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ÜE STER
hrlf-marndeluksch tijdschrift van de
HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN, opgericht m isge

Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de menschen
een welbehagen

!

Lucas 2 : 14

' ^^ «.

Alle menschen kunnen zalig worden door gehoorzaamheid
aan het ETangelie.

ORSOX F. WIIITNEY.

lil 130!) heelt de onsterfelijke dichter Dantc een groot werk ge-

ïschreven: „De Goddelijke Komedie". In dit gedeelte van het weiit

waarin hij „de hel" l)eschrijft, schildert hij, hoe hij zelf — figuurlijk

ü;esproker — door deze „plaats der verdoemden" gaat en daar,

lot zijn ontzetting en verwondering, zulke groote geesten als Plato

(Ml andere oude dichters en denkers aantreft, geesten die hij zich

iot \oor])eelc! genomen had. Op zijn vraag, waarom zij in deze ])laa;S

waren, antwoordden zij: „Wij zijn niet hier, omdat wij iets bijzonder

slecl\tr. gedaan hebbe]i, maar eenvoudig omdat wij in een lijd leefden,

waarin het Evangelie niet op de aarde was en w^ij dus niet gedoo])!

konden worden! Daarom zijn wij verloren voor lijd en eeuwigheid,
A-erdoemd zonder hoop op verlossing!" — Dat was .alles, wat de
philosofen van pi. m. 1300 op de vraag: „Wat geschiedt niet hen,
<lie sterven zonder het Evangelie gehoord te hebben?" te antwoorden
hadden. Ook vandaag zijn noch godsdienst, noch philosophie in staal,

-een beter antwoord op deze gewichtige vraag te geven. Gelooft u
niet, mijne geliefde vrienden, dat het hoog tijd werd, een profeet van
(iod in de wereld te zenden om weder het eeuwig Evangelie, de
goddelijke jjarmhartighcid, op aarde te verkondigen? God zal nooit
op dezelfde wijze handelen met kostbare mensclienzielen als de
philosofen uit de middeleeuwen leerden. Nooit zal Hij zoo onver-
standig en onrechtvaardig zijn. De leeringen, waarvan ik zooeven
sprak, zijn valsche leeringen van menschen. Christus noch Zijne

.Vpostelen hebben zooiets geleerd. Integendeel. Johanncs zegt in zijne

openbaring duidelijk, dat de menschen naar hunne daden geoordeeld
worden. Het is dus duidelijk, dat niemand gestraft kan worden voor
een gelegenheid die hij niet had. Johannes zegt: ,,Ik zag de dooden,
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uL'idcn, grool en klein, staan voor God; en boeken werden geopend;

en een ander Boek werd geopend, welke is het Boek des Levens.

En de dooden werden geoordeeld, naar liet Schrift in de Boeken, naar

hunne werken." —
Nietlegenslaande deze duidelijke woorden heeft de kerk, nadal zij

van de waarheid afgeweken was, die verschrikkelijke dwaalleer ver-

kondigd, dat de menschen verdoemd werden, alleen omdat ze gecji

gelegenheid hadden het Kvangelie aan te nemen. Zelfs leerden zij

dat onschuldige kinderen, die sterven yóóv dat zij l)esprenkeld zijn

geworden, eveneens naar „de hel" gingen. Verder, dat de eene helft

van het mcnschdom bestemd is om zalig Ie worden — zonder grond

en verdienste — en de andere lielft voorbestemd, verdoemd te

worden — zonder oorzaak en scliuld! En deze leer wordt vandaag'

nog door het Christendom geleerd. Werd het geen lijd, dat mannen
als Joseph Smilh in de wereld kwamen? Was het niet hoog tijd, dat

liet ware Evangelie weer gepredikt werd, liet Evangelie van Christus?

Het Evangelie van Johannes den Openbaarder? Alle menschen wor-

den beloond of bestraft naar de werken, die zij in het vleesch gedaan

hebben — dit is niet alleen een leerstelling der ,,Mormonen", het is

ook de leer van Christus en Zijne Apostelen.

„In mijns Vaders hu\s zijn vele wonngen".

Wat bedoelde .lezus toen hij zeide: „In mijns Vaders liuis zijn vele

woningen; wanneer hel niet zoo ware, zoude ik niet zeggen, ik ga

heen u een plaats te bereiden?" Tegen wie sprak Hij deze woorden?

Sjjrak Hij ze tegen de boozen en onboetvaardigen op aarde? Neen,

Hij sprak met Zijne volgelingen, die zich bekeerd hadden en gedoopt

waren; die hun kruis opgenomen hadden en Hem gevolgd waren.

Maar aan diegenen, die tegen Jezus slreden, werd ge(Mi Ijclofle

gemaakt.

Ook I^aulus teerde, dat er in het Hijk (iods vele woningen wai-en.

Hij zegt. er zijn hemel sche lichamen en aardsche lichamen, die naii

heerlijkheid verschillen, zooals de zon verschilt van den maan. En.

gelijk de eene ster van de andere verschilt in heerlijkheid en glans,

zoo zal ook de opstanding der dooden zijn.

Dit is dezelfde leer, die Joseph Smitli hi onzen lijd weergebr.'(clit

heeft. Joseph Smith wa.s zoowel Ziener als Profeet. Een Ziener is

grooter als een Profeet. Een Ziener is een man, die de goddelijke

dingen vooruit ziet, een Profeet kan ze .slechts vooruit zeggen.
Joseph Smith was beiden: een profeet en een Ziener. De Vadei- <^mi

de Zoen hebben hem liezocht en hij zag Hen door de gave van li;^t

gezicht. Niet met zijn vle?schelijke, maar met zijn geestelijke oogen.

Hit is de eenige manier, waarop de menschen (iod kunnen zien. Er

Zijn menschen, die denken, dat een diepe denker ook de toekomst

xooruit kan zien. Xog kort geleden had ik een boek in handen,

waarin van den beroemden Russisclien schrijver en philosoof Tolsloj.

als een ziener gesproken werd, omdat hij met zijn gedachten in de

toekomst kon doordringen. Maar dit is niet de gave van het gezic'ht.

ï:en ziener heeft de gave, de dingen werkelijk te zien, zooals zij /.icn.
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lalcr afspelcMi. — Y^'ij loztMi, lioe Mozes en Aaron, Nadab en Abihu
en 70 van de oudeiiijii^en Israëls op den berg Sinaï gingen en boe zij

daar God van aangezicbl lot aangezicht zagen. Dit l\on geschieden

door de gave des geziclits. Door dezelfde gave die Joseph Smith, na
(;!n-isliis (ie grootsle mensch, die ooit o|) aarde teefde, ivezat. De
wereld waardeert liem vandaag nog niet, omdat zij hem niet kent.

Maar liij heelt met (iod gesjirokeji, heeft Hem gezien van aangeziclit

lot aangezicht, gelijk Jlozes. Den lüen Febrnari 1832 \yerd hem en zijn

metgezel Sidney Iligdon, bet grootste gezicht geopenbaard, dat ooit

aan eenig menscli gegeven werd. Het was een klare, duidelijke oji-

beldering van dalgene wat Panlus aanduidt als de drie Heerlijkheden

na de 0[)standing. Deze twee mannen zagen de woningen van God,

die bestemd zijn aan Zijne kinderen een woonplaats Ie Ijieden, be-

iialve aan diegenen, die zóó 'diep gezonken zijn, dat zij niet eens den

wensch koestei'en, boete te doen — den zonen des vinxlei-fs.

De Zonen des Verderls.

Hunne zonden kunnen niet vergeven worden, omdat zij geen ))erouw

hebben. De geest van ijoetedoening kan hen niet bereiken. Wanneer
zij ])erouw konden liebJjen, zouden zij gered kunnen worden, maar
daar zij daartoe ni(d bekwaam zijn, kan de vergevende kracht hen
niet i)ereiken. Er zou geen onvergeeflijke zonde bestaan, wanneer
alle mensciiei; in staat waren Jjoet(i te doen.

Over üe onbekwaamheid om berouw te hebben, zc^gt ons de

gro(dc Engelsclie dichter Sliakespearc in zijn treurspel „Hamlet",

het een en ander. (Maudius, de l)rocdcr van den koning van Dene-

marken, iiad zijn l)roer vermoord, om diens koiiinkrijk te verkrijgen

en zijn vrouw in bezit te nemen. Maar gewetenswroeging knaagt aan

de ziel van den moordenaar — geen berouw, dat tot vergeving voert,

maar de schrik die cle schuldige voelt wanneer straf en vergelding

in aantocht zijn. -,

Clalidiu .^ knielt eindelijk neer om te l)idden, maar hij kan slechls

met zijne lippen bidden, want zijn hart is ver van God. De dichter

laat heni zeggen:

„De woorden vliegen heen, en lie])ben geen zin.

Woorden zonder zin, gaan nooit den Hemel in.

Mijn misdaad is geschied --- Maar ach, hoe, wat te bidden,

Te keeren dit? — Vergeef aan mij mijn moord?
Di! kan niet zijn; dewijl ik nog bezitter

Dei' werklijkhcden l)en waarom ik moordde.

Mijl! kroon, mijn macht-trots en mijn koningin.

Wie de ergernis Ijeiioudt, wordt die vergeven?

- Wat dan'' Wat blijft? Beproeven wat berouw kan? Wat kan 't niet?

Maar hoe kan 't helpen, wie berouw^ niet heefl?

(Hamlet, 3e akte, 3e tooneel.)

Ja, woorden zonder zin bereiken nooit den troon des Eeuwdgen
A'aclers. Men kan geen Jierouw gevoelen en tegelijkerlijd het onrecht-

matig verkregen goed behouden. En wanneer iemand geen boete

kan doen, dan is hij vanzelf ook niet te helpen. De eenigen, die
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uiel gci-cd kunnen worden, zijn zij, die gL^ca boeLc kunnen doeiL

En waarom"^ Omdat zij legen zcnjveel licht, macht en kennis gezoiidig I

hebben, dat zij geheel en al aan de maclit des Satans overgeleverd

zijn. liet zijn degenen, die God gezien hebben, Zijn macht ondcrvondci-

iiel)ben en deelachtig geworden zijn, die echter naderhand de kostljar.-

parel 'm het stof wierpen en haar vertrappen als iets dat geen waarde
heei't. Dit zijn de zonen des verderfs; de eenigen, over wie de tweede

dood macht zal hebben. Maar voordat zij tegen den Heiligen Geest

konden zondigen, moesten zij Hem ontvangen hebben. Zij moe!(^.]

eerst, een lid van de kerk van Jezus Christus geweest ziju en het

hoogere Priesterschaj) gedragen hebben. Ja, meer dan dat: zij moeien
iedere sleutel en iedere macht bezeten hebben, die hen geschiki

gemaakt zou hebben om in de hcmelsche heerlijkheid in te gaan.

Dan, nadat een mensch zóó hoog gestaan heefl, nadat hij alle

machten en krachten bezeten heelt en ze dan wegwerpt, zich omweiuU
en tegen God gaat s' lijden, dan wordt hij een Zoon des Verderl's.

De Hemelsche heerlijkheid

Maar alle anderen gaan niet verloren, w^ie zij ook mogen ziju. Zij

zuilen in ceji gedeelte van God's heerlijkheid kunnen zalig worden.
Er is ir; God's rijk een hemelsche, een aardsche en een onderaardsche

heerlijkheid. Zooals de glans en de heerlijkheid van zon, maan en

sterren verschillen, zoo zal «ok de opstanding der dood en en de

toekomstige heerlijkheid der menschen zijn. Wie zullen nu in de

hemelsche heerlijkheid ingaan; een heerlijkheid die aan den glans

der zou gelijk is? Het zijn. in 't kort, diegenen die het livangelie

oj) dezr aarde aannemen; geloof hebben in God en Jezus Ghristiis,

in Zijn woord en Zijne dienstknechten; die zich bekeercn en laten

doopen door onderdompeling; die den Heiligen Geest ontvangen door

oplegging der banden en die dezen Geest gedurende hun verdere

leven behouden en naar zijn influisteringen handelen en wandelen.

Zij zullen in 's Vaders rijk schitteren gelijk de zon. Zij zijn het ..die

alle dingen doen, zoo dikwijls als de Heer liet hun zal gebieden."

Hun behooren alle dingen en zij zijn erfgenamen van de hoogste

hemelsche heerlijkheid.

De aards'he heerlijkheid.

Wie komen cr in de aardsche heerlijkheid? een heerlijkheid die

van de eersle verschilt als de zon van den maan, m;iar ook van

de lagere zooals de ster van den maan verschilt? Het zijn zij, die

het Evangelie niet hier op aarde aannemen, het echter in de geeste}i-

w^ereld ontvangen; diegenen die zonder wet gestorven zijn; ook de

eerlijke menschen, die door menschenlist verblind werden, maar het

I'',vangeli(^ later loch aannamen, wanneer zij in de geestenwereld

kwamen. Daar in de geestenwereld wordt eveneens het Evang;:lie

gepredikt. Denkt even aan datgene, wat Petrus schrijft in zijn brief;

dat Christus lieengegaan was en de geesten in de gevangenis ge-

predikt had, die eertijds niet gelooven wilden, toen God in de dagen

van Noacli zooveel geduld had. In den tijd tusschen de kruisiging
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011 de opslandiug van Clu-istus ging Hij naar de geestenwereld, om
de geesten liet Evangelie te verlvondigen, opdat zij „geoordeeld zon-

den worden naar den nicnscli in het vleesch, maar in den geest van
<lod zouden leven." Diegenen die het Evangelie eerst in de geesten-

's>'ercld aanneraen, znllen in de aardsehe heerlijkheid ingaan. Zij

hel)hen op aarde niet voor Christus en Zijn Rijk geslreden, al

hel)l>en zij over 't algemeen ook rechtschapen geleefd of zich van
zwai-e zonden onthouden, /ij hel)])en het Jiijk verdiend, maar niet

de ];roon.

De onderaardschc heerlijkheid.

De hewoners van het onderaardschc rijk verschillen in heerhjkheid
van het aardsche ;üs de sterren van den maan. Dit zijn degenen ,,dic

in de hel gewor[jen worden, waaruit zij slechts komen kunnen,

wanneer zij de laatste pemiing helaald hebhen." Misdadigers en

hooswichlen van iedere soort. Nadat zij de laatste penning betaald

hebben, zullen de deuren van hini gevangenis geopend worden en zij

verkrijgen een heerlijkheid, die alles wat de menschen zich maar
("enigszins kunnen voorstellen, nog overtreft. Dat is het wonderlijkste

deel dezer leerstelling, ledere ziel, hoe diep ook gezonken — uitge-

zonderd de zonen des verderfs — kan gered worden. ..Mormonisme"
is de eenige leer op aarde, die den menschen zulk een belofte

brengl. .,Mormonisme" spreekt inct Autoriteit en wanneer wij deze

ieer verkondigen, (ian wéten wij, waarvan wij spi'eken.

Een gelijkenis.

Ik voer eens over den Atlantisclien Oceaan en had op het schip

een hut, eerste klasse, lïüiten mij bevonden zich nog ongeveer 100

anderen op dit deel van het schip. De 2e klasse herbergde zoowat
tweemaal zooveel menschen als de Ic klas.se en in het tussehendek
bevonden er zich eenige honderden. Ik bevond, dat de kamertjes in

de Ie klasse, die door weinige gelukkigen in bezit waren genomen,
or het beste uitzagen. Zij waren het gunstigst gelegen en van alle

gemakken en veiligheidsmaalregelen voorzien. Spijzen en dranken
waren van uitgelezen soort. Aan de passagiers werden alle mogelijke

gunsten toegestaan. Zij mochten naar willekeur op het schip rond-

gaan, kondcji ongelnnderd in de 2e klas.se of op het tusschentlek zich

bc'wegen. Zij hadden dal alles betaald en waren daartoe gerecldigd.

Maar reeds in de 2e klasse bestonden deze rcM'liten niet meer. De
verzorging was niet zoo goed. de kamertjes niet zoo mooi, de vrijheid

van beweging, beperkt. Wel mochten de reizigers op het tussehendek

gaan, maar het verlilijf in de Ie klasse was hen verboden. Op het

tussehendek waren <le voorwaarden nog ongunstiger. De reizigers

van d(v,e afdeeling mochten noch in de 2e, noch in de Ie klasse

komen. Het voedsel was spaarzaam en niet erg goed. Zij hadden
slechts voor de 3e .klas.se betaald en dit was alles, wat zij volgens

recht kouden eischen.

Deze verhoudingen maaklen op mij een diepen indruk, daar men
ze ïcoo goed kan vergelijken met de 3 heerlijkheden, waar aan iedere
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zic\ ceii plaats kan aangewezen worden, naluuiiijk niel naar geld

ei) aanzien maar naar verdienste en getrouwheid aan God's geboden.

Alle mensclien worden naar hunne werken beloond en gestraft en

verkrijgen, dan een plaats in de eeuwig? woningen van onzen

llemelschen N'adcr. volgens hun reinheid en intelligentie.

Nog meer l cht.

I'oen. Joseph Smilh deze wonder\olle openJ)aring ontving, dacht hij

misschien, dat het laatste woord daarmede gesproken was. De leer,

dal .slechts diegenen, die het Evangelie op aarde aangenomen haddeii,

de hemelsclic hecrlijklicid kondon verkrijgen, nam hij als de geheele

waarheid aan. Later had hij echter een ander visiotMi van de

heerlijkheden na de opstanding. Hij zag het Hemelsclic rijk en zijne

heerlijkheden en d.:iar zag hij lot zijn ver])azing naast zijn vader en
moeder ook zijn lang gestorven broeder Alvin, die in een lijd leel'de

en sliert toen het Evangelie nog niet op aarde was. Joseph ver-

wonderde zich. hoe hij in die hemelsche heerlijkheid gekomen wa.s,,

daar hij zich toch niet had kunnen laten doo|;e:i ter vergeving zijner

zonden; juist omdal in dien tijd liet l'lxangeüe nog niet hersteld was.

Wel was Alvin een goed mensch geweest, misschien net zoo goed

als Joseph zelf, maar hij was in de zelfde omslandiglieid als Plalo

en vele andere hoogc^ geesten, die Ict^fden toen de duisternis nog
de aarde l)edekte. Daar hoorde Josej)!! de stem van (".od; deze

verklaarde- ..Al diegenen, die zonder kennis van het Evangelie ge-

storven zijn di(> het echter zouden a.angenomen hebben, waimecr zij

langer op de aarde gewoond hadden, zullen het Koninkrijk (lods

heerven; ool< al diegenen, die nog zullen sterven, zonder daarvrni

-keimis gehad te liehl)en. die hel eclder ool\ van ganscner liarle

zouden hebben aangenomen, deze zullen dit rijk beërven; want Ik,

de Heer. za! alle mensclien oordcelcii naar hunnc^ daden en de

verlangens huns harten."

1^11 teil aanzien van zulke heerlijke leerstellingen woi'dt mis door

velen voor de voelen geworpen dat ..Mormonisme" bekrompen is!

Mijne vrienden, wamieer deze leer I)eki-ompen is. waar moeden w?
er dan een vinden die ruimer denkt? Waar zullen we gerechtigheid,

genade en barmhartigheid vinden, wanneer een leerstelling, die leven-

den en dooden vei'losl. hekrompen is? Deze leer zou ]iekroni[)(>n

zijn''' Hel i's de leer <li(^ de ruimste en vèrreikendstc opvattingen het^ft

van al de leei'ijigen die er ooit gepredikt geworden zijn. Zij werd
reeds aan den eersten mensch, onzen .Stamvader Adam geopenbaard;

zij trotseerde alle sloi-men der lijden, schreed zegevierend door alle

dalen en ovei' .alle hoogten van de geschiedenis der ineiischheid, kwam
door den profeet Joseph Smith in deze laatste eeuw hier aan en slaat

nu aan de oevers der eeuwigheid. J. II.

Een nieuvre éetuijje van den Christus.
Een onafhankelijk Geschrift.

DPi. JAMES E. TALMAGE.

D(> enge' Moroni, die aan Joseph Smith. het hestann vn t.\o plaats
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van de gegraveerde plalen, waarvan lieL Boek van Morniün is ver-

taald, bekend inaaklc, verleide den Modernen Profeet dat de metalen

bladzijden, de voUieid van liet ecuwig Evangelie bevatten, zooals

het düor den Zaligmaker gegeven was aan de vroegere bewoners
van hol westelijk vasteland. Hel boek is méér, dan een serie annalen

en kronieken.

Doe waardevol hel zichzelve ook bewezen mocht hebben, door

het nienscluloni de geschiedenis van een ééns machtig, doch nu
ijilgest()r\'en voll;, Ie geven; door de oorsprong en beteekenis van
y.eilGii en gewoonten dor gedegenereei-de Indianen aan te toonen

als Ixiwijs van een meer verlicht verleden, door het verklaren van

volkenkundige data. die anders zonder verband en onverklaar-

baar warci; ixi deze opzichten zou het Boek van Mormon niets

anders kunnen zijn dan een belangrijke bijdrage tot de menschelijke

wetenschap, mogelijk van groote academische waarde, maar zéér

zek-er van ^^•ehTig levenswaarde.

(leen verdediging zou geëischt kunnen worden voor verrassing,

ATrwor.dering ot' zelfs ongeloovighcid over de aankondiging van een
hoodscbapper. gezonden van uit de Icgemvoordigbeid van God, om
de menscldieid weer in 't bezit te stellen van een geschiedenis van

vorsleiidommen en koninkrijken, van volksverhuizingen en oorlogen,

van sleden, opgebouwd en vernield, on van d(; oprichting en den val

van r(>pul)lieken.

De wonderbare tusschenkomst van Goddelijke Macht in zulk een

<*eval gaa! zonder vermelding vooraf, en is schijnbaar een ontl)rekend

beslandeel in hel wcnrkelijke element der noodzakelijkheid.

Hel onscliatl)aar karakter van hel boek van Mormon ligt in deszelfs

onschendbaarheid als een verzameling van „Heilig Geschrift", in

oorsprong vertellend ^'an de handelingen van (iod met de oude-

volken \im hel Westen, van hel Goddelijk oogmerk, hen afzonderend

•op een eers! oiihekeiul vasteland, van het onderwijzen en in practijk

l)r(Migen van het Kvangelie, mei al haar wetten en geboden, opgelegd

doo- openbaring, geheel ajiart van de Bijbetsclie Schriften, en in

't bijzonder vari de ernstige getuigenis van een groot volk betreffende

de verlossende dood en letterlijke opstanding van Jezus Cb.ristus,

(\c N'eilossei' en licddcM' van hel geslacht.

Hel erkende oogmerk van Jehovah, door Lehi en zijn kolonie te

kM'den uit Jerusalem en te !)rengen over de groote wateren naar het

Amerikaansclie vasleland; was, om voor Zichzelf een stam van

israëlieleu at te scheiden, die vrij zoude zijn van valsche tradities

en bezoedelde leeringen van menscheu; respecleerende de vastge-

slelde zending van Christus in hel vleesch.

Zooals Mozes in d(^ v^^oeslijn werd geleid en later op den bergloj),

zooals Elia gedi'even werd de eenzaamheid te zoeken i]i een spelonk,

zooclat ieder de Goddelijke Slem beter zou kunnen hooren — zoo

werd een volk afgezonderd in de ..Nieuwe Wereld", opdat het

<le geupenliaarde waarheid z(,nide leei'en in haar eenvoud en

l\laarlieid.
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In den geesL van God was het besloten dat liet leven, de dood
en opstanding van Zijn Eeniggclioren Zoon l)evestigd zou worden
door andere getuigen dan Galilea, Samaria en Judea. Toen Lehi en
zijn volk door de woestijnen van Arabië trokken, openbnarde de
Itecr door visioenen en het bezoek van engelen aan d(Mi profeet

en late'- aan Nephi, dat, 600 jaar later, de Zoon van den Keuwigen.

Vader geboren zou worden uit de maagd van Nazareth. dat Hij de
Verlosser der wereld zou zijn. dat een profeet hem zou voorafgaan,

bekeering uitroepende tot het volk en hen doopcnde in de Jordaan,

en dat 12 Apostelen, den Zaligmaker zouden vergezellen en voortgaan

Ie onderwijzer^ en te bedienen na des lleeren dood en opstanding.

De lee'- van den komenden (Christus en de noodzakelijkheid van

bekecring en doop werd gepredikt door profeten gedurende 6 ceuwt^n

van voorbereiding. Ten tijde van de geboorte van onzen Heiland Ie

Hethlehera, werden de voorspelde teekens van de blijde gebeurtenis^

waargenomen in Amerika, en het meest in 't oogloopend was de

afwezigheid van duisternis tusschen 2 dagen. De tragedie van den
(^alvariënberg werd in het Westen bemerkt, zooals de profeten voor-

speld hadden, door hevige aardbevingen en de voortdurende duisternis

tusschen 2 nachten.

Het meest rechtvaardige deel van het volk werd gespaard; en aan
een menigte van dezen, rond den Tempel verzameld, verscheen de
gekruisigde en opgestane Heiland, met de plechtige roepstem van den
Vader uit den hemel: Ziet Mijn geliefden Zoon in denwelken ik een
welbehagen heb, in denwelken ik mijn naam verheerlijkt heb.

hoort Hem:
Het volk keek op naar den hemel, ,.en ziet, zij zagen een mensch

nederdalen uit den hemel; en hij was met een wit kleed gekleed,

en hij kwam neder en stond te midden van hen en de oogen der
geheelc schare waren op hem gericht; en zij durfden hunne monden
niet tot elkaar te openen, en wisten niet w\at het beduidde; wani zij

dachten dal hel een engel was, welke aan hen verscheen.

En hij strekte zijn hand uit en sprak tot het volk, zeggende: Ziet,

ik ben Jezus Christus, van Wien de profeten getuigd hebben, dat hij

in de wereld zoude komen.
Ik ben het licht en het leven der wereld; ik heb uit dien ])itteren

iveker gedronken welken de Vader mij gegeven heeft; en ik heb den
\'ader verheerlijkt door de zonden der wereld op mij te nemen, waar-
door ik van den beginne af in alle dingen aan den wil des Vaders

«nderworpei ben."

Hij veroorloofde hen, te zien en te voelen, de wonden van het

kruis in Zijne handen, voeten en zijde; en zij aanbaden Hem.
Het Boek van Mormon is een nieuwe en onafhankelijke getuige

van de goddelijkheid van Jezus Christus en Zijn Fvangelie, door
hetwelk het geheele menschdora zalig kan worden door gehoorzaam-
heid, en zonder hetwelk niemand cén plaats kan bekomen in het

Koninkrijk van God!

J. H.
'
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Preekjes.

Iii li(^l veiiiaal van de e:^rstc Kerstmis, de grootste geboortedag

welke plaals heelt gegrepen sedert de wereld begon, \vordt ons

verhaald dat Maria liet (^hristuskindje nederiegde in een kribbe,

omdat er geer, ]j!;iaLs voor Hem in het logement te vinden was.

Als een kind was er ge;>n plaats voor Hem in liet logement, als

een jongeling wa.s er geen plaats in Israël, en als een m;m. veroor-

tleeld door Pilalns. was er geen plaats voor Hem in de geheele wereld.

Het seheen alsof Mij gei'aald had, de resultaten v;m Zijn leven

gebrekkig en naakl waren, maar vandaag heid't de wereld dnizenden

kerken, geestelijke logementen. Ier eere aan Zijne gedaehtenis

get)oiiwd.

De lieerlijkheid voor volbrachte arijeid maakt de moeielijkheden

die zieli vooi-doen o{) den kMensweg. niets beteekenend.

Eén van de mcjeielijksle lessen des levens is: te leeren niel tê

oordeelen.

. Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en 1)elast zijt, en Ik

znl u rust geven. (Mattheus 11 : 28y

lioei) Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal n er nit helpen,

en gij zul! Mij eeren. (Psalm 50 : 15).

Het leven is voor (nis groolejideels, wat wij zelve er van maken.

Voo • hem die een o])geruimd gemoed heeft, is het vroolijk e«.

licht. Voo'- den somberen is het duister en droc^l'.

Gewoonlijk zien wij onzen eigen aard afgebeeld in de neigingen,

die wij aan onze medenienschen toeschrijven. Zijn wij zelve • Iwisl-

zi(>k, wij zullen dcMiken dat zij het ook zijn; zijn wij haatdragend eiA

onbarmhartig, zij znlleiT in ons oog dezelfde eigenschappen bezitteii.

Weirngen zijn ej' welke geestelijke voordeden hebben verkregec

door voorspoed, maar veicn kunnen getuigen dat tegenslag hen goed

gedaan heeft.

Om goed en edel te zijn in het leven, is meer te begeeren ilca^

lengte van dagen.

Waar geluk ligt niet zoozeer in hetgeen wij hebben, maar ia

heigene wat wij zijn. niel in heigene wal wij bezitten, maar in onze

verlir udiiu', legcmover deze dingen. ,1. P. L.
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,,AIs zij nu de Ster zagen, verheugden zij zich met zeer

éroote vreugde".

Deze wüordtMi worden gebruikt door Matlheus in zijn Evangelie,

om de gevoelens weer Ie geven, welke de drie wijzen uit het Oosten

bevingen, toer, zij de Ster zagen. De Ster, die zij in het Oosten hadden
gezien en gevolgd waren en, toen zij in Jeruzalem aankwamen hen
deed vragen. ..Waar is de geboren Koning der Joden"? want wij

hel)ben gezien. ^ij"<^' "^h^i' in 't Oosten, en zijn gekomen om Mem ,to

;?ani)idden "

Dezelfde Ster wi4ke Koning Ilerodes en geheel Jeruzalem met
hem, onlroca'de. De Ster wier verseliijning alle Overpriesters en

Seliritlgeleerdcii des volks, op 's Konings bevel, bijeen deed ver-

gaderen OUT de vraag Ic beantwoorden welke hem kwelde, munelijk:

„waar de (Christus geboren zoude worcien." Het antwoord liet niet

kmg op zieh wachten. Natuurlijk niet, want liadden zij niet verwacht

en huiuio \()orouders \oor hen, dien Koning der Joden, dien Koning
<!ie zon komen in pracht en met praal en welke zou regeeren en

iflie andere Koningen te niet doen.

Geen wonder dat het antwoord, hetwelk Koning Ilerodes kreeg,

iH^n ontroerde. Want het antwoord hetwelk de Overpriesters eji

Scliriilgc^ecrden hem gaven was: „want alzoo is geschreven door

den proleet: En gij Bethlehem, gij land van Jiida. zijl geenszins

de miriste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman
Voorlkünien die mijn volk Israël weiden zal."

(iods Zoon was geboren, de Zoon welke verkondigd was door de

[U'ol'elen \'an ouds. de Zoon die zooals geschreven staat, werelden

gescha]ieii had. De Zoon. gekomen om aarde en hemel te verzoenen,

dekomen om den mensch de gelegenheid te verschaffen, terug Ic

keeren naar dien N'adei" vanwaar hij uitgegaan is. De Zoon geboren

uit d'^ maagd Maria en nis \'ader hebbende den God des hemels.

Jiiichi, o juicht gij volkrcvn der aarde; juicht, o juicht gij die vchh'

dezen tijd hel aardsche met het eeuwige vei-wisseld hcull; juicht,

i) juicht gij millioeneu ongeliorenen, gij die zult komeiT tot deze

aarde, dezeii ])roeftijd, deze leerschool. Juicht en geeft met luider

stemme uwc ])lijdschaj) te kennen, want daar in den sta.1 te Kelhleh'eni

was geboren de Zaligmaker der wereld.

In eeji slal. in een kril)be. O Israël, hadt gij niet anders voor uw
Koning.' t'w Koning, welke rond zou wandelen onder uw midden
goed doende genezende de zieken, ziende makende de blinden. Mij die

de lammei. en kreupelen zou doen loopcn. ja zelfs de dooden zoit

doen opstaan en bovenal de banden des doods zou verbreken. Iladt

gij niels anders?

O, gij wijzen, gij die gewillig waart om naar de stem va]i Gotl lie

luislereri. gij die in een droom gewaarschuwd werd door God om
niet wedei- te keeren lol dien Herodes, dien aardschen Koning, gij

hadt goede redenen om ver])lijd te zijn eji uzelven Ie verhengert

met zeer groote vreugde. Want gij wist dat Hij geboren was. de
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Züon vai; (iutl. woiko den lijdensweg zt)u ])e\vandeleu tl ie iuu>r

(iolg'ollri zon leiden. Golgotha hel kruispunt, de lichtbaken v(n)r hel

moii schelijk geslacht.

i lad er ooit in de gescliiedenis dezer wereld zulk een gebeurlenis

plaats gegrepen'.'

De slad van Enoch was in zijn geheel opgevaren naai* den hemel,

(jod had door vuur meermalen van den hemel gesproken, de walci'cn

der Roode Zee waren gescheiden om de kinderen Isracls er droog-

voels door te leiden, (iods machl was gemanifesteerd geworden o])

wonderlijke wijze toen het vuur de drie jonge mannen niet "koa

verleren, eer, Daniël was liehouden door de kracht van omhoog,
en vele wonderen en voorname gebeurtenissen hadden plaats ge-

grepen, maar nog nooil had zulk een vrcugde-gezang zicli talen

hooren als de bengelen in de velden van Judea zongen; nog nooit was
zulk een groote l)lijde boodschap de volken \erkondigd. (iroüle

mannen badden geleefd en velen hebben na dien het levenslicht

iumschouwd. tnaar nog nooit was er één geboren of zal er één
g'eijor'en worden, zooals Hij. de verlosser der menschheid, Hij flic

nooil een ijdel woord gespj'oken heeft.

Verblijdt n dan gij menschdom en geeft dan heerlijkheid aan Hem,
dvn Koning der ivoning;Mi, \\'andel in Zijne paden en laat al' van de

zoiidcu en dwa.dieer der wereld en volg Hom na. Hij die u in alles

een voorljeelci is geweest. Dan, ja dan zult gij, na vcdijrachte at-beid,

een woonplaats ontvangen bij Hem en voor ecuwig als Koningen

en Priesters met Hem regeercn; verlost, geheiligd en verheven door

Uw Heer en (iod. Jezus Christus.

C. Z.

Rijmpreekjes.

No. H). De Drang naar het W'esleii.

\"crlangl ge naar de bergen Zions? Drijft l' dien drang naar

't Westei die ons Jesaja heefl voorspeld? Stuwt U dat innig zicls-

begeeren, om meer van Jakobs God te leeren. om op te gaan naar

't Huis des Heeren, o]) bergkruin vastgesteld

V

Vergun, me U nóg een vraag te stelten, voordat per bool gij gaat

<udsnellen lud ,.dierbaar plt^kje grond," waarnaar Uw liefde wèl

mocht dingen, waarnaar Uw hart nog vaak zal dringen, omdat, zooabs

w(^ in 'l volkslied zhigen, daar eens Uw wiegje stond.

Hoe zijn waar gij nu woont de leden, zijn zij bedilziek, otTlevredeïi

()[) geestelijk gebied? (Üj zuil hen zóó in Zion vinden, waarom er

doekjes om Ie winden?) wanl Zion is })recies, m'n vrinden, zooals

iiw oog hel ziel.

Wordt ge misscbien in de ^'e^lakking, waar ge nu wooni, geloofs-

verzwakking heel zelden sk^chts gewaar? Ziet ge de mei^sle leden

sli-tnen naar lieler. reiner, hooger leven? — Zóó viiult ge 't volk

in Zions drevcMi ! 't Is bier precies als daar!

Ons eigen innerlijke wezen is wal we in onze omgcn'ing lezen in
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't gader-ooi'd der Kork. IJrengl. Zioii inoè iii "l: harl. in'ii vriiidL-n.

dan zai Uw liarL hier Ziou Vinden, en zal l'w slreven zich verbi]ulcn

met Zions heilig Werk.
Salt Lak( CilV. Utah.

I-KA\K f. KOOYMAN.

Verslasi van de Arnhemsche Conferentie.

De Arnhemsche confei-entie werd den 20.slen November gehonden.

Zaterdagnamidciag. in de gewone zaai Bakkerstraat (U). verg.idc rden

de zerxlclingen. De ZencÜng.s-president en 15 zendelingen waren
tegenwoordig, (iods geest werd in ruime mate genoten en vele wijze

undcrrichlingeii en raadgevingen werden door President Lillywhile

'aan de zendelingen gegeven.

Dien zell'den avond 7 uur werd met de eerste vergadering van de

eonlerentie aangevangen door het zingen van lied 38. Gebeden door
ouderling Heiko Boekweg. Voortgezet door hel zingen van lied 127.

Conferentie-president Adrianus van Tussenbroek lieelle alle aan-

wezigen hartelijk welkom en sprak zijn blijdschap uit om zooveel

zendelingen tegenwoordig te zien.

De eerste spreker ouderling Leendert van Beekuni van Dordrecht

getuigde dal hel Evangelie de grootste schat op aarde is en het

voorwaar een voorrecht genoemd mag worden om een getuigenis van
lietzelve te bezitten en uit te gaan en de wereld bekcering toe te

roepen. Bekcering is zulk een groot beginsel, een beginsel lielwelk

wij lederen dag van ons leven noodig hebben en wij lederen dag

van ons leven in praklijk moeten brengen, willen wij terugkeercn

in de tegenwoordigluiid van God.

. De volgende spreker. (Hiderling llyrum Uallinga van heiden, waar-
sctiuwde do vergaderden om toch vooral gehoor te geven aan de
roepslem van den Ahnachtigc en niet te wachten totdat hel Ie laat

is, gelijk hel was als in de dagen van Xoach, maar zich te bereixlen

voor den dag des oordeels.

Als naai' gewoonte werden nu de autorileiten der kerk voorgesteld

en door de aanwezigen erkend en goedgekeurd door het opsteken

der rechterhand.

üuderlinj:; Abraham Dalehoul. conferentie-president van Rotterdam^

kv^'am nu aan het woortl en verhaalde in welken toestand hij zich

bevoml loen hij de re'ne klanken van het Evangelie voor het e?rst

hoorde. ,,11; kon niet anders", zeide president Dalebout, .,als uilroepen

gelijk de kamerling van ouds, .,wat verhindert mij om gedoopt te

worden." Laten wij toch leven voor en mei liel Evangelie. Deze
,.kracht Gods tot zaligheid" is de hoofdzaak van het menschelijk

bestaan. Gij heiligen gij zijt verantwoordelijk luiarmate gij het licht

fiegrijpt en de getuigenis welke gij on I vangen hebt."

Ouderling John. P. Lillywhile. president der Xederlandsch-Belgi-

sche Zending Welke nu hel wooixl kreeg, verklaarde dat het Evangelio
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een wonderbare J)egeerle opwekL, ])ij een iegelijk die het probeert ta

leven, on^ nader tol God Ie komen. Het Evangelie is heigene wat
ons in kennis brengt met God en Zijn l\.(jninkrijk. Door gehoorzaam-
heid aan de wetten (ïods te betoonen, kunnen wij kennis eii zaligheid

verkrijgen. Er is geen zaliglieid buiten den Zoon van God. Er zijn,

geiiOolschapjKMi genoeg die beweren den weg te bezitten die tot

zalighciii leidt, maar inphuits van te leeren de leeringen door Chris'.us

geleerd, leeren zij beginselen samengesteld door menschen.
In deze der laatste dagen heeft de God des Hemels wederom Zijne

cHcnstkneclilen uitgezonden om den weg, den waren weg, bekend te

maken. Dicjislkueciiten die in Zijnen naam handelen en w^elke kunjieii

zeggen ..aldus spreekt de Ileere, Heere." Jezus en Zijne apostelcu

hadden de autoriteit om het Evangelie te prediken en de verorde-

ningen te bedienen. Na het zoenoffer gebracht door onzen Heiland

en na het sterven van de apostelen, was er niemtmd die de autoriteit

l)ezat om de verordcnnigeu van het Evangelie te bedienen. DaarvooF
was het noodig dat in deze der laatste dagen opnieuw van den
hemel gesproken werd.

Gij heiligen, die hot verbond met uw Vader gesloten hebt, gij

zijt wel gedoopt, maar nog niet zalig. Verstaat wel, dit is een levens-

langen strijd. Laat ons trachten de overwinning te behalen.

Na het zingen van lied 193, eindigde ouderlmg Barton J. Needham
met dankzegging.

Zondagmorgen werd de vergadering in het .,Gentraal Gebouw''

aangevangen met het zingen van lied 41; en gebeden door ouderling

Gornelius Zappey. Verder voortgezet door het zingen van lied G.

Conferentie-president Adrianus van Tussenbroek sprak wederom
(Ie aanwezigen w^oorden van welkom toe.

Ouderling Heiko Boekweg van Haarlem vermaande de heiligen om
toch vooral gehoorzaamheid te betoonen aan de w-etten gegeven door

den Almachtige en getuigde dat door de liefde Gods, alle menschen
zalig kunnen worden, maar alleen door gehoorzaamheid aan de
verordeningen daar gezet door Hem, die Hemel en Aarde geschapen

lieeft.

Ouderling Pieter S. Mietus van Rotterdam, welke nu aan het woord
k\Yam. sprak een krachtige getuigenis uit en gaf de heiligen de goede

raadgeving om toch elkander lief te hebben en elkander te steunen

in den strijc des levens, en voort te gaan op het ingeslagen pad van

het Evangelie.

Ouderling Samuel R. Carpenter van Utrecht, verbaasde de aan-

wezigen met zijn kennis en uitspraak van de Hollandsche taal, welke
hij zoo duidelijk en prachtig gebruikte in het aantoonen, dat den
(lod die de Heiligen der Eaatste Dagen dienen en eere toebrengen,

inderdaad een Vader voor Zijn kindei'en is. Een persoonlijk Wezen
van vleesch en been, alhoewel verheerlijkt.

Ouderling Adriaan Sligling van Amsterdam verzocht de aanwezigen

hun aandacht voor een oogenblik te bepalen op de verdeeldheid die

in de w-ereld Iieerscht op godsdienstig gebied, en verklaarde op
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duidelijke wijze de uoodzakelijlvheid van licL opnieuw geopenbaarde
Evangelie.

De laalslc spreker van dezen morgen was ouderling Alc Weslra,

president van de Groningsche conferentie, welke de ongehooi*zaamheid

aanliaaltlo van liet oude Israël. Hoe God tien waarseliuwde en iiiet

opliield hou lot bekeering te roepen. De lankmoediglieid Gods is

wederom Ijewezen in deze der laatste dagen. De waarscliuwing is

dezelfde^ als ze was h\ de dagen van het oude Israël, dezelfde als zv

w;is in de dagen van Jobannes: ..Bekeert u. bekeert u."

Ten slotte wertt lied 63 gezongen, waarna ouderling Ruben R.

Gardwell eiiubgde met' dankzegging.

De middagvergadering werd geopend door het zingen van lied 15.

Door ouderling Leendert van Beekum werd gelieden. Lied 1)1 werd
nu gezongen.

Ouderling .losej)b van Leeuwen van Arnhem, de eerste spreker^

verklaarde dat God nog dezelfde is als Hij was in de dagen van oucls.

Dezelfde liefde welke de handelingen van Crod kenmerkte in de dagen

van ouds kunnen gezien worden in Zijne lumdelingen met de kinderen

der mensthcn vandaag. Heeft Hij niet opnieuw van den hemel ge-

sproken en wederom in Zijn groote liefde de maeht hersteld om
de verordeningen van liet Evangelie te J)cdienen.

Ouderling (^ornelius Zai)pey ass.-redacteur van „De Ster" zeide,

dat de Christenwereld zoo gaarne zegt dat Gliristus de Heer hun
herde" is, maar dat zij geheel en al falen om te w^andelen in de

• })aden doo;- Hem geleerd.

Ouderling Adrianus van TussenJjroek, leider van de coidorentie,

wees de aariwezigen op de gewichtige beweringen welke de Heiligen

(Ier Laatste Dagen maken, namelijk: dat deze, de kerk van Jezus

Ghristus de eenige is. welke den eenigen waren weg verkondigt en

de machl en de autoriteit Jiezit om de verordeningen te bedienen

die ingesteld zijn door den Vader. Spreker vermaande alle aan-

wezigen on joch te luisieren naar de roepstem van God.

Zendings-president John. P. Lillywhite, de laatste spreker dezer

conferentie, verzocht de aanwezigen, als zij hem niet wilden gelooven,

de gescln-iflen van de apostelen van ouds te nemen om zijn woorden
te toetsen, w'elkc hij uit zou spreken ter verdediging van dit werk
dc"r laalsie dagen. .,Als gij oprecht zijt in uwe begeerte naar waar-

heid,'' zeide spreker, ,,dan kunt gij de woorden van een Petrus.

Jacobus, Jobannes en een Paulus niet verwerpen. De beginselen

geleerd door deze mannen Gods, zijn van kracht vandaag. Het
modern(^ (Christendom heeft Gods Woord verdraaid en verkracht.

i)e woorden geuit door Paulus: .,want daar zal een tijd zijn, wanneer
zij de gezonde leer niet zullen verdragen," worden zoo duidelijk

bew^aarheid in deze dagen.

O wereld, laat u niet verleiden door de geleerden dezer aarde,

toets hunne woorden aan de woorden gesproken door den Zaligmaker

en Zijne Apostelen en als uwe leeraren niet volgens de Wet spreken,

verlooclienen zij de kracht van God.
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Wij Heiiigen der Laalste Dagen gelooven in de openbaringen

gegeven door God in de dagen van oiids en getuigen alzoo dat God m
deze dagen Zijn wil openliaart, en zijn danki)aar voor het lierstelde

Evangelie."

Door liet zingen van lied l()(i werd deze welgeslaagde eonfercnlic

leii ei]ide gehraciU. Alle aanwezigt^n hadden genolen en wareii ver-

Irlijd, vergaderd te zijn geweest.

J)ankzeggii]g door oudeiiing P. S. Mielus.

Indrukken onzer reis naar „Het Westen".
Door WILLEM WOLTJER.

(Slot.)

N'ier weken hen ik in Salt Lake (atv geweest. Broeder Jones kwam
mij bezoeken en ik w?rd door hem nitgenoodigd mee naar Monnt
Pleasant Ie gaan, welke nitnoodiging ik aannam en ondervond daar.

evenals 1)1] de familie Dalebout, een hartelijke ontvangst. Daar vond ik

ook J)roedei Seely terug, nog steeds een stijve ^'t)et hebbende, doek
tle onaangenaamheden der voel worden nu dooi" de liel'koozingen

zijner gade verzacht. Xii had ik ook het voorrecht de hergen van

iiaderbij te bezichtigen en ben met broeder Jones' vader en broer

mee naar hun kudde schapen geweest, waarvoor mij een drie-jarige

lïonnie werd gegeven die zoo vriendelijk was om dadelijk hard mei
mij weg Ie loojjcn en niet eens notitie nam dal mijn hoed onderweg
afwaaide, 'k Heb me gedurende de reis zoo goed mogelijk gehouden,

doch ik was blij dat ik af kon stappen drie of vier maal voor we
aan het kamp waren. Een splinternieuw zadel maakte het niet

beter. \Ve zouden den volgenden dag weder terug keeren. waar ik

zeer leger, o]) zag, maar wij bleven nog een dag langer, zoodat ik weer
een beetjb op verhaal was gekomen. O. ik kan u heel wat verlinlej]

van dien ril, maar ik ])en bang dat u het te lang zou lierinneren.

zoodal u mij zou uitlachen als ik weer in Holland terugkom. De
liergen wai-en prachtig begroeid hier en daar eji sneeuw lag nog op
hun to]). waar we doorgetrokken zijn.

Thans zit ik te Monroe in Sevier County, Utah, waar ik arbeid als

manager in een grocery store, of kruidenier, mooi vak hé. en gevoel

mij bier al aardig Ihhis. We hadden hier een confereirtie, waar ook

ik het voorrecht liatl om te sj)reken en ik aller harten gewonnen heb,

behalve dex' meisjes, is dat niet vreemd? De menschen zijn 'hier zeer

aardig en ik zou mij hier wel voor goed willen vestigen, hoewel hel

maar een klein plaatsje is van 1700 inwoners. Ze hebben mij hier

aan hel werk gezel en hen nu huisbezoek-leeraar geworden, en heb
voor veerliei dagen geleden weer in de vergadering gespi-oken en

eergisteren in een C.otlagc meeting, zoodal n kunt zien dal ik hel druk

genoeg heb en gevoel me in zeker opzicht gelukkig en neem elke

gelegenheir! waar om het Evangelie te helpen bevorderen, waai- ook
hier vee^ ruimte voor is, vooral onder het jongere geslaclil. en ik
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gevoel nio nog sleeds oiider cleii geesl der zending, die ik 1ioü[) Ie

inogeu bewaren.

Amerik;'. is een wondervol land vol van natnnrsclioün. \\i] zijn

ongevce]- honderd mijlen len zuiden van deze plaats geweest naar

zeer Ijekend oord, Bryee Caiiyon genaamd, iets wondervols krijgt

men daar te aanschouwen. De natiuu' heeft het zw) bewerkt door de

eeuwen, dal hel gelijkt ol' er kasteelen en sterke vcstiiigen gebouwd
zijn en tempels en iieeiden van allerlei vcnmien en groepen; we
heb]>cn er eenige i'oto's van genomen. Wc reisden per auto, want er

is geen treingelegenheid. en reden door prachtige canyons ot' berg-

])assen die op enkele plaatsen erg smal waren. Zeer lioüge iiergen

zijn in dez(^ buurt en de regens die juist waren gevallen hadden
gedeellen van den weg weggewasschen, dus kunt u zien dat het een

aardige kracht heeft als het van die hooge bergen stroomt.

De mcnschon denken er h'er meer aan hun vacantiedagen op aan-

gename wijze door te brengen dan in Holland, d.w.z. de w^erkende

stand krijgt er meer te genieten, en men vindt er niet dat nijpend

.•;ej)re].: wat zoo vaak in het oude werelddeel gezien word! onder

zelfs nog hard werkende mcnsclien. hoewel het op het moment
lüct zoo goed is.

Voor dci leden der kerk is het in vele opzichten te prefereeren.

i)(; verschillende hulpverecnigingen zijn daar ten volle georgani-

seerd eii men heeft er volop goede, zelfs uitmuntende talenten om
ailcs voortdurend verscli te, houden. We hebbeu hier wondervolic

zangers en zangeressen en musici, prachtige koren in verschillende

wijken en vooral liet Tabernakelkoor is iets bijzonder vermeldens-

waard igi'.

In den Tabernakef wordt ten gunste der toeristen 's middags concert

gegeven, wat dezen zeer op prijs stellen en de uitingen dezer zijn

i.imnier verschillend, maar allen spreken hun verbazing uit over dat

instrument en dien speler. Aan dat orgel is niets vergeten, alle

instrumenten worden daarin gehoord tot menschenstemmen op zoo

duidelijke en schoone wijze, dat het is of men in droomland leeft.

Buiten de tempelen en tabernakel zijn de gelegenheden voor ver-

gaderingen er veel beier en men wordt er met rust gelaten in eigen

overtuiging, ja allo voorrechten die men op dat gebied kan bedenken

zijn daar voorhanden.

Wel, geliefde broeders en zusters in het Evangelie, ik hoop u hier-

mede eenigszins een blik naar bevrediging te hebben gegeven; weest

standvastig in het onderhouden der geboden en helpt elkander de

zwakheden te vergeven en te overwinnen en zonder twijfel zal Hij

die in den hemel Zijne kinderen op deze aarde verhoort u vreugde

in uwe zielen schenken. God zegene U, vaarwel.

Aangekomen.

Uit Zion zijn aangekomen en in de verschillende vertakkingen

geplaatst: ouderlingen Alljertus Bond en Henry Neerings.


