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,,Zoo wat

zult

gij

en zoo wat
ontDonden zijn.

zijn;

gij

binden op de aarde, zal in de hemelen geoonden
ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen
Mattheus 16:19.

i

Goddelijke Autoriteit.
(Priesterschap.)

JOHN

P.

LILLYWHITE.

„Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, en
ik heb u gesteld dat gij zoudt henengaan en vrucht dragen." Joh.
15

:

16.

In elke eeuw of bedeeling, wanneer onze hemelsche Vader Zijn
kerk of een georganiseerde verzameling van ware aanbidders had
op deze aarde, heeft Hij immer mannen onder hen gezonden, die
door Hem goddelijk geroepen en geautoriseerd waren om in Zijn
naam te handelen. Enoch, Noach, Melchizedek, Abraham, Mozes,
Elia, Petrus, Jacobus, Johannes en anderen waren zulke mannen.
Zij waren niet alleen gezegend met, en geïnspireerd door den Heiligen Geest, maar zij waren alzoo aangesteld, verordineerd en terzijde gezet om de heilige verordeningen en inzettingen te bedienen.
Zij namen niet de eer en autoriteit op zichzelven, gelijk de gewoonte is van het zoogenaamde Christendom van vandaag, maar
zij ontvingen hun aanstellingen direct van God en wat zij bonden
op deze aarde, was gebonden in den hemel en wat zij ontbonden
op de aarde, was ontbonden in den hemel. In andere woorden,
wat zij ook op goddelijk bevel volbrachten, werd door Hem erkend
en was van dezelfde kracht alsof het persoonlijk door Hem volbracht was. Eenige autoriteit minder dan deze is hetzelfde als
geheel geen autoriteit.
Deze macht (autoriteit) door God aan den mensch gegeven,
wordt het Priesterschap genoemd. De apostel Paulus zegt „En
niemand neemt zichzelven die eer aan, maar die van God geroepen
wordt, gelijkerwijs als Aaron, Hebreërs 5
4, en aangaande Jezus
Christus zegt hij „Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoor:

:

:
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zaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden en geheiis Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der
eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een Hooge8 9
priester naar de ordening Melchizedeks." Hebreërs 5
10.
Jezus Christus was dan de eerste Apostel aldus gevolmachtigd,
en het presidentschap verkregen hebbende over al de machten
die gegeven zijn, is Hij door deze autoriteit Heer der Heeren en
Koning der Koningen, beide in den hemel en op de aarde. Daarvoor wordt dit Priesterschap het Heilig Priesterschap naar de
orde van den Zoon van God genoemd. Het bevat de sleutelen van
alle ware bestuursbeginselen in de geheele wereld, zonder begin
van dagen of einde van leven zijnde. Dit Priesterschap is niet van
aardschen oorsprong, maar is van eeuwigheid tot eeuwigheid en
;

ligd zijnde,

:

——

voor immer voortduren. Het is door deze autoriteit,
zal
waardoor alle werelden geschapen zijn en bestuurd worden.
Het is de kracht (autoriteit), waardoor God werkt en
inderdaad de grootste en heiligste gave, die de Almachis
aan
den
tige
mensch kan geven, en het is de eenige
kracht,
waardoor de mensch kan verhoogd worden en het
eeuwige leven verkrijgen. Dit hoogere of Melchizedeksche
Priesterschap, in zich sluitende het Aaronische Priesterschap,
bevat de sleutelen van openbaring, van de orakelen van God aan de
menschen op aarde, de macht en het recht om wetten en geboden
aan personen, kerken, regeerders, natiën en de geheele wereld te
geven, om koningen, presidenten, gouverneurs, rechters enz. aan
te stellen en hen te verordineeren voor hun verschillende ambten,
en hen te onderrichten, te waarschuwen en te berispen door het
woord van God.
Het Priesterschap is de kroon van autoriteit door God aan den
mensch gegeven en bevat de sleutelen voor de toebediening van
de voorschriften voor vergeving van zonden en voor de gave van
den Heiligen Geest door oplegging der handen, om de zieken te
genezen, duivelen uit te werpen en wonderen in den naam van
Jezus Christus te doen, of zooals de profeet zegt „te binden of
te ontbinden op aarde en in den Hemel". Dus de mannen, gevolmachtigd en geroepen door God gelijkerwijs Aaron de sleutelen
van het Priester- en Apostelschap bezittende naar de orde van
den Zoon van God, zijn Zijn vertegenwoordigers en gezanten voor
het menschdom, en hun te ontvangen, hun bevelen te gehoorzamen en hen in hun benoodigdheden te voorzien, wordt door
onzen Vader in den hemel op dezelfde wijze erkend alsof het aan
Zijn Eeniggeboren Zoon gedaan was, en hun of hun getuigenissen
verwerpen, wordt insgelijks gerekend als den Zoon van
te
God persoonlijk verworpen te hebben. Wij zouden den raad Gods
tegen onszelven verwerpen, want in den dag des oordeels
zullen
deze
mannen de rechters
goddelijke
gemachtigde
:

;

i9

zijn

van

de

personen,

9

regeerders,

steden

en

natiën,

tot

welke zij gezonden waren. Maar zooals Paulus zegt niemand
neemt zichzelven deze autoriteit (Priesterschap) aan, maar die
van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Jezus nam deze
autoriteit niet op Zichzelven, al was Hij de Eeniggeborene van
den Vader. „Hij verheerlijkte Zichzelve niet om Hoogepriester te
zijn", maar Zijn Vader riep Hem, zeggende
„Gij zijt Priester in
der eeuwigheid naar de ordening Melchizedeks". Hebreërs 5
6.
Het zou de grootste onzinnigheid en dwaasheid zijn als de mensch
zich deze autoriteit aanmatigde. Hij zou een bedrieger van de
ergste soort zijn en het zoogenaamde Christendom van vandaag is
vol van zulke karakters en bedriegers. Een elk mensch, welke het
durft wagen om in den naam van God te spreken en te bedienen
en welke niet geroepen is gelijkerwijs als Aaron, door profetie en
oplegging der handen door diegenen, welke de autoriteit bezitten
om het Evangelie te prediken en verordeningen van hetzelve te
:

:

:

bedienen, matigt zich rechten en voorrechten aan, die hem niet
en door welke de kinderen der menschen misleid

toekomen
worden.

Ik zeg, dat de menschen door God geroepen moeten zijn op de
Hem verordineerde wijze, vóórdat zij wettelijk in Zijnen

door

naam kunnen handelen en Zijn verordeningen kunnen bedienen.
Mozes en Elia vanouds bezaten de goddelijke autoriteit van het
Priesterschap naar de orde van den Zoon van God, en behielden
het, nadat zij de aarde of sterfelijke sfeer verlaten hadden, met
welk Priesterschap zij Christus op den berg der verheerlijking
bedienden. Zooals de Vader Hem, den Verlosser, geroepen heeft,
zoo riep Hij de Apostelen en zoo, door goddelijke leiding riepen
en verordineerden zij anderen.
Zoo was het Priesterschap in zijn beide orden of vertakkingen,
liet Melchizedeksche en het Aaronische, voortdurend aanwezig in
de vroegere Christelijke kerk, totdat door overtreding en afval het
van den mensch weggenomen werd en in zijn plaats een valsch
priesterschap, ontbloot van goddelijke autoriteit, goddelijke inspiratie en goddelijke macht, werd ingesteld en ingevoerd door
eerzuchtige en begecrige mannen, hetwelk een priesterbedrog van
de ergste soort is. Het is het minderwaardige, valsche en onedele
namaaksel van de hemelsche orde.
Het is dit, door den mensch samengestelde priesterschap, dit onedele, valsche namaaksel, hetwelk het zoogenaamde christendom
van vandaag leidt. Het moderne christendom en priesterbedrog
heeft geen verbintenis met Christus. Het heeft bedrog en misleiding voor grondbeginsel en veroorzaakt vele ongerechtigheden.
Het heeft de kinderen der menschen bedrogen en misleid en is de
oorzaak van zorg en lijden, diefstallen, plunderingen, achtervolgingen, revoluties, oorlogen en bloedvergietingen, die op de kin-
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deren der menschen gekomen zijn. Het is in de eind-ontleding een
overblijfsel van de barbaarschheid, het bijgeloof en de gruwelen
van de donkere eeuwen, want toen heeft het zich gevormd en is
het ontstaan.
Zooals ik zeide

was het

heilig Priesterschap en de goddelijke

volmacht van de aarde weggenomen door zonden en moedwillige
overtredingen en als het Priesterschap ééns is verloren, kan het
niet herroepen of teruggebracht worden, louter door de wenschen,
hopen en handelingen van den mensch. Onverschillig hoe sterk de
begeerte van een persoon moge zijn om wel te doen aan zijn medemensen, kan hij zich niet het recht aanmatigen eenige verordening
van het Evangelie aan hem te bedienen, tenzij hij geroepen is van
God en deze roeping komt niet uit het hart of de verbeelding van
den mensch voort. Vele overijverige, geestdriftige mannen hebben
zichzelven „geroepen" gevoeld tot het werk der bediening en dat
is in volmaakte harmonie met het moderne Christendom, maar
zulks wordt niet aangenomen in de kerk van Jezus Christus. Deze
gevoelens en overgroote verlangens geven evenmin het Priesterschap aan den mensch, dan de groote begeerten en wenschen van
den politicus hem het recht geven om voor zijn gouvernement
handelend op te treden of vertegenwoordiger van hetzelve te zijn
in eenige hoedanigheid. Ook kan zulk een zelf-aangestelde priester
of politicus zichzelf niet met wettelijke autoriteit bekleeden door
zulke middelen of voorwendsels.
Het Priesterschap wordt alleen door bevestiging gegeven. Als
er niemand op deze aarde aanwezig is welke deze autoriteit bezit,
kan de herstelling van hetzelve alleen verwacht worden door de
bediening van hemelsche wezens, die het eertijds bezaten terwijl
zij op de aarde waren. Zulk een zending werd vervuld door Johannes den Dooper, toen hij op den I5den Mei 1829 zijn hemelsche
woonplaats verliet en aan Joseph Smith Jr. en Oliver Cowdery
verscheen en op hen bevestigde, door de oplegging der handen,
het Aaronische Priesterschap zeggende „Aan u mijne mededienstknechten, in den naam van den Messias, draag ik het Priesterschap van Aaron op, dat de sleutelen houdt van de bediening van
engelen, en van het evangelie van bekeering, en van den doop door
onderdompeling voor de vergiffenis van zonden en dit zal nimmer wederom van de aarde weggenomen worden, totdat de zonen
van L,evi wederom een offerande aan den Heere in gerechtigheid
offeren." L. en V. 13 welke sleutelen hij hield op de aarde in het
midden des tijds, toen hij door God geroepen en als een voorlooper van Christus gezonden en verordineerd was tot dat ambt
door den engel Gabriël. Zoo ook waren de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes geroepen, aangesteld en verordineerd door
Jezus Christus, toen Hij op aarde was onder de kinderen der menschen. Gedurende Juni 1829 verschenen deze drie hemelsche per:

;

;
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sonen aan Joscph Smith en Oliver Cowdery en bevestigden het
Melchizedeksche Priesterschap op hen, terugbrengende aan den
mensch, door goddelijke aanstelling en machtiging van Jezus
Christus, de volheid van het Priesterschap en de goddelijke autoin den naam van God te handelen en de heilige en
riteit om
gewijde verordeningen van het Evangelie van den Verlosser
dezer wereld, te bedienen.
De ontvangers van dit Priesterschap, Joseph Smith en Oliver
Cowdery, hebben door goddelijke aanstelling en openbaring dit
Priesterschap op anderen bevestigd, en door de herstelling van
deze autoriteit worden mannen aangesteld en geroepen gelijkerwijs
als Aaron, begiftigd met het heilige Priesterschap naar de orde
van den Zoon van God, en uitgezonden als in de dagen van ouds,
zooals de apostelen uitgezonden werden toen Jezus hen gebood:
„Gaat henen in de geheele wereld, predikt het Evangelie aan
allen creaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal
zalig worden
maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd
;

worden.
En diegenen die geloofd zullen hebben, zullen deze teekenen
volgen in Mijnen naam zullen zij duivelen uitwerpen met nieuwe
tongen zullen zij spreken; slangen zullen zij opnemen; en al is het
dat zij iets doodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden op
kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden."
:

;

;

Marcus

16

:

15

— 16— 17—

18.

De goddelijke geautoriseerde dienstknechten van God zouden
gekend worden door de teekenen en wonderen, die hun prediking
en bediening zouden volgen. Niemand behoeft zichzelven te laten
bedriegen.
Jezus zeide „Aan hunne vruchten zult gij ze kennen". Het heilig Priesterschap zeg ik, is een van de wonderbaarlijkste en heiligste gaven, die God ooit aan den mensch heeft gegeven en een
groot aantal mannen hebben deze gave in deze laatste dagen ontvangen, en wee over den man die deze gave misbruikt. De Heere
heeft in deze der laatste dagen Zijn dienstknechten stiptelijk onderwezen en gelast aangaande het Priesterschap en zijn werking
en waarschuwde tegen de onrechtmatige toeëigening van dezt
autoriteit, want Hij zegt:
„Ziet, er zijn velen geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.
En waarom zijn zij niet uitverkoren?
Omdat hunne harten zoo zeer op de dingen dezer wereld gezet
zijn, en zij naar de eer der menschen zoeken, dat zij deze ééne les
:

niet leeren

:

Dat de rechten van het Priesterschap onafscheidelijk verbonden
zijn met de machten des hemels, en dat de machten des hemels
niet bestuurd noch aangewend kunnen worden dan alleen volgens
de grondbeginselen van gerechtigheid.
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Dat

op ons kunnen bevestigd worden, is waar; maar wanneer wij ondernemen onze zonden te bedekken, of onzen hoogmoed of onze ijdele eerzucht te bevredigen, of bestuur, heerschappij, of dwang op de zielen der menschenkinderen in eenige
mate van ongerechtigheid uit te oefenen, ziet, de hemelen onttrekken zich de Geest des Heeren wordt bedroefd en als deze onttrokken is,
vaarwel dan het Priesterschap of gezag van dien
man.
Ziet vóórdat hij het is gewaar geworden, is hij aan zichzelven
overgelaten, om tegen de prikkelen te slaan de heiligen te verzij

;

;

—

!

;

God te strijden.
Door droevige ervaring hebben
neiging van bijna alle menschen
volgen, en tegen

wij geleerd dat het de aard en
is,

zoodra

zij

een weinig gezag

veronderstellen, zij onmiddellijk onrechtvaardige heerschappij beginnen uit te oefenen.
Daarom zijn velen geroepen, maar weinigen uitverkoren.
verkrijgen, zooals

zij

Geen macht of invloed kan of zou krachtens het Priesterschap
worden gehandhaafd, dan alleen door overreding, door lankmoedoor zachtmoedigheid, ootmoedigheid, en door ongeveinsde liefde
Door vriendelijkheid en zuivere kennis, welke de ziel, zonder
huichelarij en bedrog, grootelijks zal ontwikkelen.
Bestraffende bijtijds met scherpe woorden, wanneer door den
Heiligen Geest daartoe gedreven, en daarna een vermeerdering
van liefde toonende jegens hem dien gij bestraft hebt, opdat hij
v, niet als zijnen vijand achte
Opdat hij moge weten dat uwe getrouwheid sterker is dan de
banden des doods
Laat uwe ingewanden vol liefde jegens alle menschen, en jegens
het huisgezin des geloof s zijn, en laat deugd uwe gedachten onophoudelijk versieren, dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid' Gods sterk wassen, en de leer van het Priesterschap
zal op uwe ziel nederdalen als de dauw des hemels.
De Heilige Geest zal uw voortdurende metgezel zijn, en uw'
schepter een onveranderlijke schepter van gerechtigheid en waarheid, en uwe heerschappij zal eene eeuwige heerschappij zijn, en
zonder dwangmiddelen zal dezelve tot u toevloeien voor immer
en altoos. L. en V. 121
34 46.
Het Priesterschap draagt dus een groote verantwoordelijkheid
met zich, maar ook groote en wonderbare beloften voor diegenen,
die het willen eeren.
Tot slot wensch ik tot onze broederen, welke met dit Priesterschap geëerd zijn, te zeggen, dat zij hunne plichten zouden leeren
verstaan en hunne roepingen, waartoe zij zijn aangesteld, getrouw
zouden blijven. Gehoorzaamheid is de eerste wet des hemels en de
eerste vereischte in eenig ambt van het Priesterschap. Een waar
digheid,

:

—
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dienstknecht van God, die zijn plicht verstaat, zoekt nimmer naar
persoonlijke eer of lof van den mensen.
Het is alleen de ijdele en domme, die naar zulke zelf-verheerlijking zoekt. Het is gelijk de Heere zegt: „Maar de meeste van
u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelven verhoogen zal, die zal
vernederd worden en wie zichzelven zal vernederen, die zal ver;

hoogd worden. Mattheus 23

:

11

—

12.

Een Uitdaging:
op het Mormonisme een hooger plan en
betere resultaten aantoonen in alle wegen
van het goede, dan Mormonisme

Kunnen de

critici

alreeds heeft bereikt?
Rede,
12

gehouden

in

de

Salt

Lake Tabernakel,

Maart 1922 door Ouderling Nephi

L. Morris.

(Vervolg.)

Hoe hoog verheven

ziel van dezen jongen held boven de
van de voorgangers van ieder geloof (het mijne inclusief),
die zich bezighouden met het geloof van anderen neer te halen
is

de

zielen

ên te verwoesten.
Iemands geloof is de meest heilige zaak. Er is bijna geen enkel
geloof in 't Christendom, of het heeft zijn martelaren. Heiligt hun
bloed dat geloof niet voldoende om de hand des onverdraagzamen
terug te houden? Wat zou het, als zij verschillen ten opzichte van
dogma's en opvattingen aangaande de Godheid en beginselen des
Geloofs? Wat is wijsheid onder zulke omstandigheden?
Laat mij u lezen enkele verzen uit de Handelingen der Apostelen. Gij zult u herinneren dat de Apostelen waren gevangen
genomen en beschuldigd werden van vele misdaden, zooals de
misdaad van te prediken „Jezus Christus en dien gekruisigd". De
stoutmoedige Apostel Petrus, impulsief als hij was, legde de verantwoordelijkheid voor die misdaad aan de voeten van de Joden,
die toen in de stad Jeruzalem woonden.
:

Wijze Raad.

nu

hoorden, berstte hun het hart, en zij hielden raad
om hen te dooden".
„Maar een zeker Farizeeër stond op in den Raad, met name
Gamaliël, een leeraar der Wet, in waarde gehouden bij al het volk,
en gebood dat men de Apostelen een weinig zoude doen buitenstaan", „en zeide tot hen: Gij Israëlitische mannen, ziet voor u,
wat gij doen zult, aangaande deze menschen". „Want voor deze
dagen stond Theudas op, zeggende dat hij wat was, dien een getal

„Als

zij

dit
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van omtrent vierhonderd mannen aanhing, welke is omgebracht
en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid en tot niet geworden". „Na hem stond op Judas de Galileër in de dagen der beschrijving en maakte veel volks afvallig achter zich en deze is ook
vergaan, en allen die hem gehoor gaven, zijn verstrooid geworden".
,,En nu zeg ik ulieden, houdt af van deze menschen en laat ze
gaan want indien deze raad of dit werk uit menschen is, zoo zal
het gebroken worden
„maar indien het uit God is, zoo kunt gij dat niet breken, opdat
gij niet misschien gevonden wordt ook tegen God te strijden".
Wijzer raad werd nooit gegeven aan menschen, die geneigd
waren tot onverdraagzaamheid in godsdienstzaken dan deze raad
gegeven door Gamaliël „Indien dit werk of deze zaak „Mormonisme" genaamd, aan u, mijne broeders der Inter-mountain Christian Workers Institute toeschijnt als een „dreigend gevaar", wacht
u voor wat gij doen zult, omdat, indien het verkeerd is en uit de
menschen, het zal te niet gedaan worden maar anderszins, indien het uit God is, zoudt gij u in acht nemen, opdat gij niet misschien gevonden wordt ook tegen God te strijden.
:

;

:

;

Vruchten van het

,,

Mormonisme".

Het is niet mijn
moonsche volk zelve

doel deze critiek te beantwoorden. Het moris het antwoord en boven alles, zijn zij niet'
werkelijke antwoord? Wat geeft de wereld om uw

het eenige
geloof of het mijne?

Het doet niets ter zake of gij een Pedo of een
Anabaptist zijt. Het hindert niets, of gij gelooft in zielsverhuizingof in de verandering van brood en wijn in het lichaam van Jezus.
Deze dingen beteekenen weinig in de oogen van de verlichte
hedendaagsche wereld. Het belangrijkste is Wat soort van
mensch zijt gij? Wat kunt gij doen en wat doet gij? Dat zijn vragen van zeer groot belang. Buitendien geeft de wereld niets om
uw begrip van de Godheid of het mijne. Van meer beteekenis is
voor beide de wereld en ons, de uitwerking die dat geloof heeft
op ons leven.
Toen Emerson Hough, Amerikaansch journalist, ons groot en
wondervol land bezocht, reisde hij door Zuidelijk Utah, waar hij
zich mengde onder het volk, zich in hun huizen begaf en op hun
boerderijen kwam, en toen hij daarna de schilderachtige pracht
aanschouwd had van Bryce's Canyon en later van Grand Canyon
en een overzicht genomen had van dat groote majestueuze woud,
hetwelk hij voorstelde dat „The Presidents Forest" genoemd zou
worden, werd hem de vraag gesteld
En wat was het meest belangrijke ding, dat gij hier gezien
hebt? Hij antwoordde: „Het Volk".
:

:

(Wordt vervolgd.)
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Afscheidsgroet.
onze broeders en zusters, deze afscheidsgroet in „De
lezen,
zullen
Ster" zult
wij alreeds onze geliefden ontmoet hebben, welke wij verlaten hadden toen de roepstem tot ons kwam
om uit te gaan en de volken bekeering toe te roepen.
Deze weinige regels stellen ten doel om u onze laatste groeten
Als

gij,

toe te roepen.
Als wij onszelve in gedachten verplaatsen naar het begin onzer
zending, zijn wij dankbaar tot onzen hemelschen Vader voor den
vooruitgang, welke in dit zendingsveld heeft plaats gegrepen.
Velen hebben een verbond met hun Maker aan het watergrar
gesloten en zijn toegetreden tot het werk der laatste dagen, en
hebben een getuigenis ontvangen, dat God zich wederom geopen-

baard

heeft.

Wij hebben het voorrecht mogen smaken om onze getuigenissen
aan duizenden te geven en hen den weg van het eeuwige leven
aan te toonen. Met voldoening kunnen wij terugblikken op datgene wat er door Gods groote goedheid volbracht is en Hem daarvoor lof en eer toebrengen.
Broeders en zusters, ontvangt onze beste wenschen. Wij zijn
niet in staat geweest om u allen te bezoeken. God zegene u voor
alles wat gij aan Zijn knechten gedaan hebt. Blijft getrouw tot
het einde. Wij roepen u een tot weerziens toe en al zoude dit niet
op deze aarde moge plaats vinden, gedenkt geliefden, dat na
getrouwe arbeid de Vader ons een weerzien zal bereiden, dat
alle aardsche vreugde te boven zal gaan.
Wij raden onze vrienden, welke in kennis gekomen zijn met dit
laatste bedeeling, aan, om het plan van zaligheid, als
gepredikt door de Heiligen der Laatste Dagen, naarstiglijk en biddend te onderzoeken en God om licht en kennis te smeeken, zoodat ook zij eenmaal mogen behooren aan de Kerk van Jezus

werk der

Christus.

Nogmaals groeten wij u allen, broeders en zusters, vrienden en
bekenden. Wij hebben den bodem van ons dierbaar ex-Vaderland
verlaten met deze bede in ons hart „O, groote God Jacobs, zegen
dit volk, zoodat zij mogen zien en begrijpen het groote plan, dat
Gij hebt gegeven aan uwe kinderen om geluk en zaligheid deelachtig te worden.
:

GERRIT VAN DER WAARD.
ADRIANUS VAN TUSSENBROEK.

ADRIAAN

ADRIANUS BARENDRECHT-

ATE WESTRA.

N. SLIGTING.
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De Trek der Heiligen.
Wm. WESTON MERRIVALE.
(Dit artikel

hetwelk

te

is overgenomen uit het tijdschrift „National Magazine"
Boston, Amerika verschijnt. Het artikel is geschreven
door een niet-Mormoon).

(Slot.)

En

„South Pass", gekampeerd zijnde, werd, naar
het schijnt, de vraag overwogen, waar zij zich zouden vestigen,
en slechts de onbetrouwbaarheid van een avonturier, bekend als
„Pegleg" Smits, behoedde het gezelschap voor het zich-keeren
naar een geheel andere plaats hunner bestemming.
Dit karakter, van twijfelachtige hoedanigheid, was een tra pp e r, die reisde van de Salt Lake Valley naar Californië en terug,
en een handelspost opgericht had aan de Bear-rivier boven Soda
Springs, in den tegenwoordigen staat Idaho.
Hij scheen bevoegd te zijn, met autoriteit te spreken, en nadat
hij de Mormonen ernstig aangeraden had hun weg te vervolgen
ten noordwesten van Bridger en zich te begeven naar Cache-Valley, kwam hij met hen overeen, hen te ontmoeten op een bepaalden tijd en plaats en hen tot gids te strekken, naar die streek.
Maar hij kwam de afspraak niet na en laat in Juni hervatten de
Mormonen hun marsch, dwars door een verlaten landstreek naar
Green-rivier, waar zij vlotten bouwden om de wagens over te
zetten, daar zij te diep en te onstuimig was om haar te doorwaden.
De vermoeienissen van. den tocht hadden op de reizigers hun
stempel gedrukt en velen van hen werden door de „bergkoorts"
aangetast. Gedurende verscheidene weken leefden zij zonder brood,
slechts terende op wild vleesch, hun door de jagers verschaft.
Den 7en Juli bereikten zij Bridger's Fort, dat in Orson Pratt's
dagboek beschreven is, als bestaande uit „twee aan elkaar grenzende blokhuizen, daken van slijk, en een klein erf, afgebakend
door in den grond gestoken boomstammen en ongeveer 8 voet
hoog. Plet aantal mannen, squaws en kinderen van gekruist ras,
in .deze huizen en hutjes, bedroeg ongeveer 50 of 60".
Hier verwijst hij naar het „fort" of de handelspost, opgericht
door Colonel James Bridger, de ontdekker van het „Groote Zoutmeer", een bekend handelsman en één die meer dan eenig ander,
kennis had van de plaatselijke gesteldheid en eigenaardigheden
van den grond waar de Mormonen zich hun toekomstig tehuis
wilden bouwen.
Bridger was het, die
toen hij de Mormonen te South Pass
ontmoette, en aan wien verteld werd door Brigham Young, dat zij
zich voorstelden naar Salt Lake Valley te gaan om zich daar te
vestigen
Young vertelde, dat hij ervan overtuigd was dat er in
hier, dichtbij

—

—

2oy
die bergen geen graan zou kunnen groeien, en den President der
Mormonen iooo dollars aanbood voor de eerste korenaar, die in
de vallei zou verrijzen.
Tegen den I2en Juli was Brigham Young te ziek geworden om
te reizen. Men was alreeds genoodzaakt geweest verscheidene
keeren halt te houden tengevolge van de „bergkoorts" en om geen
tijd meer te verliezen vertrok Orson Pratt, met 43 man en 23
wagens naar de „Valley", een spoor achterlatende voor hen, die
zouden volgen.
Te Fort Bridger werd hun gezegd dat de c a n y o n, die naar
de vlakte leidde, onbegaanbaar was door het hooge water, en dus
namen zij hun weg over de bergen.
Den I4en Juli verliet deze voorhoede, de groote troep der Mormonen, en gedurende een week zwoegden zij door een streek, zóó
ruw en woest, dat er dagen waren dat zij met hun wagens niet
meer dan 4 of 5 mijlen vooruit kwamen. En niet vóór den 20en
Juli aanschouwden Orson Pratt en Erastus Snow, die vóór hun
metgezellen den top van een heuvel beklommen hadden, vóór hen,
het „Beloofde Land", „een wijde open vlakte, ongeveer 20 mijlen
groot en 30 lang, aan welks noordeinde de wateren van het Groote
Zoutmeer glinsterden in de zonnestralen.
^ï

ï!ï

S$E

Zoo kwamen de Mormonen in de wildernis, een plaats zoekend
om hun tempel op te richten, beveiligd voor vijandelijke indringers.
Temidden dezer wildernis hebben zij een groote stad
gebouwd
en iets van dien geest, die hen steunde op hun zwerf-

—

tochten, die hen drijvende hield in de zee van moeite en ontberingen, van honger en dorst, van kou en hitte, van pijn, gevaar en
ontmoediging die hen dikwijls te overweldigen dreigde, is ingebouwd in die muren. Zij reisden hun ,,A ia Dolorosa" (weg der
smarte) wellicht met bebloede voeten, leege magen, met gebogen
/T

hoofden, die niet de kracht hadden hun oogen op te slaan naar
- maar met zielen, die zegevierend zich verhieven om
de sterren
een kroon van heerlijkheid te zetten op de „Stad der Heiligen",
gebouwd met bloed, tranen en zweet, daar aan die Binnenlandsche
-

Zee.

En

aldus

Waarom

getreurd of moeilijk 't lot geacht?
zoo geen geween
Waarom een groot en heerlijk loon verwacht
Als er niet wordt gestreên?
Vat moed gaat voort, wat ook geschied',
Want God verlaat de Zijnen niet
Opdat ons loflied, dra vertel'
Alles wel Alles wel
't

Is niet

;

!

!

r.

H.

!

Overleden.

Een

treurig voorval heeft in de Rotterdamsche gemeente plaats gevonden. Zuster Catharina Rodrigo, echtgenootc van broeder Matthijs Rodrigo, en moeder van zes
aanvallige dochtertjes, is door den dood van haar man en

kinderen ontrukt.

Als onze smarten het hevigst zijn, als wij het scheidenshet hevigst gevoelen en het toeschijnt of er niets dan
donkerheid en duisternis rondom ons bestaan, als het
..waarom" zich telkens en telkens weer in onze gedachtenbaan plaatst, als onze moeilijkheden zich als onoverwinnelijk voordoen en zoo groot als bergen schijnen
en het zich laat aanzien alsof de toekomst niets anders
dan jammer en verdriet zal brengen, dan is die Geest van
God het zoetst en laat ons weten dat wij niet alleen zijn
in onze smart en inderdaad kinderen van het nieuwe verbond zijn. Dat God in der waarheid een Trooster heeft
geschonken aan diegenen, die Zijn wil volbrengen en dan
ook verdwijnt de duisternis en maakt plaats voor het licht
van God, moeilijkheden verwijderen zich gelijk de sneeuw
verdwijnt voor de hitte der zon en doet ons gevoelen gelijk
een David van ouds dat „al gingen wij ook in een dal deischaduw des doods, wij geen kwaad zouden vreezen, want
Hij is met ons, Zijn stok en Zijn staf, die vertroosten ons".
Een w eerzien zal er zijn, vader en kinderen zullen moeder ontmoeten, daar waar de dood geen macht bezit. Alreeds kunnen wij het gloren van het morgenrood van den
Dag van Duizend Jaar waarnemen en het doorbreken van
dien Dag zal niet zoo lang op zich laten wachten. Het
waarnemen van de teekenen des tij ds spoort ons aan om
volgens de inzettingen van den Koning der koningen te
handelen, zoodat wij bereid mogen zijn om Jezus Christus, de Verlosser der wereld, te gemoet te gaan.

wee

;

T

Velen waren tegenwoordig bij de ter-aarde-bestelling
en onder leiding van den president der zending John P.
Eülywhite, werd een korte lijkdienst op de begraafplaats
gehouden. Er werd gezamenlijk gezongen, waarna ouderling Cornelius Zappey de achtergeblevenen en vergaderden toesprak en ouderling Hendrik Bell eindigde met gebed.
Zuster Catharina Rodrigo overleed den o,den Mei, zij
was de dochter van Jacob Groeneweg en Maria Halleux
en werd den 6den Januari 1889 te Amsterdam geboren
en den 27sten Juni 1919 te Rotterdam door ouderling
J. J. van Langeveld gedoopt. Bevestigd door J. A. Butterworth, den 29sten Juni.
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ROUWSTONDE
Rouwgetreur
Neen,

't

niet

ZOUTMEERSTAD.

IN

rijst uit

voor de

ons harte

—

ging

ziel die

Naar een Hooger Levenskring
Rouwgetreur is scheidenssmarte.

Lieve geesten, teerbeminden,

Worden plots'ling ons ontrukt,
En ons hart is zwaar bedrukt,
Kan haast geen vertroosting vinden.
't

Oog des vleesches wil aanschouwen,
En 't natuurlijk oor is doof
Voor de stemme van

't

Geloof,

Die daar spreekt van Godsvertrouwen.

Lezenaar en optreê-reeling
Zijn omkleed met draperie,
Wit-en-groene harmonie,

Een weldadige

oogenstreeling.

Varens, bloemen, stemmig kleurig,

Krans op krans en

rist

op

rist,

Overstelpen baar en kist
Levensbeelden,

rijk

en keurig.

Orgeltonen ruischen, die ons

Koozen als een zefir-aam,
Rozen geuren aangenaam
Zangers zingen liedren Zions.
Vader, Heer der stormgetijden,

Die beroeren

's

levens vloed,

Overheersch hen voor ons goed,
Laat ons 't „Zwijg, wees stil!" verblijden.
Stort

Uw

Geest

uit in

ons midden,

Dat onzegbaar lieflijk Licht,
Dat ons hart ontroert en sticht,

Waar

wij kinderlijk aanbidden.
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Dat

zal

grooten vrede ons geven

Met hetgeen Ge ons

hier beschikt,

En het oog des geestes blikt
Wonderkalm op Dood en Leven.

En ons harte, diep bewogen,
Kan dan twijfelloos verstaan,
Dat wij de afgebroken draan
Eenmaal weder grijpen mogen.
Geef ons allen dié gerustheid,

Balsem voor de
Geef dat

in

pijn des leeds

ons brande, steeds,

Hooger levensdoel-bewustheid.
Wij gaan trachten na te streven
't Voorbeeld onzer dierbre doön,

Waar

was en schoon

dat edel

Wil daarop

Uw

—

zegen geven

FRANK

Van

I.

KOOYMAN.

over den Oceaan.

Wij ontvingen een schrijven van den in ons land zoo welbekenden ouderling B. Tiemersma. Wij laten hier het schrijven in zijn
geheel volgen

Salt

Lake

City, 3 Juni 1922.

Pres John P. Lilly white
Crooswijksche Singel 16B.
Rotterdam. Holland

Waarde Broeder

Lillywhite.

Onlangs, 20 Mei 1.1. is hier ter stede een tooneeluitvoering
gegeven door de hier bestaande „Holland Dramatic Club" die zoo
vriendelijk was de netto opbrengst daarvan belangeloos af te
staan aan de Nederlandsche Zendelingen Vereeniging, in verband
waarmede ik Broeder W. Kwant in Utrecht verzocht u ter hand
te stellen de tegenwaarde in Hollandsch geld van $28.53, hetwelk
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dezen ongetwijfeld wel reeds zult hebben ontvangen.
Verzoeke dit bedrag aan te wenden ten bate der zending of deizendelingen overeenkomstig uw goedvinden. Vergeet vooral niet
dat deze bijdrage geen geld is ingezameld door onze Vereeniging,
maar een donatie van de Holland Dramatic Club, een tooneelclubje hier ter plaatse wel bekend en wel gezien. Hun werk verdient alle aanbeveling, vooral wanneer ze de opbrengst ten dienste
stellen van een zoo waardig doel.

u

bij

Inmiddels met allerbeste groeten en
wenschen voor uw succes

Namens

de Nederlandsche Zendelingen Ver.
B.

TIEMERSMA,

Secr.

De Nederlandsche Zending is zeer dankbaar voor dit bewijs van
waardeering. Het bedrag in dezen brief genoemd was in dank ontvangen en de zending is zeer erkentelijk voor de gevoelens, die
onze mede-heiligen in Zion bezielen.
De som'me gelds niet alleen, hoe welkom ook, doet ons aangenaam aan, maar het levert ons een overtuigend bewijs, dat onze
broeders en zusters in Salt L,ake City ons niet vergeten en zij
steeds de warmste gevoelens voor ons hebben en dat het werk
hier in Holland steeds dierbaar tot hunne harten is.
Wij wenschen de „Holland Dramatic Club" veel succes toe in
al haar ondernemingen en betuigen hiermede nogmaals onzen
hartelijken dank.

Uit ons eigen Zendingsveld

Ouderling John Vreeken, president van de Amsterdamsche conons mede dat de toestanden in de conferentie zeer
zijn. De ouderlingen en heiligen verheugen zich allen
in het werk des Heeren en de geest van eenheid is alom tegenwoordig.
Zaterdag 3 Juni, den dag vóór Pinksteren, vond een doopplechtigheid plaats in de gemeente Den Helder. Een zuster wera in de
zee gedoopt. In de vergadering gehouden den Zondag daaropvolgend, was de Geest van het Pinksterfeest in groote mate tegenwoordig en werd door allen gevoeld en genoten.
ferentie, deelt

naar wensch

Zondag 4 Juni werd er een buitengewone vergadering gehouin de gewone zaal in Den Haag. De Haagsche gemeente was

den
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bevoorrecht

om

het Rotterdamsche zangkoor met zich te hebben.
De zaai was geheel bezet door leden en vreemdelingen, welke
aandachtig luisterden naar het schoone gezang en muziek. De volgende sprekers voerden het woord: ouderlingen A. Barendregt,
G. Kruitbosch en A. Dalebout.
Donderdag 8 Juni werd eveneens een buitengewone vergadering gehouden in Leiden, waar, na een inleidend woord van

gemeente-president J. van Leeuwen, ouderlingen G. J. Kruitbosch,
A. Dalebout en zendingspresident John P. Lillywhite het woord
voerden. Alle leden van deze vertakking en ongeveer 32 vreemdelingen waren tegenwoordig.
Zondagmiddag begaven ouderlingen A. Dalebout, H. Landw aard en P. Mietus zich naar Slicdrecht en hielden daar een
openlucht-vergadering. Omstreeks 600 menschen luisterden in
ademlooze stilte naar de twee eerstgenoemde ouderlingen. Ouderling Mietus sprak het dankgebed uit. Alle boeken, die medegebracht waren, werden verkocht en verschillende adressen werden opgegeven waar een boek van Mormon bezorgd moest
worden.
Er werden 10 nieuwe leden in de Rotterdamsche conferentie
gedoopt gedurende de afgeloopen maand.
T

Vermenigvuldig en verbreid

uw

uw

kracht,

werk,

uw

zegen

Maar glimlach zacht een lijdend menschdom tegen
Ver reikt de Liefde, verst met lieflijkheid.
N. Beets.
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