen, gegeven door Josepli Smitli^

ons het voorbestaan, maar zij maken ons bekend dat er in het.

voorbestaan verschillende graden van ontwikkeling en intelligentie

zijn; en God koos de edelen en zeide aangaande hen: ,,Deze zal Ik

tot Mijne regeerders maken." Vandaar dat God deze edele geesten

van tijd tot tijd, in verschillende eenwen der wereld, naar verschil-

lende natiën of geslachten heeft gezonden om hen te zegenen. Aan
de oud(i volken zond Hij een Seth, een Enoch, een Noach, een Abra-
ham; en uit, deze direkte lijn van erkende dienstknechten Gods, kimnen
wij een Confucins opnoemen, welke naar de Chineezen gezonden
werd, die, al leerde hij hun geen godsdienst, hun toch een wijsbegeerte

leerde die hun goede diensten heeft bewezen. Hij bracht een Plato

en een Socrates onder de Grieken voort. Hij vergat ook de nakome-
lingen van Abraham door Hagar, de Arabieren niet, en gaf hvm een
Mahomet; en al verkondigden deze mannen niet de volheid van het

Evangelie van Christus, zij leerden aan het volk dat gedeelte van de
waarheid, dat zij konden ontvangen en het is hen tot een voordeel

geweest. Zoo kunnen wij zien dat God voor al Zijn kinderen zorg;

draagt en Hij van lijd tot tijd wijze mannen en leeraars zendt om
hen in den weg der waarheid te leiden.

Slaat hel menschdoni gade en dan zal dit beginsel (het voorbestaan

van den geest van den mensch) vele andere dingen verklaren. Wij
zien dat personen, families en rassen, allen verschillende voorrechten

genieten; zij schijnen niet allen dezelfde zegeningen ontvangen te

hebben. Zelfs de natiën der aarde hebben niet allen dezelfde zege-

ningen en voorrechten waarin zij zich kunnen verheugen. Wat is de
reden daarvan"' Ik beweer dat het de rechtvaardigheid van God aan-

toont. De Schriften zijn vol van uitdrukkelijke vcrklnringen dat God
geen aannemer des persoons is. Hoe kunt gij dan een verklaring voor

de verscheidenlieid van zegeningen en voorrechten geven die onder
het menschdom vandaag bestaan? Zegeningen en voorrechten, die zij

verkrijgen of niet deelachtig worden zonder dat er een reden bestaat,

in dit leven, voor het verkrijgen of niet verkrijgen van deze zege-

ningen. Waarom beschouwen velen deze dingen als een gevolg van
het toeval en van omgevingen waaronder een mensch geboren wordt?
Wat ik meen is dit: or zijn mciischcn die geboren worden onder
een volk en in omstandigheden, welke niet begrensd worden, wat
zegeningen in het Evangelie van Jezus Christus aangaat. Zij kunnen . j
zich bekeeren van hunne zonden, kunnen aiclvr hckeereTr voor de-T^ A^

vergeving van die zonden en de gave des HeiligeilTieestes ontvangen.' ^'^^'^

Ontvangen het priesterschap en kunnen toegang verkrijgen om Gods
tempel in te gaan, en de zegeningen, verordeningen en de belofte

voor verhooging en heerlijkheid verkrijgen. Moar slaat uwe oogen op
het volk hetwelk Afrika bewoont, het negerras. Het is waar dat zij

gezegend zijn met de zegeningen van het Evangelie, maar wij zien

ook, dat zij het priesterschap niet kunnen ontvangen. Laten wij

aannemen dat deze tw^ee gevallen de twee uiterste gevallen aantoonen,
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raaar tusschen deze twee is er eindlooze verscheidenheid van voor-

rechten en zegeningen. Waarvoor wordt het priesterschap verleend

aan het ééne volk en wordt het aan een ander onthonden? Waarom
is er bij het ééne volk geen grenzen aan vooruitgang en verhooging

en i.s er een grens gezet voor het andere? Bedenk dat wij liet feit

in hel oog houden moeten, dat God rechtvaardig en geen aannemer
des pcrsoons is. Hoe kunt gij dan deze twee feiten met de rechtvaardig-

heid van God overeen l)rengen? Ik breng het overeen met de kennis

die wij verkregen hebben door de leer van het voorbestaan, en ik

geloof dat de toestanden van dit leven beïnvloed en bepaald worden
door de graden van getrouwheid en ontwikkeling verkregen in hel

voorbestaan-, anders kunnen de verscliillende toestanden, waarin de

mensclilieid zich geplaatst vindt, niet overeen gebracht worden met
de rechtvaardigheid van God. ,,Hoe gezegend zijn dan diegenen die

geboren zijn temidden van rijkdommen, of geboren als hertogen,

graven of koningin," zullen velen opmerken. ,,Hoe getrouw moeten
diegenen geweest zijn, welke al deze zegeningen en voorrechten

beërfd hebioen, wier leven één en enkel zonneschijn is en wier bestaan

op een zee zonder rimpel gelijkt."

Neen, ik bid u, verstaat deze dingen niet op deze wijze. Deze
mensclieii zijn niet de meest gezegendcn onder het menschdom. Als

gij diegenen, aan wilt wijzen, die de meest iDCvoorreclitc zonen van

God zijn en die de beste en grootste zegeningen in dit leven genieten,

dan zult gij in oogenschouw moeten nemen het doel waarvoor de
menscli naar deze aarde gezonden is; en dit doel is, om ondervinding

op te doen. Daarvoor diegenen welke in het midden van toestanden

leven die hun de meest uitgebreide ondervindingen geven, zijn de
meest gezegendcn. Het zijn niet diegenen die de minste moeilijk-

lieden, zorgen en kwellingen in dit leven ondervinden, die gezegende

zonen van God zijn. Het schijnt het lot te zijn van al diegenen die

God het meeste liefheeft, om het meeste te moeten lijden, zoodat

zij do ondervindingen mogen op doen, waarvoor de mensch naar
deze wereld kwam. Het is niet de lolmste zee en de gimstigste

winden, die de beste zeelui maken. Het is de ondervinding in storm-

achtig weer, als de oceaan woest opgezw^eept wordt door de winden
lotdat de in beroering gebrachte golven zich huizenhoog verheffen,

als de bliksem de wolken splijt, als de masten versplinteren en het

r(»ep verwart en alles verwarring is, dat de zeeman zijn vrees

overwint en kalm temidden van dreigende gevaren staat. Deze zijn

de ervaringen die een goed zeeman maken; en zoo geven de zorgen,

kwellingen, moeilijkheden, de armoede, gevangennemingen, de haat
van het menschdom en de ervaringen en de ondervindingen den
mensch. de gelegenheid om te voorschijn te brengen en te laten zien

wat in hem is om de stormen des levens te boven te komen, en te

]>ewijzeu dat hij recht op de verhooging en heerlijkheid heeft, die

God bewaard heeft voor de getrouwden. Voordat ik verder ga met
dit onderwerp, verzoek ik u uw aandacht te vestigen op het bewijs

voor mijri verklaring, dat het van de begunstigde zonen gevraagd
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würcll om moeilijkheden en kwellingen door te maken. Terwijl

Josepli Smilh in Liberty gevangenis, Provinsie Clay, Missonri was,

en de kerk in haar geheel uit den Staat was verdreven en hij zelf

en eenip(? van zijn broederen door verraad in de handen van hun
vijanden wai'en overgeleverd en in de gevangenis gewori^en waren,

nadat hi'; 5 lange maanden daar vertoefd had, ter\vijl zijn volk werd
verdreven, verspreid en beroofd, riep hij, temidden van zijn zware
beproevingen natuurlijk den Heere aan en de Heere antwoordde
hem en zeide:

,,Indien gij geroepen, zijt door moeielijkheden te gaan; indien gij

in gevaren zijt onder valsche broederen,- indien gij in gevaren zijt

onder roovers; indien gij in gevaren zijt op het land of op de zee;

Indien gij met allerlei valsche beschuldigingen aangeklaagd wordt;

indien uwc? vijanden u overvallen; indien zij u van de tegenwoordig-

heid van uwen vader en uwe moeder, uwe broeders en zusters met
geweld doen verwijderen, en indien uwe vijanden met getrokken

zwaard u sleuren van den boezem van uwe vrouw en van uwe
kinderen, en indien uw oudste zoon, ofschoon slechts zes jaren oud,

zich aan uw kleederen zal vastklemmen, en zal zeggen: Mijn vader,

mijn vader, waarom kunt gij niet met ons blijven? O, mijn vader,

wat gaan de menschen met u doen? En als hij dan door het zwaard
van u zal afgew'orpen worden, en gij ter gevangenis gesleurd zult

woorden, en uwe vijanden rondom u loeren gelijk de wolven naar

het bloed van het lam;

En indien gij in den put zoudt geworpen worden, of in de
handen van moordenaars, en het doodvonnis over u geveld worden;
indien gij in de diepte geworpen wordt; indien de woedende baren

tegen u samenspannen; indien hevige winden uwe vijanden worden;

indien de liemelen duisternis vergaderen, en alle elementen zich

vereenigen den weg te versperren; en boven alles, indien zelfs de

kaken der hel zich voor u wijd zullen openen, weet gij dan, Mijn

Zoon., dat al deze dingen u ondervinding zullen geven, en voor uw
welzijn zullen zijn.

De Zoon des Menschen heeft meer dan dit alles geleden; zijt gij

meerder dan Hij? Ik geloof, dat het leven van Jezus Christus en
Zijne woorden aan den Profeet de waarheid bevestigen die ik aan

het bepleiten ben en deze waarheid is, dat diegenen die door de

grootste moeilijkheden moeten gaan, de meest gezegenden zijn; want

de Zoon des Menschen heeft al 3eze dingen doorgemaakt.

O, gij die terneer gebogen zijt met zorgen, gij allen die beproefd

worden door tegenspoeden, die misschien weggerukt zullen worden van

gemak en overvloed om terneer geworpen te worden temidden van

verslagenheid en armoede, hef uwe hoofden op, ik smeek u, en

verheug u, want deze dingen zullen u helpen in uwe ervaringen.

Beschouwt ze niet als oordeelen Gods, niet allen in ieder geval,

maar neemt ze aan als gelegenheden om uw karakter te veredelen

en te ontwikkelen en als een gelegenheid, om de proef te doorstaan,
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en Ie l)ewijzeu dal gij waardig zijt om de heerlijkheid, welke God
voor de getrouwen heelt weggelegd, te beërven.

Ik geloot', dat, door de opmerkingen welke ik gemaakt heb, gij

die in de Schriften gelooft, tot de overtuiging gekomen zijt, dat er

een speciale verwantschap bestaat tusschen God en den mensch;
dat 'de uitdrukking ,,Onze Vader die in de hemelen zijt," niet zonder

meening is, maar een verwantschap verkondigt welke tusschen God
en menscl\ bestaat, en als God op den mensch nederzict, ziet Hij

Zijn beeltenis en heeft Zijn beeltenis lief; en daarvoor heeft Hij hun
speciale voorrechten, macht en heerschappij op de aarde gegeven.

Als dan de vraag gedaan wordt; ,,Wat is de mensch dat Gij zijner

gedenkt?", zeg dan tot de geheele wereld, dat de mensch een zoon

van God is. Ook meen ik dit niet in den figuurlijken zin van het

woord. Ik meen het ook niet in zulk een algemeene manier, zoodat

er niels bepaalds of tastbaars in is, maar ik meen wat ik zeg.

Ik meen dat de mensch de nakomeling van God is, gewonnen door

Hem. Het gezang zegt:

Zijn daar boven enkel vaders?

Neen, dit schokt de rede zwaar,

Want de rede en d'eeuw'ge waarheid

Zeggen: 'k heb een moeder daar.

Het idóe^ hetwelk in de wereld beslaat, dat de verhouding tusschen

man en vrouw onrein en onheilig Ls, en dat het een verhouding is

die alleen maar in dit leven zal bestaan, is één van de verdraaide

leeringeii die in de wereld geslopen zijn. Het gebod dat God aan
den mensch in het hof van Eden gaf, ,,Vermenigvuldig en vervul

de aarde," is juist zoo rein een gebod als ,,Bekeert u en wordt

gedoopt." Het is door dit beginsel van voortbrenging dat de inlelU-

genties geestelijke lichamen gekregen hebben in de voor-bestaande

werelden; en het is door hetzelfde beginsel dat de lijn van Goden
voor altijd in tijd en eeuwigheid zal blijven voortduren; en sinds

wij zoneii en dochteren van God zijn, is er iemand die durft te

beweren, dat wij niet mogen hopen om in de tegenwoordigheid van

onzen Vader terug te keeren, en dezelfde hoedanigheden, eigenschap-

pen en machten te ontwikkelen die Hij bezit, en ten laatste waardig

te zijn om met Hem aan te zitten in Zijn koninkrijk? Een van de

apostelen van ouds dacht over deze dingen, toen hij zeide:

„Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopen-

baard wat wij zijn zullen; maar wij weten dat als Hij zal geopen-

baard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien

gelijk Hij is. En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt

zichzelven, gelijk hij (Chiüstus) rein is. Wat meende Jezus toen Hij

tot Zijn Vader bad dat Zijne discipelen dezelfde voorrechten, ont-

wikkeling en verheerlijking mochten verkrijgen, als Zij zich in ver-

heugden.' O, ik weet te goed, dat, als men zulke leering zoude

verkondigen in de w'ereld, zij ontvangen zouden worden met het

geroep van. Godslastering. Ik heb het te dikwijls gehoord om het

te vergeten, maar lees de woorden van den Zoon van God, die Hij
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sprak tegen de farizeërs toen zij Hem beschnldigden van Gods-
lastering, omdat Hij beweerde de Zoon van God te zijn. Hij zcidc:

„Is er niec geschreven in uwe Wet: Hi heb gezegd: Gij zijt Goden?
Indien de Wet die Goden genaamd heeft tot welke het woord Gods
geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden; zegt gij tot

mij, dien de Vader gelieiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij

lastert God, omdat ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?"
Nu, dii zijn leeringen van het heilig Evangelie. Wat een heerlijk-

heid, tronen, machten en rechten bieden zij den menscli aan. Het
zou moeten dienen als een aansporing om rechtvaardig te leven.

Wie is zoo laag gezonken dat hij, na de mogelijkheden, welke
in het Evangelie bevat zijn, gekend te hebben, zijn erfdeel wil ver-

spillen en zichzelve buiten Gods Koninkrijk wil sluiten en in plaats

daarvan zich wil verheugen in de twijfelachtige genoegens van. d(?

zonden.

Als ik over deze dingen nadenk, zijn zij een aansporing voor mij

om het goede te doen en het kwade te laten. Het is mogelijk, dat

het verhevene dat ik u aangetoond heb. onmetelijk ver van onze

tegenwoordige standplaats verwijderd schijnt te zijn, maar zijt daar-

over niet ontmoedigd. Al is de reis lang, de strijd des levens zwaar
en dé afstand groot, ik bid u herinner dat gij de eeuwigheid hebt
om dit pVobleem uit te werken en dat gij geholpen zult worden
door God, de Vader van uw geest, om deze voortreffelijkheid te

bereiken.

Moge de Heere u zegenen en ik bid dat deze gedacliten — zoo

ge]:)roken uilgesproken en altezamen onwaardig voor zulk een
grootsch onderwerp — een invloed op het leven van de Heiligen

der Laatste Dagen mogen hebben om hen nader tot God te l:)rengen.

Amen.

Hoe een profeet te toetsen.

Gedurende de dagen van het oude Israël, gaf God aan Zijn volk.

door Zijn profeet en wetgever Mozes, een kenmerk waaraan zij

konden onderzoeken en vaststellen of een profeet waar of valsch

was. Het was dit:

„Zo!' gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij

het woord kennen, dat de Heere gesproken heeft? Wanneer die

profeet in den naam des Heeren zal hebben gesproken, en dat

woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de Fleere

niet gesproken heeft, door trotschheid heeft die profeet dat gespro-

ken; gij zult voor hem niet vreezen." (Deut. 18 : 21, 22).

Volgens dezen standaard kunnen de menschcn allen, die voor-

geven profeten te zijn, beproeven. In een vers aan de genoemden
voorafgegaan, deelt de Heere ons mede, dat een profeet die het zal

ondernemen dingen in Zijn naam te spreken, maar die niet door
Hem geboden is om dat te doen, sterven zal. Maar wanneer een
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proleet geïnspireerd en gemachtigd is van God en in Zijn naam
spreelvt, dan zullen ook allen tot wie het woord gesproken wordt,

maar er geen gehoor aan geven en het gehoorzamen, onder ver-

oordeeling liggen voor hun ongeloof en verzuim.

Mozes. Israël verzoekende hun afgoderij en zonde te verlaten en

den eenigei waren en levenden God te dienen, beloofde hun vrede,

voorspoed en alle soorten van zegeningen, als zij Zijn woord gehoor

wilden geven en zicli hekeeren. Maar als zij voortgingen in hunne
zonden en ongerechtigheden, zou ziekte, gevangenschap en groole

droefheid hun deel zijn. Hij profeteerde het volgende:

,,De Heerc zal u, mitsgaders uwen koning, dien gij over u zult

.gesteld hebben, doen gaan tot een volk, dat gij niet gekend hebt,

noch uwe vaderen; en aldaar zult gij dienen andere goden, hout

en steen. En gij zult zijn tot eenen schrik, tot een spreekwoord,

en tot een spo trede, onder al de volken, waarheen u de Heero
leiden zal " (Deut. 28 : 36, 37).

Alle lezers van den Bijbel weten hoe Israël naar Babyion in

£;evangenschaj) gevoei'd is en gedwongen werd lieidensche goden

van hout en steen te dienen. Aldus werd de profetie van Mozes
vervuld.

Laat ons nu dezelfde proef nemen met Jesaja en zijn profetische

jnacht onderzoeken. Over den Zaligmaker sprekende zegt hij:

..Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij

uwe hanc' grijpen; en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een

VerJjond des volks, tot een Licht der Heidenen; om te openen de
-blinde oogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis,

en uit hel gevangenhuis, die in duisternis zitten." (Jes. 42 : 6, 7).

Volgens Bijl>elsche tijdrekening sprak Jesaja deze w^oorden 700

jaren vooi Christus; en omtrent 60 jaren na Christus sprak de

Apostel Petrus aldus over de vervulling dezer profetie:

.,Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij recht-

vaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen;

L'ie wel is gedood in het vleesch, maar levend gemaakt door den
Geest. In denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die

in d:; gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam
waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in

•de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige

(dat is acht) zielen behouden werden door het water." (1 Petrus

3 : 18—20).

Zoodoende bevestigde Petrus niet alleen, dat Jesaja een waar
profeet was, maar brengt tevens op den voorgrond het feit, dat

Jesaja het Goddelijk beginsel verstond, dat de Heiligen der Laatste

Dagen lief hebben en weten waar te zijn, n.1. ,,Zaligheid voor de
<loodcn"- en tevens in ruime mate een begrip had van de onmetelijke

«onade en groote liefde die God heeft voor al zijn kinderen, en
dat door onzen Zaligmaker er zelfs hoop is aan de andere zijde

van het graf.

Wij hebben nu geen gelegenheid om meer otide profetieën te



344

onderzoeken, maar laat ons dezen profeten-toetssteen aan den grooteiï

profeet der laatste dagen, Joseph Smitli, gebruiken. Gedurende veel

vervolging en moeilijkheden, door hem zelf en de Kerk, welke do
Heere door hem had opgericht, ondervonden, i^rofe teerde .losepli

het volgende:

„Geen onheilige hand kan den voortgang van het werk des Heeren
stoppen; vervolging moge woeden, het gepeupel zich verocnigen,

legers te zamen komen, laster onteeren; maar de waarheid van

God zal stoutmoedig voorlgaan, grootsch en onafhankelijk, lotdaL

het tel ieder w^erelddeel zal doorgedrongen zijn, ieder klimaat be-

zocht, over ieder land gegaan en in ieder oord geklonken zal hebben.

Totdat de doeleinden van God bereikt zullen zijn on de groote

Jehov.'t zal zeggen, dat het werk gedaan is."

Deze profetie is en wordt nog s'teeds vervuld. \'ervolging heeft,

gewoed sedert de oprichting van de Kerk des Heeren, zooals allen,

bekend met de geschiedenis van het ,,Mormonisme" zullen welen^

Het gepeupel beeft zich vcreenigd en zónder oorzaaiv den Profeet

en Patriarch ter dood gebracht, en vele ware en onschuldige Heiligen^

op een schandelijke manier.

In 1857 luisterde President Buchanan naar valsche en kwade
berichten omtrent de Heiligen der Laatste Dagen en zond een leger

naar Utah, om een opstand te onderdrukken, die niet bestond. Toen
zij in het lancl van Zion aankwamen, vonden de leiders van het

leger alles in vrede on rust, en de zaak is heden in de geschiedenis

opgeteekend als ,,de misslag van President Bucinanan." Lasteraars.

en leugenachtige personen lie])ben hunne ]:)este kraclilen aangewend
in het uitspreken en puljliceeren van valsche mededeelingen omtrent

de Heiligej] der Laatste Dagen, zoodat in bijna ieder dorpje van het

geheele Christendom veel kwaad van hen gesproken is. Maar niet-

tegenstaande dit alles, gaat het werk van God gestadig en onaf-

gebroken voort en blijft voortgaan, totdat allen het Evangelie /uilen

gehoord hebben, ondanks al de macht en sluwheid die de booze

en zijn bedriegelijke dicnslknechten mogen aanwenden, om den
voortgang tegen te gaan.

Het kenmerk, in het begin van dit artikel aangehaald, kan loege-

]3ast worden op den profeet Joseph Smilh. ledere uitspraak door
hem gedaan in den naam des Heeren, kan den toets doorstaan.

Hij was inderdaad een waar profeet van God gezonden en niemand
kan ongestraft zijn boodschap verwerpen.

(Mill. Star.)

Wij kunr.nen niet goed Jjlijvcn, als wij niet steeds beter worden..
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Verslag van de Groningscbe Conferentie.

.De Groningschc conferentie, den lOen Oclober gehouden, was in

alle opzichleii een succes.

Zaterdagnamiddag vergaderden de zendelingen. De Zendings-presi-

dent John. P. Lillywhite en 12 zendelingen waren tegenwooi-dig.

Zaterdagavond werd een ambtenaren- en ambtenaressen-vergade-

ring gelioudeij. Begonnen werd met het zingen van lied 70. Gebeden

door ouderling Cornelius Zappey. Voortgezet door het zingen van

lied 127.

Conferentie-president Ate Westra verwelkomde de aanwezigen en

spralv zijn dankbaarheid uit om een dienstknecht des Heeren te zijn.

„De wereld," zeidc spreker, „weet niet wat wij bezitten, zij gevoelen

niet, wat wij voor dit werk gevoelen."

Daaj-na gaven de verschillende ambtenaren en ambtenaressen limme
verslagen, welke bewezen dat de ambtenaren en ambtenaressen

van de Groningscbe conferentie, allen met éénen geest bezield zijn

en allen hetzelfde doel op het oog hebben, namelijlv om Gods
koninkrijk liicr op deze aarde op te bouwen en een voorlieeld te

zija vooi' hunne mede-natiiurgenoo ten.

Ouderling Hendrik Bell van Amsterdam drukte zijn ])lijdscha]) uit

over het voorrecht hetwellv hij geniet, om in zijn ouderdom de volken

der aarde tot bekeering te roepen; en getuigde van de herstelling"

van het Evangelie.

De volgende spreker, ouderling P. S. Mietus, getuigde van de

wederoprichting aller dingen en vermaande de aanwezigen om toch

vooral in de paden van het Evangelie te blijven wandelen en 'de

geboden te onderhouden.

Conferentie-president Ate Westra sprak hierna nog eenige woorden
en waarschuwde allen om nooit en nimmer de Maker te wantrouwen,
maar steeds te trachten de wereld te toonen dat wij inderdaad

volgelingeii zijn van Jezus Christus en onze lichten zoo te laten

schijnen voor de raenschen, dat zij onze goede w^erken mogen zien

en onzen \'adei die in den hemel is, verheerlijken.

Ouderlin;, Jolin. P. Lillywhite, president der Nederlandsch-Belgi-

schc Zending sprak nu de vergaderden toe en zeide verblijd te zijn^

zijn getuigenis: bij de anderen, welke alreeds uitgesproken waren,

te kunnen voegen. „Het Evangelie," zeide spreker, „is geen gedeelte

van de waarheid, maar de volle waarheid. Het is het licht, het

woord, de kracht Gods tot zaligheid, het woord tot zaligheid, en u
en . ik zijn daar deelgenooten van geworden. Er is geen waarheid
buiten dezer waarheid. Hoe kunnen wij anders als lichten voor de



346 .

wereld zijn, wij die dcclgenooten zijn van dat liclit, het liclil; van

God, en als wij geeji lichten zijn dan is het omdat wij de geboden

van het Evangelie, het licht, niet gehoorzamen." President Lillywhite

sprak zijn vrengde uit over den groei van de zusters-hulpvereeniging

en het machtige werk verricht door de zusters, en vermaande de

manncL, en vooral diegenen die het priesterschap dragen, om toch

vooral een voorbeeld te zijn in hunne huisgezinnen.

Na hel. zingen van lied 38, eindigde ouderling Koop Schaart met
dankzegging.

Zondagmorgen 10 uur werd de conferentie voortgezet en geopend

met het zingen van lied 73. Gebeden werd door ouderling .;\braham

Dalebout. conferentie-president van Rotterdam. Verder voortgezet

door het zingen van lied 173.

De leider ouderling Ate Westra, riep de aanwezigen wederom een

woord van welkom toe en sprak zijn hoop en vertrouwen uit, dat

de, geest van God in ruime mate tegenwoordig zoude wezen, en

spoorde de \Teemdelingen, die tegenwoordig waren aan, om toch

vooral vooroordeel terzijde te zetten.

Ouderling Heiko Boekweg van de Amsterdamschc conferentie

liaalde de wooi-den aan door Daniël geuit, als gevonden in Daniël

2 : 44 en getuigde dat dat koninkrijk in der waarheid verwekt is,

om nimmermeer van de aarde te verdwijnen.

De volgende spreker, ouderling Koop Schaart van de Groningsche

conferentie verklaarde, dat de zendelingen van de kerk van Jezus

Christus, niet naar Holland komen om het geld of goed van de

inwoners van Holland machtig te worden, maar dat zij komen om
hun den weg aan te wijzen, waardoor zij hun zaligheid kunnen
beërven.

Ouderling Cornelius Zappey, ass.-redacteiu' van ,,De Ster", sprak

ovej- den afval en herstelling van het Evangelie en de noodzakelijkheid

dat er nieuwe getuigen van den hemel geroepen moesten worden.

Ouderling Adriaan Sligting, van de Amsterdamsche conferentie,

toonde duidelijk aan dat de profeliën uitgesproken in de dagen van

ouds vervuld zijn geworden en dat evenzoo de profetiën uitgesproken

beh-efi'endc deze, de laatste dagen en de herstelling van het Evangelie,

vervuld zijn en zvülen worden.
Ouderling Adrianus Barendregt, president van de Amsterdamsche

conferentie, kreeg nu het woord en sprak over het gebod hetwelk

Christus aan Zijne Apostelen gaf en hetwelk gevonden kan worden

in Marcut' 16 : 15 en legde in duidelijke woorden uit, dat gehoor-

zaamheid aan de wetten van het Evangelie noodzakelijk is, om
zaligheid te beërven.

Gezongen werd lied 88 en daarna geëindigd met dankzegging door

-ouderling Adrianus van Tussenbroek, president van de Arnhemsche

<'onferentie.

'De middagvergadering werd begonnen door het zingen van lied 48.
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Een zegen werd gevraagd door ouderling Adrianus Barendregt, waarna
lied 101 gezongen werd.

Als naar gewoonte werden nu de auloritcitcn der kerk voorgesteld

en door de aanwezigen erkend en goedgekeurd door het opsteken

der rechterhand.

Ouderling Steplianus Wetter was de eerste spreker, welke ver-

klaarde dat de kerk niet naar ecnig mensch genoemd is, het niet de

kerk van een Luther, Calvijn of Swingley is, maar de kerk van

Jezus Christus zelve, en dal wij niet bij toeval op deze aarde zijn

gekomen, maar om met de hulp van God onze zaligheid nit te

werken.

Ouderling Hyrum Dallinga van de Groningsche conferentie las de

X'aadgeving voor die gegeven wordt door Jacobus: ,,En indien iemand
van u wijsheid ontbreekt, dal hij ze van God begeere, die een iegelijk

mildelijk geeft, en niet verwijt: en zij zal hem gegeven worden;"
en werkle dit onderwerp nauwkeurig uit.

Ouderling P. S. Mietus van de Arnhemschc conferentie maakte
duidelijk dat, als men de handen opsteekt in erkenning en goed-

keuring van de aidoriteiten der kerk, men te kennen geeft dat meu
ze inderdaad in woord, daad en gebed wilt ondersteunen.

Ouderlinc; Hendrik Bell van de Amsterdam sche conferentie sprak

daarna de vergaderden toe en zeide, dat het zoogenaamde Mormo-
nisme een iegelijk een kans geeft om terug te keeren in de tegen-

woordigheiü van den Vader.

Na het zingen van lied 65 eindigde ouderling Hyrum Dallinga

met dankzegging.

De Zondagavondvergadering werd geopend door het zingen van
lied 24, gebeden door ouderling Hendrik Bell en voortgezet door het

zingen van lied 26.

Conftu'enlie-president Adrianus van Tussenbroek haalde de \voor-

den van Amos aan, waar hij zegt, dat ,,Gewis de Heere Heere zal

geen ding doen tenzij Hij Zijne verborgenheden aan Zijne knechten
de Profeten geopenbaard hebbe," en toonde aan dat God sprak en
waarschuwde het volk door zijne stem in de dagen van ouds.

Ccnferenlie-president Abraham Dalebout, welke nu aan het woord
kwam, zette met duidehjkc woorden uiteen, dat wij geen secte zijn,

maar „de kerk van Jezus Christus." „God is geen bron van ver\var-

ring," zeidc spreker, „maar een God van orde." Spreker besprak de
doop als heden ten dage bediend door de (^hristenwereld en J)ewecs

op grond van (lods w-oord dat er maar één Heere, één geloof en
één doop is, en getuigde met krachtige ^voorden van de waarachtig-

heid vaji Joseph Smith.

Conferentie-president A(e Westra sprak over de boodschap die de
Heiligen der Laatste Dagen hebben voor Jood, Katholiek en Protestant,

en verklaarde in duidelijke w-oorden het doel waarvoor onze Hemel-
sche Vader ons naar deze aarde heeft gezonden.

Ouderling John. P. Lillywhite, president der Nederlandsch-Belgi-
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sclie Zending, kwam nu aan het woord en drukte zijn dankbaarheid

uit een lid te zijn van de kerk van Jezus Christus en getuigde dat

God inderdaad in deze der hiatste dagen van den liemel heeft ge-

sproken, dat Hij inderdaad Apostelen, Profelen, Herders, Leeraars

enz. heeft aangesteld voor de bediening van Zijn woord.

„Wij verklaren," zeide spreker, „aan de wereld een God die

liooren kan en zien en welke lichaamsdeelen heeft. Toen Joseph

Smilh deze w^aarheden aan de wereld bekend maakte, Jiebben zij

hem gehoond en gehaat. Als de w^ereld niet gewillig is om te wan-
delen op den weg die door God geopenbaard is, zullen zij eenmaal
tot de onldekking komen, dat zij door het priesterbedrog dezer,

wereld op een dwaalspoor geleid zijn.

Wie neeml het recht om te zeggen dat de geboden en wetten

door Jezus gegeven, niet meer noodig zijn om terug te keeren tot

God, van Wien wij uitgegaan zijn f'

Hiermede eindigde de Groningsche conferentie. Gods geest was in

ruime mate tegenwoordig geweest en alle aanwezigen zijn zonder

twijfel huisw^aarts gekeerd met nieuwen moed bezield en een vast

voornemen om. gestadig voorwaarts te gaan.

Lied 71 werd gezongen en gedankt door ouderling Hyrum Dallinga.

Rijmpreekjes.

No. 8. Morgcnvreugde.

Gewiegel en gepiep van 't ijzren kinderbed wekt me uit een
zoeten slaap: het is volslagen duister, behalve een zwakke sLreep

die 't scheemrig nachtlicht net op 't wekkcrklokje richl. Ik roer

me niet, maai' luister naar 't helder-wakker kind, dat in gedachten

met zijn speeltuig bezig is: ,,bal," zegt hij, veel meer huist er in

't kleine hoofd nog niet, in woorden omgezet. .,Hij roept alweer

zijn bal," lacht haast me een zacht gefluister.

Dan zijn we beiden stil, verkneuteren ons hèm, druk klanken-

keuv'lend met zijn lieve kinderslem, het zoetst geluid dat ooit de

morgenstilte brak! 't Gepiep van 't bedje zegt, de kleine kleulcr

slaat; zijn oog heeft vast gezien die lichte wijzerplaat, want Iriom-

fant'lijk khnkt de blijde kreet: „Tik-tak!"

* * *

Zielroerend, w^ondermooi, 't ontwakende verstand, dat kleine licht-

puntje op de donkere zee des levens! Maar dat (vertrouwen wij>

eenmaal als zonne brandt: een lichtbron woorden zal en gloedver-

spreider tevens. Die kleine sprank verliet nog kort geleden 't Land
van 't Voorbestaan — zeg ik dit volgens de gegevens, door Gods

Profeet verschaft, diep in mij is geplant een zielsgetuigenis dier

Waarheid: dit benevens 't getuignis van Gods Woord, bevestigd door

Gods Geest, die duidlijk maakt hetgeen tevoren is geweest, wat
heden is, en óók wat nog te komen staat.
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Mijn jongske, U en ik gaan hier een proefLijd door. Geloof en

Hoop zien reeds der loekomsL zonncgioor 'l Uurwerk der

eeuwigheid ük-(akl: ,.HeL gaat! het gaat!"

FRANK 1. KOOYMAN.

Indrukken onzer reis naar »,Het Westen'

door WILLEM WOLTJER.

Dinsdagmorgen is onze eerste gelegenheid om de stad Ie bezich-

ligen. De vermaarde Oxford street, Regent street, Bond slreet, en

Piccadilly Circus hebljen' onze eerste aandacht en als we die gezien

hebben., nemen we de tulje of wel ondergrondsche spoor naar

Liverpoo] streel, w^aar een andere verrassing voor broeder Roothoff

wacht, namelijk een cscalator, een autoniaüsche trap, steeds in

beweging zijnde, zoodat men niet behoeft te klimmen of te dalen;

men slapt slechts op een plank van den rollenden vloer die een trap

wordt en beneden gebracht zijnde, wordt hij weer vlak als een vloer

en stapt zonder moeile over op den gewonen vloer. Voor oude en
zwakke raenschen is dit een uitstekende beweging, daar het trap-

loopcn verbazend vermoeid. De Mutual wordt 's avonds dooi' ons

bezocht en uitgenomen de orde, vind ik het in Rotterdam beter.

De jongelieden zijn evenwel meer actief, wat de Ilollandsche jonge-

lieden dikwijls verkeerd besteden. Mijn oprechte wensch en raad is

dan ook, doet uw uiterste best en maakt dat uw afdecling om haar

voorbeeldigheid en activiteit besproken en geroemd wordt.

Woensdagmorgen hadden we afgesproken voor een bezoek aan

het Crystsl Palace, zoo genoemd door het onnoemlijke groote aantal

ruiten; behalve het geraamte is het gebouw geheel van glas. We
gaan nu niet alleen, de beide dochters van President Smith en zijn

zoon alsmede Ouderling Bennet gaan ook, wat het zooveel te aan-

genamer maakt. Op het oogenblik wordt het gebouw hoofdzakelijk

gebruikt voor oorlogsmuseum. Men vindt er allerhande wapenen,
veroverd op de Duitsche en andere vijandelijke legers, alsook de

fioor Engeland en Amerika vervaardigden oorlogsw^erktuigen; en dit

doet Ons gevoelen dat de tijd van oorlogen nog niet voorbij is,

zoolang de mensch nog zoo graag zijn eigenwaan wil streelen met
vertoon van veroverde oorlogswerktuigen kan men nog niet op voort-

durende vrede iiopcn. Men ziet hier verschrikkelijke groote kanonnen
en bommenwerpers, vliegtuigen^ gepantserde automobielen, machine-

geweren, ammunitiewagens, ambulances, ja alles wat op het gebied

van oorlogvoeren kan worden vertoond. Een miniatuur oorlogsveld met
hospilaleii en mimitiefabrieken vindt men in een andere afdeeling.

Daar is heel wat materiaal voor sikkelen en andere tuingereed-

schappen, zooals de bijliel ons leert, die wapenen zal worden om-
gesmeed. .
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Na het diner daar gebruikt te hebben, gaan we naar het „West
End' van Trafalquarsquare, waar het groote monument van den
slag bij Trafalquar staat, (staat admiraal Nelson op een zeer hooge
zuil, het voetstuk is een vierkant met op lederen hoek een liggende

leeuw en aan de zijden episoden van dien strijd voorstellende), gaan
we door de ,,Admiralty Arch", admiraalspoort, naar het Buckingham
Palace, het koninklijke paleis, waar op dat moment de Japansche
Prins als gast wordt geëerd. Aan het eind der laan, voor het
paleis, is het prachtige uitgevoerde beeldhouwwerk voltooid en ont-

huld in, ik geloof 1912, voorstellende koningin Victoria in een
bloeienden regeeringstijd, handel, nijverheid, scheepvaart enz., is op
de prachtigste wijze uitgebeeld. Rechts van deze laan is het ver-

bazendci groote huis van den hertog van Somerset; ik geloof niet

dat er een 'hotel is in Holland, grooter dan dit hertogelijk gebouw.
Het kasteel van den Prins van Wales en andere residenten van

notabelen zijn zoowat allen in deze buurt. Niet ver van daar is het

Londen Museum, die we ook bezoeken en bevinden dat de mensclien

voor drie en meer honderd jaren even ijdel waren als de tegen-

woordigen. Costuums in alle kleuren en plooien en rijkdom waren
er te zien; koninklijke gewaden gedragen bij kroning en huwelijk enz.^

vooral de datnes hebben er een aangenaam uurtje doorgebracht.

We keeren nu huiswaarts ongeveer 6 uur zijnde, zoowat het drukste

uur van den dag, alle kantoren sluiten op dat uur, zoodat er een

verbazend groot aantal menschen trachten zoo spoedig mogelijk hun
tehuizen te bereiken, waardoor er een ongewone drukte ontstaat

en het haast onmogelijk is om een plaats in een tram of bus te

veroveren. We vinden nog een plaatsje in de tram, zoodat we tamelijk

gauw tehuis zijn.

Den volgenden dag bezoeken we het natuurkundig museum, nu

ook vergezeld van lante Smith. Dit is de moeite waard. Men vindt

daar alle bekende en onbekende diersoorten die op de beste wijze

zijn gepreserveerd. Wij krijgen weer een bevestiging van het boek
van mormon- toen Columbus Amerika ontdekte, werden er olifanten

noch paarden gevonden. De opgravingen hebben evenwel aan het

licht gebracht dat die er bestaan hebben, en men vindt hier ecnige

Amerikaansche exemplaren tentoongesteld. Verschillende rassen van
anti-eluviaansche dieren kan men daar vinden, welke ons grieselijk

voorkomen en het moet wel een aangename verrassing geweest zijn,

als er zoo'n monster op je vensterbank over het ondergordijntje

loerde en je op die wijze wekte, die zou in eens de slaap verdrijven.

Vogeltjes; zoo groot als een vingertop in de schitterendste kleuren

onder groote stolpen bewaard, vormen een sterke attractie, adelaars,

groote zwanen, zeevogels, wilde dieren opgezet alsof ze leefden,

paarden en honden van verschillende rassen, niets is er vergeten,

zoodat hier een prachtige studie gelegenheid is en door heel wat

studenten wordt benuttigd. De schepping krijgt meer waarde wanneer
we al deze dingen hebben aanschouwd en onwillekeurig rijst in

onze gedachten, .,Het oog heeft niet gezien de schatten, die den
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Vader voor ons heeft." Boven bevinden zich de zalen voor verschil-

lende soorten mineralen, goud, edelgesteenten, enz. enz.; ook is er

een inzending van Dr. James E. Talmage, van in Utah gevonden

soort crystal. Wc draven op echt Amerikaansche . wijze door de

zalen, doch we hebben onze oogen goed den kost gegeven.

Het Smithclubje vertrok den volgenden dag, zoodat we, na hen te-

hebben weggebracht met een uitnoodiging en een belofte hen in

Amerika op te zoeken, onzen onderzoekingstocht met ons beiden

voortzetten, en komen terecht in St. Pauls Cathedral, een zeer

prachtige kerk, waar een groote menigte menschen kan vergaderen.

Heel wat beelden van verschillende groote mannen versieren of

ontsierei: hier de kerk, zoodat het meer op een afgodentempel

gelijkt dan op een vertegenwoordiging van „Het Koninkrijk der
HemelcD". Men gevoelt dat die mannen meer geëerd worden dan
Hij, Wien alle eer toekomt. Beneden in de Crypt worden de grooten

begraven, waar we ook een kijkje nemen; we vinden daar het

eerst van allen een gids die het meer op onze centen heeft dan op
zijn omgeving, en worden door hem met alles op de hoogte ge-

bracht, de hertog van Wellington en eenige zijner officieren, admiraal

Nelson, generaal Lord Roberts en andere krijgshelden hebben daar

een plaatsje gevonden, alsook dichters en schilders, staatkundigen

en ten slotte ook de architect van het gebouw. Het geheel rust op een
groot aantal zware pilaren en de lengte is beneden in de crypt

500 voet. Er wordt schijnbaar daar ook bijeenkomst gehouden en
gelijk als in katholieke kerken komen er menschen te bidden. De
Engelsche kerk heeft nog veel gelijk met de Roomschc in het altaar,

kruis- en priestergewaad.

Westminster Abbey is meer vermaard dan St. Paulus nog, waar
men al de koningen vindt behalve Edward de Vlle en ik geloof ook
zijn moeder is daar niet, tegenwoordig worden die in „Windsor
Castle" bijgezet. Deze kerk ziet er nog meer als een museiim uit

als die andere en wordt meer als zoodanig gebezigd als eenig
ander gebouw, en het publiek denkt meer om het als zoodanig^

te bezoeken als om Ier kerk te gaan. Als men niet meer als zooveel

wil betalen, blijft men ook lekker uit sommige der afdeelingen,

wat een aardig duitje in den zak brengt.

(Wordt vervolgd.)

Uit ons ei^en Zendin^sveld.

Maandagavond 10 October werd te Harlingen een speciale ver-

gadering gehouden. Omstreeks 50 vreemdelingen waren tegenwoordig.

Sprekers waren ouderlingen P. S. Mietus, H. Bell, Ate Westra en
zendings-president John P. Lillywhite.

Dinsdagavond 11 October werd te Leeuwarden een speciale ver-

gadering gehouden. Als sprekers traden op zendings-president John.
P. Lillywhite, ouderlingen H. Bell, P. S. Mietus en conferentie-

president Ate Westra.

W^oensdagavond 12 October werd een speciale vergadering ge-
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houden te Steenwijk, de zaal was overvol en de 200 aanwezigen
luisleixlen met veel ])elangslclling naar ouderlingen H. Bell, P. S.

Mielus en conferentie-president Ate Westra.

Vrijdagavond 14 October werd te Helium een speciale vergadei'ing

gehouden, waar meer dan een honderd vreemden tegenwoordig

waren. Sprekers waren ouderlingen Heiko Boekwcg, Hyrum I)alling;i

en conferenlie-president Ate Westra.

Vrijdagavond 28 October werd een speciale vergadering gehou-

den Le Oude Pekela. Als sprekers traden op: ouderling Koop Schaart

en conferenlie-president Ate Westra.

Donderdagavond 20 October werd er een vergadering Jjclegd in

Den Haag, Legen het „Mormonisme". Ds. Van Grieken uit iioLter-

dam voerde het woord voor een uur, daarna werd er gelegenheid

gegeven voor debat voor een hnlf uur, waarvan zendings-president

J. P. Lilh'wliite en conferentie-president A. Dalebout gretig gebruik

maakten; er heerschte een stipte orde. Den daarop volgenden Zondag

waren er veel vreemden in onze gewone zaai aanwezig.

Zondag 23 October werd er een speciale vergadering belegd in

Leiden, er waren over een honderd vreemden tegenwoordig. Als spre-

kers traden op: Ouderling H. Landwaard, Zuster L. Lillyw^hite,

conferentie-president A. Dalebout en zendings-president J. P. Lilly-

white.

Donderdagavond 27 October werd te Zwijndrecht een vergadering

belegd in het „Witte Paard", de zaal was geheel gevuld, en met
veel belangstelling werd er geluisterd naar de sprekers, n.1. Ouder-

lingen A. Kruis, C. Zappey en A. Dalebout.

In de Rotterdamsche conferentie werden er in October 13 gedoopt.

Df zon wacht niet op een verzoek om haar licht en haar warmte
te verspreiden. Doe als zij, at het goede dat ge kunt, zonder dat

men het u vraagt.
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Ouderling B. H Roberts Blz. 337 !
Indrukken onzer reis naar

Hoe een profeet te toetsen ,, 342 ,,Het Westen" 349
Verslag van de Groningsche Uit ons eigen Zendingsveld ,, 351

Conferentie „ 345
i

Uitéeéevcn door de Nederlandsche Zending, Crooswijkschesingel 16b.

Rotterdam — Verkrijêbaar in alle vertakkingen der Zending,
Abonnementsprijs per jaar: Nederland f 3,

—

•. Buitenland f 4.—

.

Afzonderlijke nummers 15 cent.


