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(Een verhalende

U

Kronieken 22

zijn.
:

16.

moderne Christendom.
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Door Ouderling Nephi Jensen, President van de Canadeesche Zending.

(Slot.)
9.

Leer van modern Christendom:

a.

De

Bijbel is een

volkomen, volmaakte gids voor geloof en

zedeleer.
b.

Leer van den B

De

ij

bel:

wordt nergens verklaard een volkomen gids te
zijn. Hij bevat zelfs niet alles wat in dien tijd geopenbaard
was. Hij bevat profetieën van het komen van meer woorden van God na de tijden van den Bijbel. (Openb. 14
6.)
Bijbel

:

10.

Leer van modern Christendom:

a.

God had

Woord
b.

te

mensch meer van Zijn
geven na de dagen van de oude apostelen,

nooit eenig plan aan den

Leer van den

B

ij

bel:

De

Heilige Geest is de geest van Openbaring. Jezus verklaarde de Geest zoude ontvangen de dingen van God en ze
aan den mensch toonen. (Joh. 16
14.) Er wordt in den
Bijbel nergens verklaard dat de Geest zoude ophouden openbaringen te geven na de tijden der apostelen.
:

11.

a.

Leer van modern Christendom:

De mensch had geen bewust
geboorte.

bestaan voor

zijn

sterfelijke

350
e e r van d e n B ij bel:
geest en het lichaam vormen de ziel der tnenschen.
(Gen. 2 7.) De geest van den niensch kwam van God. Ex.
12
7.) Al de zonen Gods waren tegenwoordig ten tijde van
de schepping der wereld. (Job 38
7.

L

b.

De

:

(

:

:

12.

Leer van modern Christendom:

a.

De
b.

Adam en Eva was
Leer van denBijbel:
val

van

een onvoorziene fout.

Jezus Christus was het lam, geslacht vóór de grondlegging
der wereld. (Joh. 1
29.) Hij was voorverordineerd om de
Verlosser der wereld te zijn. Daarom kon de val niet onvoorzien geweest zijn.
:

13.

Leer van modern Christendom:

a.

Wij kunnen niet anders van onszelven doen om onze
heid uit te werken, dan in Christus gelooven.

Leer van den B

b.

De

zalig-

bel:

ij

komt door geloof en
gehoorzaamheid. „Geloof zonder de werken is dood." (Jacobus 2
17.) Christus was de oorzaak van zaligheid voor
hen die „gehoorzamen" (Heb. 5 9.)
Bijbel leert duidelijk dat zaligheid

:

:

14.

a.

L

e e r

van modern Christendom:

Alle geredden zullen dezelfde heerlijkheid bezitten.

Leer van den

b.

B

ij

bel:

De

Schriften leeren dat er graden van heerlijkheid zijn in
den hemel. Jezus verklaarde dat er vele woningen zijn in
zijn's Vaders huis. (Joh. 14
2.) Paulus spreekt van de heerlijkheid van de zon, de heerlijkheid van de maan, en de
heerlijkheid van de sterren. (i'Cor. 15
41.)
:

:

15.

a.

Leer van modern Christendom:

De

rechtvaardigen gaan na hun dood onmiddellijk
eeuwige heerlijkheid in.
b.

Leer vanden B

a.

L

e e r

:

12.)

Het

geen blijvende toekomstige woonplaats

aangewezen worden totdat
16.

hunne

bel:

ij

Het oordeel komt na de opstanding (Openb. 20
duidelijk dat ons

tot

is

zal

wij geoordeeld zijn.

van modern Christendom:

Alle boozen zullen voor eeuwig gestraft worden.
b.

Leer van den B

ij

bel:

Alleen diegenen die de onvergeeflijke zonde bedreven hebben
zullen geheel verloren gaan. (Matth. 12
31.) De rest van
de boozen zullen vergeven worden wanneer zij den laatsten
penning betaald hebben. (Matth. 5
26.)
:

:

35i
ij.

L

a.

e e r

van modern Christendom:

Allen die slecht

zijn,

welke zonde

zij

ook begaan hebben,

zullen dezelfde straf ontvangen.
b.

Leer van den B

Er

zijn

ij b e 1
graden van straf voor de slechten. Het zal verdraaglijker zijn voor de ééne stad dan voor de andere. (Matth. 10
15). Sommigen zullen met vele slagen geslagen worden en
sommigen met weinige slagen. (Lukas 12 47).
:

18.

a.

Leer van modern Christendom:

De

dood onmiddellijk naar de plaats

slechte gaat na den
ellende.

van eeuwige

Leer van den

b.

B

ij

bel:

Na den dood

gaat de slechte naar de plaats der geesten. In
die plaats zullen zij het Evangelie hooren. (1 Petr. 3:18, 19.)
19.

Leer van modern Christendom:

a.

proeft

d na den dood.

Er

is

b.

Leer vanden

geen

ij

B

ij

bel:

Het evangelie wordt gepredikt na den dood. Christus
dikte tot de geesten in de gevangenis. (1 Petr. 3

:

pre-

19.)

Door doop voor de dooden, kunnen de geesten in gevangenschap die gelooven, van hunne zonden vergeven worden.
(1

20.

a.

Cor. 15

:

29.)

Leer van modern Christendom:

De mensch kan
b.

de volmaaktheid van

Leer van den B

ij

God

niet bereiken.

bel:

Johannes verklaarde dat wij „hem

gelijk zullen zijn" (Chris-

tus). (1 Joh. 3
2.) Jezus beval zijn volgelingen
te zijn gelijk God volmaakt is. (Matth. 5
48.)
:

volmaakt

:

21.

a.

Leer van modern Christendom:

Geloof zal de zieken vandaag" niet genezen.
b.

Leer van den B

ij

bel:

uitdrukkelijk dat „deze teekenen", het uitwerpen van duivelen, in talen spreken, zieken genezen, zouden diegenen volgen die gelooven. (Mark. 16 16.) De
belofte van teekenen is evenmin aan een bepaalden tijd
gebonden als de belofte van zaligheid.

Jezus beloofde

:

22.

a.

Leer van modern Christendom:

De mensch kan vandaag door zijn geloof en waardigheid
geen openbaring van God ontvangen.
b. Leer van den B
bel:
De Heilige Geest is de geest van openbaring. Hij zal uit de
dingen van den Vader nemen en zal het den menschen verij

35^

kondigen. (Joh. 16

:

Zeggen dat de Geest vandaag geen

14.)

openbaring geeft staat gelijk met
nemer des persoons is.
23.

a.

L

te

zeggen dat God een aan-

van modern Christendom:

e e r

Johannes de Dooper's doop

is

geen Christendoop.

Leer van den B bel.
De doop van Johannes was het „begin van

b.

ij

het Evangelie

van Christus." (Markus 1
I.) Het was voor de vergeving
van zonden. (Hand. 2
38.) Paulus erkende den doop van
Johannes als geldig. (Hand. 19 4 5.)
:

:

—

:

24.

a.

Leer van modern Christendom:

Besprenkeling zoowel

onderdompeling

als

Leer van den B

b.

ij

b e

is

doop.

1.

Alleen onderdompeling is doop. Het woord doopen beteekent indompelen. Toen Jezus gedoopt werd, kwam hij
voort uit het water. (Matth. 3
16.). Beiden, Philippus en
de kamerling daalden in het water af voor den doop. (Hand.
8
De doop wordt vergeleken bij een begrafenis.
38.)
(Rom. 6 4.)
:

:

:

25.

a.

Leer van modern Christendom:

Kinderen moeten gedoopt worden.
b.

Leer van den

De kinderdoop

B

ij

bel:

onbijbelsch. Slechts personen die kunnen
(Mark. 16 16), bekeeren (Hand. 2 38) en ge-

gelooven

is

:

:

hoorzamen

(Matth.

28

:

20)

zijn

ware

candidaten

voor

den doop.
26.

a.

Leer van modern Christendom:

De doop
b.

is

niet noodzakelijk tot zaligheid.

Leer van den

De doop

B

ij

bel:

een verlossende verordening (Mark. 16 16). Hij
is tot vergeving van zonden. (Hand. 2
38.) Door den doop
doen wij Christus aan. (Gal. 3 27.)
is

:

:

:

27.

a.

Leer van modern Christendom:

De doop
b.

is

niet tot vergeving

Leer van den

B

ij

van zonden.

bel:

De Bijbel leert uitdrukkelijk dat de doop is tot vergeving
van zonden. (Mark. 1 4.) Paulus werd bevolen zich te laten
doopen en „zijn zonden afwasschen". (Hand. 22 16.) Petrus
vergelijkt den doop bij de aarde die door den vloed van
zonde schoongewasschen werd. (I Petr. 3 :2i.))
:

:

28.

a.

Leer van modern Christendom:

Wij „doen Christus aan" of nemen zijn naam op ons door
een belijdenis en niet door den doop.
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Leer van den

b.

De doop

B

ij

bel:

de poort tot het Koninkrijk van God. (Joh. 3 5.)
Op den dag van het Pinksterfeest werden de bekeerden
leden van de kerk door den doop. (Hand. 2
41.) De Romeinen werden „gedoopt in Christus" (Rom. 6 3.) De Corinthiërs werden allen „gedoopt tot één lichaam". (1 Cor.
12
13.) De Galatiërs „deden Christus aan" door den doop.
is

:

:

:

:

(Gal. 3
29.

:

27.)

Leer van modern Christendom:

a.

Wij ontvangen den Heiligen Geest wanneer wij gelooven.

Leer van den B

b.

bel:

ij

De

Heilige Geest komt na geloof, bekeering en doop. (Hand.
2 38.) De Heilige Geest wordt gegeven aan degenen die gehoorzaamd hebben. (Hand. 5 32.) Paulus verstond dat de
Heilige Geest kwam na geloof, want hij vroeg het volk te
Efeze of zij den Heiligen Geest hadden ontvangen „als gij
geloofd hebt". (Hand. 19
2.)
:

:

:

30.

Leer van modern Christendom:

a.

De

oplegging der handen voor het ontvangen van den Hei-

ligen Geest

is

niet noodzakelijk.

Leer van den B

b.

bel:

ij

De oplegging

der handen is een van de leerstellingen van
Christus. (Heb. 6 2.)) De bekeerden te Samaria ontvingen
den Heiligen Geest door het opleggen der handen. (Hand.
8 17.) Zoo ook het volk van Efeze. (Hand. 19 6.)
:

:

31.

a.

:

Leer van modern Christendom:

De

Bijbel geeft autoriteit

Leer van den B

b.

De

ij

om

te prediken.

bel:

de geschiedenis van de roeping en de bediening
van mannen Gods in aloude tijden. Hij stelt geen menschen
uit onzen tijd aan om te prediken.
autoriteit te bezitten
om te prediken, moet men tot de bediening geroepen worden, gelijk Aaron. (Heb. 5
4.) Aaron werd geroepen door
een levend profeet. (Ex. 28
1.)
Bijbel

is

Om

:

:

32.

a.

Leer van modern Christendom:

Geïnspireerde apostelen en profeten
niet noodig.
b.

Leer van den

B

ij

zijn

vandaag

in

de kerk

bel:

Apostelen en profeten en andere ambtenaren werden in de
kerk geplaatst voor „het werk der bediening en voor de opbouwing van het lichaam van Christus." (Eph. 4
12.) Zij
moesten in de kerk blijven „totdat wij allen tot een eenig:
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heid des geloofs gekomen zijn." (Kph. 4
13.) De Chriszijn nog verdeeld, daarom zijn er apostelen en profeten noodig.
:

tenen

33.

Leer van modern Christendom:

a.

Een

leerstellingen verkon-

aantal kerken die verschillende
digen, kunnen allen goddelijk zijn.

Leer van den B

b.

God
tus
34.

is

is

ij

bel:

geen oorzaak van verwarring.

niet verdeeld. (1 Cor.

1

:

(1

Cor. 14: 33.) Chris-

13.)

Leer van modern Christendom:

a.

Er

zijn

:

„Vele wegen die ten hemel voeren".

Leer van den

b.

B

ij

bel:

maar één Heer, één geloof en één doop. (Eph. 4 5.)
De ééne rechte weg" is de eenige weg tot zaligheid. (Matth.
7 14). Paulus waarschuwde de Romeinen te vermijden
„verkeerde leerstellingen." (Rom. 16 17.)
Er

is

:

,,

:

:

35.

Leer van modern Christendom:

a.

De

rechtvaardigen zullen beërven „woningen in de hemelen.

Leer van den

b.

B

ij

bel:

De

aarde is de toekomstige verblijfplaats van de rechtvaardigen. (Gen. 13
15.) De zachtmoedigen zullen het aardrijk
beërven. (Matth. 5
5.) Christus zal met den mensch op
aarde wonen. (Openb. 21
1-3.)
:

:

:

36.

a.

L

e e r

van modern Christendom:

De tweede komst van

Christus

is

een

slechts

geestelijke

komst.
b.

Leer van den

B

ij

bel:

De

herrezen Christus, hebbende een lichaam van vleesch en
beenderen, steeg ten hemel. De Schrift verklaart dat „deze
zelfde Jezus" zal wederkeeren." (Hand. 1
11.) Zijn komst
zal zichtbaar zijn. (Matth. 24
27.) Hij zal persoonlijk op
de aarde voor duizend jaar regeeren. (Openb. 20 4.)
:

:

:

Het feit, dat de Profeet Joseph Smith aan de wereld openbaarde
de Bijbelwaarheid betreffende al deze belangrijke punten van de
leerstelling en van andere beginselen van waarheid, bewijst de goddelijkheid van zijn zending. Want is het niet ondenkbaar te veronderstellen dat een onontwikkelde boer, zonder inspiratie, aan de
wereld zoovele verschillende belangrijke beginselen van geopenbaarden godsdienst zou kunnen verklaren ?
J. H.
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De wereld

is

omdat

in onrust

zij

het geloof in

God en

eeuwige beginselen van Waarheid en Zaligheid

Zijn

mist.

Rede, gehouden
19

in den Salt Lake Tabernakel, op
Augustus 1923, door Ouderling John A. Widtsoe.

Mijne broeders, zusters en vrienden, ik acht het immer een
groot voorrecht om mijn getuigenis te geven van het groote Laterdaagsche werk dat de Heiligen der Laatste Dagen belijden. Waarheid is een groote bezitting, en ik verheug mij dat in mijn leven
datgene is gekomen, hetwelk ik weet de grootste waarheid te zijn
die de mensch kan bezitten.
De groote vooruitgang van het menschdom, vanaf den beginne
van geschreven geschiedenis, is gekomen toen de mensch waarheid bij waarheid voegde in deze laatste dagen heeft de mensch
waarheid verworven, die zeer veel grooter is dan die hij in vroegere eeuwen bezat. Bovendien bezitten wij de oude waarheid, de
groote geestelijke waarheid van het Evangelie, hersteld om ons te
leiden en waardoor wij alle andere en mindere waarheden kunnen
verklaren. Ik gevoel het te allen tijde een voorrecht om aangaande
mijn overtuiging van de waarheid van het Evangelie, zooals het
geleerd werd door den Zaligmaker en zooals het hersteld is in deze
laatste dagen door bemiddeling van den Profeet Joseph Smith,
te getuigen.
De mensch leeft niet door zijn stoffelijke bezittingen. Dat ifeit
wordt door elk mensch van ondervinding erkend. De mensch leeft
door de groote waarheden van het „zijn", de groote, geestelijke
;

waarheden,

die

alle

mindere

waarheden aangaande

stoffelijke

zaken, overtreffen en die dienen om de beteekenis van alle aangelegenheden van het menschdom te vertolken.

Terug van een

reis.

werd om een gedeelte van den
nemen dezen namiddag, omrede ik juist van een lange

Ik veronderstel dat ik gevraagd
tijd in

te

ben teruggekeerd, lang in mijlen, ofschoon kort in tijd, en er
een verslag verwacht wordt van de werkzaamheden, die volbracht
werden gedurende deze reis of zending. Ik heb het zeer groote
voorrecht gehad om door Europa te reizen en vele landen van
Europa te bezoeken in gezelschap van ouderling Reed Smoot. Wij
vertrokken ongeveer twee maanden geleden van hier, en nadat wij
snel door de verschillende landen van Europa gereisd hadden en
in de verschillende steden lang genoeg verbleven om het ons opgedragen werk te volbrengen, kwamen wij naar dit gezegende
Amerika terug. Ik wensch te zeggen, dat de gevoelens, die mij
overstelpten toen ik de oude wereld, waar ik geboren ben en waar
reis
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de meeste van u van afstammen, verliet, gevoelens van dankbaarheid tot mijn Hemelschen Vader waren voor de schepping, het
bestaan en voor den tegenwoordigen grooten dienst aan hel
menschdom, van dit groote land Amerika. Deze Vereenigde Staten
is een gezegend land. Gezegend is de mensch, die den geest van
vrijheid, recht en gerechtigheid en rechtvaardig leven heeft gevat,
beginselen, die den grondslag van de grondwet van dit land vormen.
Gezegend is de mensch, die het voorrecht heeft om onder de
bescherming van dit land als een vrij burger met vrijheid van
gedachten en handelen binnen de wet, te leven. Zoo, ik was verblijd om in Amerika terug te zijn, verblijd om wederom in dezen
Staat te vertoeven, terug onder mijn volk en op dit geliefd Tempelplein, vergaderd met mijn broeders en zusters, te zijn.

Zendelingen maken vooruitgang.
dat wij reizende waren, hadden wij, zooals
om bijna al de westelijke landen
van Europa, Groot-Brittanje ingesloten, te bezoeken. Wij bezochten Groot-Brittanje, de Scandinavische landen, Denemarken, Zweden en Noorwegen, Duitschland, het hoofdkantoor van de Zwitsersche Zending en vertoefden eenige dagen in Parijs. Het verheugt mij om in staat te zijn aan mijne broeders en zusters te melden, dat de zendelingen van de Heiligen der Laatste Dagen in

Gedurende den

tijd,

ik alreeds zeide, het voorrecht

Europa op bevredigende wijze, zoo bevredigend als verwacht kan
worden onder de bestaande toestanden, vooruitgang maken. Diegenen, welke aan de Kerk behooren in de Europeesche Zending,
schenen mij toe, als ik ze ontmoette, naar recht en gerechtigheid,
waarheid en naar de leeringen die aan het Evangelie van Jezus
Christus behooren, te hongeren, en het scheen mij alzoo toe, dat
zij verlangend bezig waren om God te dienen, door zoo goed als
zij kunnen de wetten van het Evangelie te gehoorzamen. Het is
waar, dat gedurende de laatste jaren de toestanden die na den oorlog voortkwamen, een groote vermindering in de zendelingenschaar in Europa teweeg brachten en omrede deze oorzaak het toezicht niet zoo scherp geweest is als in het verleden. Noodzakelijkerwijze is er een reactie in het werk geweest, een algemeene vermindering in arbeid ten behoeve van het groote werk. Maar aan de
andere hand hebben diegenen, welke aan de Kerk behoorden, een
zendelingenorganisatie gevormd, om de waarheden, die zij zoo
lief hadden, aan diegenen te brengen, die geen leden van de Kerk
waren. Ik herinner mij hoe broeder McKav en ik zelve in de vergaderzaal te Christiania, Noorwegen, zonder vooruit kennis van
onze komst gegeven te hebben, binnenstapten.

(Wordt vervolgd.)

Tl P

^nTPD

REDACTIE: CHAS.

S.

nederlandsch orgaan van de
HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

HYDE

VAST

-

ASSISTENT:

C.

ZAPPEY

IK?

Het wonderbare gedeelte van het ware Evangelie van den Zaligmaker is dat Hij niet alleen een wijzen raad verschafte voor de toekomstige geestelijke zaligheid van de zielen der menschen, maar alzoo aan hen wetten en geboden gaf die bestemd waren om tij delijken vooruitgang en zegeningen te brengen en ons van kracht te
voorzien voor de volbrenging van de grootere en meer geestelijke
wetten van de celestiale wereld.
Onder deze meer tijdelijke wetten, die, als zij behoorlijk onderhouden worden, de ziel met groote kracht en sterkte voorzien,
bestaat de wet of het gebod om te vasten. Vasten is immer onafscheidelijk aan gebed verbonden geweest, zoodat de toewijding tot
God volmaakt mocht zijn.
Gedurende oude tijden gebood Jeremia, dat de rol, die door God
aan hem gegeven was, gelezen zoude worden in des Heeren Huis
op den vastendag. Aan Zijn geliefd volk op het westelijk vasteland, honderden jaren geleden, gaf de Heere alzoo deze zelfde
boodschap, want de profeet Omni sprekende, zegt „Nu, mijne
geliefde broederen, ik wenschte dat gij tot Christus kwaamt, die
de Heilige Israëls is, en dat gij van zijn heil en de kracht zijner verlossing naamt. Ja, komt tot hem en offert geheel uwe ziel als eene
offerande aan hem en gaat voort met vasten en bidden en volhardt
tot bet einde, en zoowaar als de Heere God leeft, zult gij zalig
worden." (B. v. M. Omni i :2Ó). In deze laatste bedeeling
gebood de Heere Zijn volk om alle dingen in de eenvoudigheid des harten te doen, zoodat de vasten volkomen
moge zijn. „Voorwaar, dit is vasten en gebed; of in andere woorden,
verheuging en gebed." (L,. en V. 59 14.)
„Eveneens geef Ik aan u een gebod, dat gij zult voortgaan in gebed
en vasten vanaf dezen tijd voortaan." (L. en V. 88 76.) De Heere,
realiseerende de moeilijkheden die noodzakelijkerwijze over Zijn
volk zouden komen en de hindernissen, die zij zouden moeten
beklimmen, openbaarde een plan, waardoor genoegzame kracht en
sterkte verkregen kon worden om hen veilig tot het einde te voeren, totdat zij zalig in Zijn tegenwoordigheid zouden terugkeeren.
Alle getrouwe heiligen, die deze wet stipt hebben onderhouden,
weten dat de rijkste getuigenissen en het grootste geestelijk licht,
waar eenig mensch zich in verheugen kan, ontvangen wordt, als de
:

:

:

358
ziel vernederd is door vasten en de tegenwoordigheid van de engelen des hemels verkregen wordt door gebed.
Maar is dat al hetgeen, hetwelk door vasten en bidden teweeggebracht wordt? Neen. De Heere, met Zijn Alziend Oog, aanschouwde vele armen, behoeftigen en geteisterden onder Zijn aardsche kinderen. Hij zag moeders en kinderen koud en hongerig en
Hij zeide, zonder twijfel, tot Zichzelvë: Voor dezen moet gezorgd
worden; zoo Hij gebood aan Zijn volk: Gij zult uzelve eens per
maand van ten minste twee maaltijden onthouden, en de gelijkwaardige som in geld, die gij op deze wijze bespaart, in Mijn
schathuis brengen, zoodat er voedsel en hulpe voor allen mogen
zijn. Niemand verliest één cent daarbij, want als wij onze maaltijden gebruikt hadden, zoude het geld eveneens uitgegeven zijn.
Door den armen te geven, lecnen wij slechts aan den Heere en
ondervindingen hebben mij vele, vele malen geleerd dat mijn
Hemelsche Vader de beste betaalmeester in de geheele wereld is.
Als wij in dit goede Nederland de duizenden aanschouwen, die
werkeloos zijn en in behoeftige en nooddruftige omstandigheden
verkeeren, is het zeer noodzakelijk dat beiden, de armen en de
rijken, deze groote wet van broeder- en zusterliefde meer nauwgezet dan ooit tevoren onderhouden, zoodat voor allen gezorgd zal
kunnen worden. Als ieder lidmaat der Kerk in Holland 35 et.
vastengave per maand zoude betalen, zoude er meer dan genoeg
zijn om voor al de behoeftigen onder ons zorg te dragen en zonder
tvs ijfel besparen wij meer dan 35 et. per persoon, als wij eens per
maand, gelijk de Heere vereischt, één dag zouden vasten.
Broeders en zusters, vandaag is het de dag van onze behoudenis,
de dag waarin wij moeten leeren om onze naasten te beminnen en
God boven alles. Laat ons streven om een toestand teweeg te brengen gelijk aan dien, welke bestond in de dagen van Enoch, onder
wiens volk geen armen bestonden en God erkende hun rechtvaardigheid door hen in den hemel op te nemen. Laat eikéén het zijne
doen, want in eendracht is er macht, en buiten dit alles geeft het
vasten een ootmoed aan de ziel, die ons het eeuwige leven, in de
tegenwoordigheid van den Vader onzer geesten, helpt verzekeren.
Wat een heerlijk voorrecht voor Zijn volk!

CHAS.

S.

HYDE.

VERSLAG VAN DE ARNHEMSCHE CONFERENTIE.
De laatste Arnhemsche conferentie, 18 November gehouden, kan
voorzeker een succes genoemd worden, daar de resultaten van de
vergaderingen nog dagelijks gezien worden. President Groen
schrijft dat vreemdelingen, die de vergaderingen gedurende de
conferentie bijwoonden, een verder onderzoek instellen en de hoop
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is,

dat dezen de Paarl van groote waarde, den

mogen

weg

tot zaligheid,

onderscheiden.
De conferentie werd geopend door een vergadering voor de zendelingen, die Zaterdagnamiddag gehouden werd. Na van alle aanwezigen gehoord te hebben, ontvingen de ouderlingen de noodigc
lessen en raadgevingen van hun hoofd, president Charles S. Hyde.
Zondagmorgen 10 uur werd er geopend door het zingen van lied i.
Een zegen werd gevraagd door ouderling Barton J. Needham
van Apeldoorn, waarna werd voortgezet door het zingen van lied
179. Ouderling Martinus Groen, conferentie-president van Arnhem,
verwelkomde de aanwezigen en de afval, de eenvoudigheid van
het Evangelie, openbaring en het Boek van Mormon werden door
hem en ouderlingen J. J. de Brij, conferentie-president van Rotterdam, en Cornelius Zappey, ass.-redacteur van „De Ster" besproken.
-Tot slot werd lied 44 gezongen. Ouderling Harold B. Taylor van
Zwolle eindigde door dankzegging.
Lied 38 werd gezongen door de aanwezigen in de namiddagvergadering, die half drie werd geopend. Een zegen werd afgesmeekt
door ouderling D. H. Sheby van Deventer. Lied 21 werd nu gezongen. Het H. Avondmaal werd toebediend en de autoriteiten der
Kerk voorgesteld en op de gebruikelijke wijze ondersteund. Ouderlingen Morris B. Ashton van Zwolle en Barton J. Needham van
Apeldoorn spoorden aan om toch vooral het Evangeliezaad met
milde hand uit te strooien en behandelden de teekenen der tijden
en de beginselen van het Evangelie. Na het zingen van lied 27 door
de vergaderden spraken ouderling B. Tiemersma, aan alle leden
wel bekend, en de president der zending, Charles S. Hyde. Ouderling Tiemersma, die een zakenbezoek brengt aan Nederland, sprak
o.a. over het beginsel van bekeering en president Hyde toonde
aan wat de belooning zal zijn voor diegenen, die den goeden strijd
tot het einde zullen volhouden. Lied 6 werd als slotzang gezongen.
Dankzegging door ouderling C. O. Carstensen van Apeldoorn.
Des avonds 7 uur was er een grooter aantal, als dat het gewoonlijk het geval is met de conferentiën te Arnhem, tegenwoordig, hetwelk zeer bevredigend was voor president Groen en zijn getrouwe
medewerkers. Lied 65 werd gezongen en een zegen gevraagd door
ouderling John Veth van Haarlem en ouderling Johan Noorlander, conferentie-president van Amsterdam en Bowa de Vries, conferentie-president van Groningen, bespraken autoriteit, kinderdoop,
herstelling en Daniël's droom. President Charles S. Hyde weerlegde op een zeer schoone wijze een artikel, hetwelk door een
zeker dominee te Zwolle in den aldaar verschijnenden Gereformeerden Kerkbode geplaatst was. Op duidelijke wijze werd aangetoond hoe dominee, volgens de H. Schrift, faalde. Klaar en duidelijk werd bewezen dat openbaring niet op zoude houden na de
afsluiting van het Nieuwe Testament. Dat er meer dan „illumi-
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natie" van noode is om geleid te worden in de wegen van zaligheid en liet eeuwige leven. Met krachtige woorden werd bekend

gemaakt dat God van den hemel gesproken heeft en Zijn kerk gevestigd op aarde, er meer dan „illuminatie" bestaat in die Kerk,
want zij wordt geleid door ..inspiratie" des Heeren, zooals zij door
de Apostelen in hunne dagen werd genoten.
Alle aanwezigen, heiligen en bezoekers, waren geheel en al oor
en het was een waardig einde van een uitmuntend geslaagde conferentie. Na het zingen van lied 170, eindigde deze conferentie door
dankzegging bij monde van ouderling Stanley L,. Sharp van Delft.
liet werk in de Arnhemsche conferentie schenkt zeer veel voldoening. Langzaam maar zeker winnen ouderling Groen en de
andere zendelingen veld. De harde ijskorst, die de harten der menschen van deze streek voor „Mormonisme" scheen te omsluiten,
smelt allengs door den onvermoeiden arbeid van Gods knechten,
lieden, die een gewillig oor leenen aan de leeringen van den Zaligmaker, worden gevonden en de teekenen wijzen aan, dat het
gezaaide welig groeit en spoedig vruchten voort zal brengen.

MAAK U OP EN DOE

HET!

Koning David sprak bovenstaande woorden met kracht, toen hij
zoon Salomo gebood den Heere den God Israëls een Huis te
bouwen. Hij had gezorgd dat er een overvloed van goud en zilver
was. Koper en ijzer was er in menigte, hout en steenen waren
bereid en velen, die het werk konden doen, zooals houwers, werkzijn

meesters in steen en in hout en wijze lieden in allerlei
werk, waren aanwezig. En David, in wiens hart het geweest was
den naam des Heeren zijns Gods een Huis te bouwen, maar het
niet toegestaan werd, zeer begeerende dat zijn zoon het zoude doen,
sprak „M aak u op en doe het, en de
zal
m e t u z ij n." Alles was bereid om aan te vangen, maar er moest
aangevangen, begonnen worden. Het goud, zilver, koper, ijzer,
hout en de steen deden geen goed als het in groote hoeveelheden
in voorraad lag en er geen hand werd uitgestoken om het doel, een
Huis des Heeren te bouwen, te bereiken. Het zoude nimmer
gebouwd worden als er niets anders gedaan werd dan het vaardig
maken, en daarvoor de woorden Maak u op en doe het
Zoovelen in dit leven hebben deze aanmoediging van noode.
Zoovelen zouden deze woorden toegeroepen moeten worden gedurende hun dagelijkschen arbeid. Niet alleen in de dagelijksche
taak, waar er velen zijn die verplichtingen verschuiven, werkzaamheden afstellen of onwillig zijn om datgeen te volbrengen dat
in het pad van hun plicht treedt, maar meer nog is het heden ten
dage van noode, dat het menschdom het „Maak u op en doe het,

Heere

:

:
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en de Heere zal met u zijn" inzake geestelijke dingen toegeroepen
wordt.
De weg tot zaligheid, zoo duidelijk door den Verlosser voorgeleefd en geleerd, schijnt wel hard te zijn, om verstaan te worden
door de kinderen van deze aarde. Men ontmoet den mensch dagelijks, die niet ophoudt den naam des Heeren te loven, maar in han'lel en wandel dien Heere ontkent. Het aanschouwen van lippendienst deed de Zaligmaker zeggen: „En wat noemt gij mij, Heere,
Heere, en doet niet hetgeen dat ik zeg?" Het probeeren te dienen
door woorden en niet door daden zal nimmer eenig mensch het
eeuwige leven verzekeren. Het neemt daden. Daden, die levend
geloof aantoonen. De woorden van den grooten Meester „Dit volk
genaakt Mij met hunnen mond en eert Mij met de lippen, maar hun
hart houdt zich verre van Mij, doch tevergeefs eeren zij Mij, leerende leeringen, die geboden van menschen zijn", zouden voor de
christenwereld als een waarschuwing staan, waar noch ter rechter,
noch ter linker een uitvlucht voor gevonden kan worden. Zelfs
ontmoet men zeer veel stervelingen heden ten dage, die waarlijk
het in hun hart hebben Gode welbehagelijk te zijn, maar met een
schouderophalen alle beginselen afwijzen, die naar hun meening
te moeilijk of te ongehoord zijn. Het geloof, wordt er gezegd, het
geloof, mijn vriend, is de hoofdzaak wat er gevraagd wordt van
den mensch en al waartoe wij aardbewoners in staat zijn. Hoe
klaar de leeringen van Pauius, die bereid was geweest om zich
op te
en datgene te
wat Ananias hem verklaarde den weg tot zaligheid te zijn en Christus aan te doen, nadat hij door den Heiland Zelve aangeroepen was op den weg van
Damascus Zoo schoon leert deze groote Apostel dat „de hoorders
der wet niet rechtvaardig voor God zijn, maar de daders der wet
gerechtvaardigd zullen worden !"
De wetten en geboden aan den mensch gegeven om zijn zaligheid uit te werken, zijn door een wijs, rechtvaardig en goedertierend Vader daar gesteld. Het zijn, en wie van diegenen die naar
den Hemel opzien voor bijstand en hulpe, durft anderszins
beweren, de eenigste bepalingen en verordeningen, die ons terug
zullen doen keeren naar ons Vaderhuis. Goddelijke aanroepingen,
zooals deze „Voorwaar, voorwaar zeg ik ulieden, die niet ingaat
door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt,
die is een dief en moordenaar", zal niemand kunnen loochenen, die
zich beroept een aanhanger van de H. Schrift te zijn. De eene
deugdelijke weg is nog steeds „Eén Heere, één geloof, één doop
één God en Vader voor allen." Waarom toch neigt het menschdom het oor naar de bedriegelijke leeraars, die zichzelven autoriteit aanmatigen en den eenigen weg tot het eeuwige leven,
gegeven door God, trachten te verbeteren en wegdoen met die
geboden, die voorgeschreven zijn en anderen instellen, die van
:

maken

doen

!

:

:
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waarde zijn. Immers ,,een iegelijk, die overtreedt en
van Christus die heeft God niet die in de leer
van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon."
Wanneer zullen de inwoners der aarde ontwaken en inzien dat
de weg, zooals door Jezus en Zijne Apostelen gepredikt, hoe eennul en geener

niet blijft in de leer

;

voudig ook, de eenige
z a

weg

is

en zich

opmaken

gehoor-

en

men?

Als Heiligen der Laatste Dagen zouden wij dagelijks wakker
voor onzen plicht gevonden moeten kunnen worden en aan de
wereld steeds door onze handelingen toonen den naam van Christus waardig te zijn, zoodat anderen onze werken mogen zien en
geleid worden om den grooten Jehova te aanbidden, de wanbegrippen te doen ophouden, die rondom ons in zulk een mate
gepredikt worden en aan het menschdom te aanschouwen geven
wat het meent daders te zijn van den Goddelijken Weg, zoodat wij
,,M a a k u
door onzen handel en wandel de wereld toeroepen
:

op en doe het, en de Heere zal met

u

zij n."
C. Z.

VAN OVER DEN OCEAAN.
Pres.

CHARLES

S.

HYDE,

van de Nederlandsche Zending,
Crooswijkschesingel 16b, Rotterdam, Holland.
Pres.

Geliefde Broeder.

om u te verwittigen van den dood
van onze meest geliefde oud-zendelingen, ouderling
Mahonri A. Josephson van Brigham City, Utah, welke zijn leven
verloor in een automobielongeluk toen hij op 17 October, des
middags naar huis terugkeerde.
Het

van

is

mijn treurige plicht

één

De oogst was ingegaard en de dorschers waren bezig. Hij woonde op eenigen afstand van zijn boerderij en hij had zijn zadelpaard
gereed gemaakt om zich naar huis te begeven, maar als hij juist
gereed was te vertrekken, stelde een vriend zijn automobiel ter
beschikking, die hij met zich had, zoodat Br. Josephson spoediger
thuis zoude kunnen zijn. Hij nam het aanbod aan en bestuurde
de machine zelve, terwijl één van zijn vrienden hem vergezelde.
Hij was niet gewend aan deze automobiel en verloor het beheer.
Toen hij zulks bemerkte, waarschuwde hij zijn vriend om zich uit
het voertuig te werpen, hetwelk deze ook deed en eenige zware
opliep, maar broeder Josephson werd er voorover
uitgeworpen, toen de automobiel omsloeg en kwam een weinig
verder aan den kant van den weg terecht. Zijn nek was gebroken
en twee groote sneden, ongeveer vijf centimeter lang, liepen vanaf
het bovenste gedeelte van zijn hoofd tot aan zijn rechteroor.
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Hoe lang hij in dezen toestand heeft gelegen is niet met juistheid te zeggen, omdat zijn vriend bewusteloos was door zijn val.
Toen deze zijn bewustzijn herkreeg heeft hij getracht een automobielkussen onder het hoofd van Broeder Josephson te plaatsen,
maar de schok was te groot voor hem en hij verloor weder zijn
bewustzijn. Toen hij wederom bij zinnen kwam, eindigde hij zijn
liefdevolle taak die hij

begonnen had en ging henen

om

hulp te

halen.

Ouderling Josephson's vader was de eerste om de plaats van
het onheil te bereiken. Hij vond zijn zoon in een bloedbad. Het
bloed gutste uit de vreeselijke sneden in zijn hoofd, maar het hart
klopte nog. In haast zond hij een vriend naar den dokter, maar
vóór de dokter gevonden kon worden, was ouderling Josephson
gestorven.

Het lichaam werd naar zijn vaders huis genomen en daarna
naar de wijk overgebracht waarover ouderling Josephson als bisschop presideerde, waar de lijkdienst Vrijdagnamiddag gehouden
werd. Het wordt gezegd dat elk kind en volwassen persoon in de
wijk woonachtig, tegenwoordig was, om hem de laatste eer te bewijzen en de schoone liefelijke hulde, die hem gebracht werd, aan
te hooren.

Na dezen lijkdienst werd het stoffelijk overschot naar het huis
van zijn vader te Brigham City gebracht, waar het door vele liefhebbende vrienden in oogenschouw genomen werd voor den begrafenisdienst die Zaterdagnamiddag 1 uur gehouden werd. Dit
was de plaats waar hij zijn jeugd doorbracht. De Kerk was geheel
gevuld en bloemen bedekten de kist en het platvorm. Ouderlingen
Peter Lee Nebeker, John A. Butterworth, Prof. Merrill, gewezen
hoofd van de Brigham City High School, het presidentschap van
den Ring en bisschop Ballentyne, gewezen president van de Zwitsersche en Duitsche Zending, waren de sprekers. Allen getuigden
met schoone woorden aangaande het leven van den overledene.
Hij werd door allen die hem kenden, bemind. Hij was juist dat
soort van zendeling die zendingspresidenten gaarne wenschen te
ontvangen in de zendingen. Hij was een getrouw echtgenoot, een
goed en liefdevol zoon, een medegevoelende en vaderlijke bisschop,
een blijmoedig en gedienstig buur, een gehoorzaam kind van zijn
Hemelschen Vader, een oprecht Heilige der Laatste Dagen, een
man die de wereld beter en gelukkiger heeft gemaakt door zijn
leven.

Wij treuren, tezamen met zijn geliefden vader en moeder, broeders en zusters en vrouw over het plotseling overlijden van hun

maar verheugen ons met hen in het voorrecht hetwelk
genoten hebben om vereenigd te zijn geweest met zulk een
waardig zoon van God.
geliefde,

wij

3<H

Met de vriendelijke groeten aan uzelve, uw echtgenoote, zendelingen en heiligen, verblijf ik, uw Broeder in Christus,
A.

J.

BUTTERWORTH.

* * *

Ouderling Mahonri A. Josephson is wel bekend en bemind dooide leden der Kerk in Holland. Hij arriveerde 28 April 1916 in het
zendingsveld en was werkzaam in Utrecht en presideerde over de
Groningsche en later over de Amsterdamsche conferentie. Hij vertrok 2 Juli 1919 terug naar Zion.

Aangekomen.
Uit Zion zijn aangekomen en in de verschillende vertakkingen
geplaatst, ouderlingen Arie van Tussenbroek, David L. Murdock,
William K. Potts, Albert R. Hoggan, Milton L. Christensen, Clifton E. Thayne, C. Vernon Coggle en Zuster Adriana M. Zappey.
:

RIJMPREEKJES.
No.

27.

Raad aan

Predikers.

Mijn jonge vriend die zendling wordt, je vraagt me om raad eer
je vertrekt. M'n raad zal bondig zijn en kort. Daar ginder moet
geloof verwekt daartoe getuigenis verstrekt van wat je wéét,
niet slechts vermeent. Geen twijfel mag daar in je ontdekt. Geloof
;

met

't

De

merg van je gebeent' l
genoeg gerucht,
Geen prediker geve ooit hem

stem weerklinkt ten allen
Vertrouwen moet door
hem geplant. De twijfel rust op 't losse zand, 't geloof op 't Eeuwig
Rotsgesteent'. De twijflaar is geen Godsgezant. Geloof met 't merg
van je gebeent'
Wie anderen bewegen wil, moet zélf gelooven, door-en-door,
moet kennen de Inspraak, zacht en stil, die vastheid geeft. Plet
laatste spoor van twijfel gaat geheel te loor waar licht van Boven
wordt verleend. O, bid er om, o werk er voor Geloof met 't merg
van je gebeent'
kant.

twijfel krijgt

zijn

lucht.

!
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