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DE STER
HALF-MAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT
VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

OPGERICHT IN 1896

Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt; gelijk ik u

liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.

Johannes 13 : 34.

Openingsrede van President Heber J. Grant

in de Half-Jaarlijksche Conferentie

te Salt Lake City, op 5 October 1923.

Het is voorzeker een inspireerend gezicht dit gebouw bij de
openingsvergadering onzer halfjaarlijksche conferentie zoo vol te

zien. Ik gevoel mij werkelijk dankbaar tot den Heere voor Zijne

zegeningen, ons als een volk gedurende het gepasseerde jaar
geschonken. Onze oogsten zijn zeer overvloedig geweest. Er
heerscht een geest van voldoening in het inner berggewest, waar
de Heiligen der Laatste Dagen gevestigd zijn, dat veel verschilt, op
financieel gebied, van wat het twee jaren geleden was.
Wij zijn werkelijk dankbaar voor de zegeningen die ons

gedurende de twee laatste jaren gewerden, en ootmoedig bidden
wij dat zij op de Heiligen mogen blijven rusten, dat het land over-

vloedig moge opbrengen, en dat vrede en voorspoed onder al het

volk des Heeren moge voortduren. Boven alles is het verlangen
van het Presidentschap en der Algemeene Autoriteiten, dat de

Heiligen der Laatste Dagen mogen groeien in het licht, de kennis

en het getuigenis van het Evangelie des Heeren Jezus Christus,

dat aan de aarde hersteld is door de instrumentaliteit van Joseph
Smith. Terwijl wij ons verheugen over den materieelen voorspoed
des volks, verblijden wij ons meer nog in de toename van
geloof, kennis en liefde jegens God en het verlangen om Hem te

•dienen.



Het bezoek van den President.

In de gepasseerde zes maanden genoten wij het voorrecht van
een bezoek van den President der Ver. Staten, die vanaf deze
plaats sprak en later het zuidelijk deel van onzen Staat bezocht
Het is ons allen bekend dat hij sedert dien uit dit leven is weg-
geroepen. Zooals ïk hier bij een gelegenheid reeds eerder gezegd
heb, ben ik dankbaar dat President Harding de gelegenheid gehad
heeft om het volk van onzen Staat te ontmoeten en onder hen te
verkeeren en der omringende Staten, waar zoovelen der Heiligen
zijn gevestigd. Ik verblijdde mij zeer toen hij mij zeide, terwijl wij
in het Yellowstone Park dineerden, dat zijn goeden dunk van ons
volk zeer door zijn verblijf onder hen was verhoogd. Ik ben dank-
baar dat het hooge ambt, hetwelk hij tot aan zijn verscheiden
bekleedde, nu door een man wordt opgevolgd, die, naar ik van
ganscher harte geloof, die hcoge positie waardig is. Ik verlang,
en ik ben overtuigd dat alle Heiligen der Laatste Dagen verlangen,
dat de inspiratie die van God komt, President Coolidge moge
begeesteren, in die groote roeping die hij te vervullen heeft, en dat

hem en zijn ministerie wijsheid moge worden geschonken om de
zaken van ons geliefd land te kunnen leiden.

Wij als Heiligen der Laatste Dagen hebben veel om dankbaar
over te zijn. Wij leggen juist de laatste hand aan een prachtig

ziekenhuis in Idaho Falls, Idaho, dat als het voltooid en

gemeubileerd is, ongeveer vier honderd duizend dollars gekost

heeft en een blijvend gedenkteeken zal zijn aan de rechtschapen-

heid van ons volk en hun toewijding tot God. Anderszins zouden
wij niet over de middelen hebben kunnen beschikken, om zulk
een prachtig gebouw in den aangrenzenden Staat op te richten.

De ingewijde tempel.

Er is een tempel den Allerhoogsten gewijd in een vreemd land,

de eerste die buiten de Ver. Staten of hun gebied gebouwd is. De
kosten van den Alberta Tempel, meubileering, uitrusting, aan-

gelegde gronden, alles geheel compleet, zijn $781.479.90 — meer
dan driekwart miljoen dollars is daar besteed in de voltooiing van
een Huis Gods, bestemd voor heilige doeleinden. Velen onzer

hadden het voorrecht bij de vergaderingen, elf in 't geheel, tegen-

woordig te zijn, en in elk dezer werd de inwijdingsbede gelezen, en

toespraken gehouden door allen der Hoofd Autoriteiten die aan-

wezig waren, door velen der ambtenaren der Kerk en velen van
het volk, die daar als bezoekers waren.

Ik verheug mij te kunnen verklaren dat diezelfde heerlijke,

vredevolle, Goddelijke en inspireerende geest, die ik het voorrecht

had te genieten bij het inwijden van den Logan Tempel, den Salt

Lake Tempel en de Hawaïï Tempel, ook met ons was in de ver-



schillende bijeenkomsten in den Alberta Tempel. Ik verheug mij
dat daar een rijke uitstorting was van den Geest des Heeren,
gedurende al de elf gelegenheden, die in dien Tempel gehouden
werden, en dat zij, die tegenwoordig waren, er in deelden, en dat
de bezoekers en het volk uit die plaats tot in hun binnenste vol-

daan en in staat waren hun getuigenis te geven, dat de Heere, door
de rijke uitstorting Zijns Geestes, met ons was in al deze diensten.

Bij de gedachte aan de verschillende inwijdingen van de Tem-
pelen, die ik het voorrecht had bij te wonen, doet zich sterk in

mij gevoelen dankbaarheid tot God, die mij bevoorrechtte aan-
wezig te zijn en van den geest te genieten, die daar altijd werd
gevonden. Het is de geest die het leven geeft, terwijl de letter

doodt ; en ik kan getuigen, dat de Geest des levenden Gods, ter

gelegenheid van elk dier inwijdingen der Tempelen tegenwoordig
was.

Geesten in toon gezet.

Indien wij, als Heiligen der Laatste Dagen, het Evangelie des

Heeren Jezus Christus volgen, worden onze geesten volkomen in

toon gezet, zoodat wij in werkelijkheid deelen in de inspiratie des

levenden Gods, die in de conferentie-vergaderingen der Heiligen
der Laatste Dagen wordt gevonden, en ik weet dat geen getrouwe
Heilige der Laatste Dagen te Logan, Manti, Salt Lake City en in

de Hawaïï-eilanden of in Cardston bij de inwijding der verschil-

lende tempelen tegenwoordig had kunnen zijn, zonder bewogen te

worden door den Geest Gods, die bij al die gelegenheden aanwezig
was.

Geen Heilige der Laatste Dagen heeft ooit een dezer vergade-
ringen bijgewoond zonder met een grootere liefde tot God, met
een grooter verlangen God te dienen, en met een hernieuwd voor-
nemen om het Evangelie van den Heere Jezus Christus, dat wij

verdedigen, getrouwer na te leven, naar huis terug te keeren.

Ik herinner mij twee gelegenheden, terwijl ik in het zendings-

veld was, die wonderbaar voor mij waren, want zij geleken in mijn

gevoelens op de gezegende ondervonden voorvallen bij de inwijding

dezer Tempelen. Een dezer' was toen alle ouderlingen van de

Engelsche Zending en vertegenwoordigers van sommige der andere
zendingen in Europa te Bradford bijeen waren — eenige honder-
den zendelingen — waar wij een geestelijk feest genoten. Wij
fiadden wat genoemd kan worden, ,,een heiligen dag". De Heere
God Almachtige zegende ons bij deze gelegenheid overvloedig. Een
ander geval was te Rotterdam, waar velen der Nederlandsehe
Zending, België en Holland tezamen, en velen der Zwitsersche
en Duitsche Zending, tegenwoordig waren. Onze bijeenkomst
duurde tot middernacht, en ik ben zeker, dat niemand der zen-

delingen zich over den langen duur der vergadering verveelde. Er



werden tranen van dankbaarheid tot Gcd gestort bij die gelegen-
heid, voor de ontvangen kennis en getuigenis der heiligheid van
het werk, waarin wij verbonden waren. De vreeze des Heercn was
met ons en wij verheugden ons zeer.

De Cumorah Conferentie.

Den 22sten der vorige maand hadden wij het voorrecht — vier

der Hoofd-Autoriteiten van deze stad en een die te Brooklyn
geplaatst was, als president der Zending in de Oostelijke Staten,
Broeder Brigham H. Roberts — aanwezig te zijn bij de wonder-
bare conferentie op de Joseph Smith-boerderij, in het Gewijde
Bosch en bij den Heuvel Cumorah gehouden, de honderdste ver-
jaring vierende van Joseph Smith's eersten blik van de platen,

waarvan het Boek van Mormon vertaald is geworden. Een zeer

bijzondere driedaagsche conferentie werd daar gehouden. Een
rijke uitstorting van den Geest Gods werd daar genoten. Ik ben
President B. H. Roberts inderdaad dankbaar voor de schikking
dier conferentie, want ik ben vrij te bekennen, dat ik door de menig-
vuldigheid mijner plichten en verantwoordelijkheden, die op mij

rusten, de honderdste verjaring mocht hebben vergeten. Ik gevoel
mij zelf dankbaar tot Broeder Roberts, dat hij het niet per-

mitteerde voorbij te gaan zonder het met een prachtige conferen-

tie te herdenken. Het was een gebeurtenis, waarnaar een ieder die

haar bijwoonde, met dezelfde vreugde en voldoening terug zal zien

als naar de inwijding van onze tempelen, en het passeeren van
andere mijlpalen, om zoo te spreken, in de geschiedenis der Kerk.

In het Gewijde Bosch.

Ik merkte in de eerste vergadering aan, dat het ons onuitspreke-

lijk speet, dat President Brigham H. Roberts' gezondheid van dien

aard was, dat hij niet aanwezig kon zijn, dat het mij scheen veel

overeenkomst te hebben met het tooneelstuk Hamlet, waarbij

Hamlet uitgesloten was. Br. Roberts had een zeer merkwaardig
programma bereid, dat vele episoden en historische zaken in ver-

band met de opkomst der Kerk in die honderd jaren verhandelde,

en daar waren geen woorden, waarmede wij voldoende recht kon-

den doen om onze spijt te kennen te geven over het feit, dat de

man, wien wij voor al dien arbeid verplicht waren, wegens zijn

slechte gezondheid geen actiever deel kon nemen aan deze gelegen-

heid, en toch verheugden wij ons dat hij in staat was om zijn stem

bij verschillende gelegenheden gedurende die conferentie te ver-

heffen en ook in enkele vergaderingen aanwezig te zijn, hoewel
zijn gezondheid hem noopte om zich van eenige dezer vóór den
afloop te verwijderen. Ik heb gezegd, en hoorde anderen, die aan-

wezig waren, hun oprechten, innerlijk gevoelde spijt te kennen



geven, dat het gebed van Broeder Roberts in het Gewijde Bosch op
Zondagmorgen, den 23sten September, niet is opgeschreven.

Ik kan mij niet herinneren, dat mijn hart bewogen werd en mijn
gevoelens volmaakter voor den Heere werden opgeroepen, dan
toen Broeder Roberts dat gebed uitte op die gewijde plaats, waar
de Heere God Almachtige, en waar Jezus Christus onze Verlosser,

verscheen en met den Profeet sprak, of beter gesproken heeft, met
den jongeling Joseph Smith, naderhand de Profeet des Levenden
Gods.

Het geloof toegenomen.

Wij weten natuurlijk, dat de wereld betwijfelt dat God en Jezus
Christus in dat Bosch met Joseph Smith spraken, doch er bestaat

geen Heilige der Laatste Dagen, die het gebod Gods onderhouden
en het getuigenis van den Heiligen Geest ontvangen heeft, dat wij

in zijn werk verbonden zijn, die eenigcn twijfel in zijn of haar

gedachten koestert, dat de Heere God Almachtige, dat Jezus Chris-

tus de Verlosser der wereld, de Zaligmaker van het menschdom,
waarlijk met dien jongeling sprak. En zij, die het voorrecht

genoten om in dat Gewijde Boscli bijeen te komen, op dien Zon-
dagmorgen, den 23 September, en van het Avondmaal des Heercn
konden nemen, tot getuigenis voor Gcd van onze herinnering van
den dood en het lijden en van het verzoenend bloed van onzen

Verlosser, en die luisterden naar de inspireerende woorden der

bede, uitgesproken door Broeder Roberts, hadden hun geloof ver-

groot en versterkt en gevoelden hun harten in dankbaarheid tot

God verzacht, voor de rijke uitstorting van Zijnen Geest op die

gewijde plaats. Ik geloof, had ik meer volkomen, den geest van de

conferentie genoten vóór ik daar heenging, dat er maatregelen

zouden genomen zijn om honderden der Heiligen der Laatste

Dagen daar te hebben. Het was slechts kort voor het honderdjarig

bestaan, dat ik mij gedrongen gevoelde om daar heen te gaan.

Verleden Mei dacht ik : misschien zal ik daar heengaan, duch
gevoelde ternauwernood den vollen drang daartoe. Evenwel juist

vóór de conferentie gehouden zou worden, daagde de indruk bij

mij op, dat het misschien een ernstige fout zou zijn, als de man,
dien de Heere goed bevonden had te ecren, met hem te plaatsen

om over de Kerk van Christus te presideeren, die gevestigd werd
door de instrumentaliteit van dien jongeling, die honderd en drie

jaren geleden met God den Vader en den Zaligmaker sprak, en

honderd jaar geleden de platen, waarvan het Boek van Mormon
vertaald werd, voor het eerst aanschouwde, deze viering niet zoude
bijwonen. Ik was zeer dankbaar dat twee leden van den Raad der

Twaalf op dat moment toevallig in het oosten waren, zoodat zij.

eveneens daarbij konden zijn en de zaak nader overdenkende,
gevoelde ik dat het zeer passend was als een der bloedverwanten



van den Profeet Joseph Smith aanwezig zou zijn, om het honderd-
jarig bestaan van de eerste aanschouwing der platen, waarvan het

Boek van Mormon vertaald is, te vieren.

Nieuwe Inspiratie.

Ik had in de laatste paar weken gelezen wat een hoop onzin

het Boek van Mormon is, wat een ongerijmd en bespottelijk boek

het is. Ik wil u zeggen, dat het mijn genoegen was om zeer in-

tiem met wijlen William W. Riter bekend te zijn. Den laatsten keer

dat ik Broeder Riter hoorde spreken, was in een vergadering in de

Ward, waarin ik woon. Hij was iemand die veel las en studeerde.

Onder andere verklaarde hij tot mijn verrassing, dat hij vele, vele

jaren de gewoonte had genomen om het Boek van Mormon eens

per jaar door te lezen. Ik had nooit gedacht dat hij daar tijd voor

zou hebben gehad. En hij zeide, dat hij nieuwe inspiratie ontving,

nieuwe, verheffende gedachten, dat hij meer van het boek hield,

bij eiken keer dat hij het overlas. Hij zeide, dat niemand iets in dat

boek kon vinden dat niet gerekend was voor de verheffing en

verbetering des menschen te zijn; dat er geen boek was dat de

liefde van den Heere Jezus Christus, den Verlosser der wereld,

volmaakter door zijn inhoud liet doorstralen, dan het Boek van

Mormon deed; dat er geen enkel voorval, geen enkele paragraaf

in dat heele boek was, die de gevoeligste ziel kon kwetsen. Het
spijt mij onuitsprekelijk, dat die wonderbare en prachtige predikatie

van hem niet in vlugschrift is opgenomen.

De Arizona Tempel.

Het is mij aangenaam het volk te kunnen berichten, dat het

werk van den Arizona Tempel naar bevrediging vooruit gaat, dat

wij de volgende maand den hoeksteen hopen te leggen en daarin

eenige oorkonden te deponeeren, en dat wij in de naaste toekomst
dat gebouw hopen te voltooien om heilige verordeningen daarin

te vervullen.

Wij maken zeer uitgebreide verbeteringen in den Salt Lake
Tempel, bijna geheel voltooid nu, die in de meerdere gemakken
voor een grooter aantal menschen voorzien. Vele dier ver-

beteringen moesten echter ondergronds gemaakt worden. Ook in

den Logan Tempel zijn verbeteringen aangebracht, om het uit-

gebreider Tempelwerk dat daar geschiedt.

Daar zijn in de volgende zendingen veranderingen gemaakt.
Hugo E. D. Petersen is president van de Zweedsche Zending
gemaakt, als opvolger van Gideon E. Hulterstrom.

John S. Hansen is president van de Deensche Zending gemaakt,
als opvolger van Carl E. Petersen.

Augus T. Wright is president der Nieuw Zeeland Zending
gemaakt, als opvolger van George F. Taylor.



Ernest LeRoy Butler is president der Samoa Zending, als op-
volger van John Adam Quincy.

Zendelingen veilig.

Martin A. Robertson is aangewezen om Lloyd Ivie op te volgen
als president der Japaneesche Zending. Broeder Ivie is nog niet

teruggekeerd. Wij hebben evenwel een telegram van hem ont-

vangen, waarin hij vermeldde, dat de zendelingen in Japan veilig

wTaren. Wij hebben sedert de verschrikkelijke ramp van aard-
bevingen en brand in dat land, nog geen brief van hem ontvangen,
maar wij zijn dankbaar dat al onze zendelingen gedurende die

ontzettende verwoesting gespaard zijn gebleven.

Albert R. Peterson is aangesteld als president der Noorsche
Zending, als opvolger van August S. Schow.

Fred. J. Tadje is aangesteld als president der Zwitsersch-Duit-

sche Zending, als opvolger van Serge F. Ballif.

Charles S. Hyde is aangesteld als president der Nederlandsche
Zending, als opvolger van John P. Lillywhite.

Het werk gaat in al onze zendingen voorspoedig. Wij zijn dank-
baar voor het goede werk, dat in al de zendingen in de geheele
wereld verricht wordt. Het eenige verzoek, wat ons van alle zen-

dingen voorgelegd wordt, is: „Zend ons meer ouderlingen. Het
volk begint meer belang in het werk des Heeren te stellen." „Wij
konden tweemaal zooveel ouderlingen gebruiken", is het bericht

dat ons van vele der zendingen wordt toegezonden.

Treffende leus.

De Jongelieden-Vereenigingen (Mutual Improvement) der Kerk
hebben een treffende leus : „Wij houden aan op den geestelijken

groei van de Heiligen der Laatste Dagen door familie- en geheime
gebeden." Ik kan niet anders dan een woord van lof voor hen over

hebben voor de aanneming van zulk een leus. Ik ben overtuigd

dat een der grootste en beste van alle dingen om iemand geloovig

en trouw in het Evangelie des Heeren Jezus Christus te houden is,

in het geheim God in Jezus' naam te bidden voor de leiding van
Zijn Heiligen Geest. Ik ben overtuigd, dat een der grootste dingen,

die in een huisgezin noodig zijn om de jongens en meisjes in dat

huisgezin in de liefde Gods en in de liefde voor het Evangelie van

Jezus Christus op te leiden, het familiegebed is, niet alleen dat de

vader van het gezin in het gebed voorgaat, doch dat ook de moeder
en de kinderen dat zouden doen, zoodat zij in den geest des

gebeds mogen deelen en in harmonie, in toon of in draadlooze

verbinding mogen zijn, om zoo te spreken, met den Geest des

Heeren. Ik geloof, dat er weinigen zullen afdwalen, dat weinigen

het geloof zullen verliezen, die eenmaal een kennis van het Evan-

gelie hebben gehad, en die niet verzaken met hun familiën en in 't

geheim in gebed tot God te gaan.
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Ik ben dankbaar voor deze leus, en eveneens dat in bijvoeging'

de vijftigduizend of meer onzer jongedochters verzoent zullen

worden gedurende de eerstvolgende zes maanden het Woord van
Wijsheid stiptelijk te onderhouden.
Indien wij een brief hadden van den overleden President Warren

G. Harding, zouden wij die als een kostbaar aandenken al de dagen
onzes levens bewaren en als een legaat voor ons nageslacht ver-
maken — een communicatie van een mensch, die geëerd werd met
het Presidentschap van ons land. Denkt u er ooit een oogenblik
over na, dat de Schepper van hemel en aarde, de Maker van al

wat wij in het heelal aanschouwen, de Vader onzer geesten, de
Vader van Jezus Christus in lichaam en geest, zich met ons heeft
onderhouden, dat Hij ons raad en aanwijzing gaf, die ons in Zijn

tegenwoordigheid terug kan leiden en dat ons kracht naar lichaam
en geest schenkt?

Een zaak van berouwen.

Er zijn honderden, duizenden onder de Heiligen der Laatste
Dagen, wien de Heer een getuigenis van het Evangelie van Jezus
Christus schonk, een kennis, dat Jezus de Christus is, dat Joseph
Smith een profeet van den waren, levenden God was, en die in

staat zijn daarvan bij eigen en vreemd getuigenis te geven. En toch

wanneer hun de Heere God Almachtige, Schepper van hemel en

darde, zegt wat voor lichaam en geest gced is en hun een
schrijven daarover doet geworden, vergeten zij niettegenstaande
hun aandacht daaraan te wijden. Het bedroeft mij te moeten,
zeggen, dat er heden velen der zonen en dochteren van de Heiligen

der Laatste Dagen zijn — sommigen dezer zonen en dochteren van
leidende mannen en vrouwen in deze Kerk, die avondjes geven en

die denken dat het deftig is en dat het een geest van vrijheid en

onbekrompenheid toont, om wijn, koffie en thee te gebruiken en

kaart te spelen en dingen te doen, die ons gezegd weerden niet

goed te zijn. Ik zal u een brief van den Heere aan de Heiligen

der Laatste Dagen voorlezen

:

„Openbaring gegeven door Joseph Smith den Profeet, te Kirt-

land, Ohio, 27 Februari 1833." Negentig lange jaren geleden sedert

de Heere dezen brief schreef, aan u en mij en aan iederen man,
vrouw en kind in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen, bekend als het Woord van Wijsheid. Wat is er

in de wereld, dat zoo kostbaar is als wijsheid? Niets. De eenigste

aller zaken, waarnaar koning Salomo streefde, was wijsheid. „Ont-
houding van wijn en sterken drank, tabak en heete dranken
bevolen —- matigheid in het éten van vleesch — gezond voedsel —

-

met beloften voor hen, die naar deze voorschriften leven. „Een
Woord van Wijsheid, ten nutte van den Raad van Hooge Pries-

ters, welke te Kirtland vergaderd zijn en de Kerk; en eveneens
de Heiligen in Zion." (Slot volgt.)
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NIEUWJAARSGROET.

Het jaar 1923 is voorbij gesneld en onze daden staan

opgeteekend. Het moge zijn dat wij al of niet tevreden zijn met
hetgeen wij volbracht hebben, maar wat wij bedreven hebben, ver-

blijft. Wij kunnen nu niet terugkeeren en deze dingen veranderen.

Tot diegenen, die het goede gedaan hebben, komt een vreedzame
geest van tevredenheid, maar in het leven van een elk, hetzij dat

onze werken prijswaardig of anderszins zijn geweest, komt de over-

tuiging dat wij verre van die volmaaktheid zijn, die God zoude

willen dat wij bereiken en die zoo noodzakelijk is voor onze zalig-

heid, die wij voor het einddoel beoogen. Aldus is een korte terug-

blik in het verleden.

Nu zien wij voorwaarts in een nieuw jaar, het jaar 1924. Het
zonlicht van een nieuwen dag verrijst juist aan den oostelijken

horizon. De dag is juist geboren en terwijl de wereld vol van
onrust en chaos is, zien diegenen die den naam van Christus op
zich genomen hebben en bij Zijn kudde aangesloten zijn door de

wedergeboorte, een gelegenheid om nog grootere en belangrijkere

werken dan ooit tevoren te volbrengen. Het is een nieuwe gelegen-

heid, een dag vol van hoop en beloften. De toekomst is immer zoo,

want het menschdom is geneigd om optimistisch te zijn en de zaken
des levens van de goede zijde te beschouwen. Zijn natuur vereischt

het. Optimisme is hoop, glans en geluk.

Aldus zien wij voorwaarts in het nieuwe jaar met een ver-

trouwen, dat onze kleine bezoekingen verlicht zullen worden en

ons kracht gegeven zal worden om onze zwakheden te overkomen.
Daarom besluiten wij in onze harten, niemand kent deze heilige

beloften aan onszelven gedaan, om meer dan ooit tevoren een

beter, vriendelijker en meer menschlievend persoon in het nieuwe
jaar te zijn.

Deze zijn hooge idealen, maar beter en volmaakter te zijn wordt
niet door besluit alleen volbracht. Het vereischt werk en

inspanning, vereenigd met voortdurende nederigheid en gebed, om
zelfs de verheven idealen nabij te komen, die wij onszelven gezet

hebben. Maar het is beter een hoog ideaal ten halve volbracht te

hebben, dan in het geheel geen ideaal te bezitten en bijgevolg geen

verbetering.

Voor hen, die het herstelde Evangelie van den Messias en den
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vrede en tevredenheid, welke het aan het hart geeft, hebben leeren

kennen, is er een groote taak te vervullen. Het is het talent door
den Meester aan ons gegeven, waarmede wij andere talenten

zouden verwerven. Daarvoor zullen wij niet henengaan en het

onder een korenmaat verbergen. Neen! Wij zullen het gebruiken

en het glansrijk maken, zoodat het een licht voor de wereld moge
zijn en zoeken om aan anderen vrijelijk de schoonste en uit-

gezochtste gave te geven, n.1. „den weg naar het eeuwige leven".

„Want er zijn nog velen op aarde onder alle sekten, partijen en

genootschappen, die verblind zijn door het arglistige bedrog der

menschen, waardoor zij ze listiglijk tot dwaling willen brengen, en

die alleenlijk van de waarheid worden teruggehouden, omdat zij

niet weten waar zij deze kunnen vinden." Deze wonderbare woor-

den van den Messias wijzen den weg aan; geven ons het ideaal: Ik

zal mijn tijd toewijden, in het nieuwe jaar, om licht in de duister-

nis te brengen, want daarin bestaat mijn heerlijkheid en zaligheid,

dat ik blijde tijding van groote vreugde aan mijn naasten bezorg.

Moge de vrede des hemels met de heiligen verblijven gedurende

het jaar 1924. Onze wensch is, dat de werkeloozen en ongelukkigen

verlicht worden en vrede en geluk het deel van allen mogen zijn

en aan alle heiligen en het geheele menschdom een gelukkig en

voorspoedig NIEUW JAAR.
Hoofdkantoor:

Fatn. Pres. CHARLES S. HYDE.

Dat geluk, vrede, voorspoed en bovenal een ruime mate van Gods
Geest uw deel moge zijn in het jaar 1924.

Hoofdkantoor:

CORNELIUS ZAPPEY. FRANK J. MUKDÖCK.

Groeten.

Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij

Mijne discipelen zijt, zoo gij liefde hebt
onder elkander.

Ter gelegenheid van het wisselen van het jaar, wenschen wij,

de zendelingen der Rotterdamsche conferentie, door middel van
ons geliefd tijdschrift „De Ster", de heiligen en vrienden van harte

geluk en zegen toe met de vriendelijke en welgemeende raadgeving
om in 1924 aan de wereld te toonen door geloof en werken dat wij

navolgers van onzen Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus zijn.

Als wij terugblikken over het afgeloopen jaar, doen wij zulks

met blijdschap en dankbaarheid in onze harten, want velen waren
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de zegeningen die wij door de goedheid van God deelachtig zijn

geworden. Onze arbeid is, dank zij de medewerking van broeders

en zusters, met veel succes bekroond geworden en velen zijn tot

de kudde toegevoegd.

Wij wenschen met vernieuwden moed in de kracht des Heeren
voorwaarts te gaan en de boodschap van leven en zaligheid aan
onze mede-natuurgenooten bekend te maken. Ongetwijfeld zullen

grootere successen en meerdere zegeningen ons aller deel zijn als

wij op hetzelfde pad voort zullen gaan, want God heeft gesproken

en Zijn dienstknechten bekleed met macht en autoriteit om Pro-

feten des Heeren te zijn en de belofte gegeven, dat dit Evangelie

nimmer weer van de aarde zal weggenomen worden en Zijn

Koninkrijk tot in eeuwigheid zal bestaan.

Dat wij mogen toenemen in geloof, werken en gehoorzaamheid
en eenmaal mede-erfgenamen zullen zijn in Christus Jezus, is ons

aller wensch en bede.

Rotterdam:

JOHN J. DE BRIJ,

Conferentie-President,

C. L. WEST,
S. N. WETTER,
D. L. MURDOCK,
Wm. DALEBOUT,
MERLIN W. SANT,
JAS DE BRIJ,

ALBERT R. HOGGAN,
JOHN VISSER,
AEFRED LINDBERG,

Den Haag:

JOHN BORGER,
K. O. BILLINGS,
AREND CAMPHUIZEN,
EDWARD P. YOUNG,

Delft:

STANLEY L. SHARP,
CLARON SPENCER,

Schiedam:

ROELOF STEENBLIK,
HAROLD B. TAYLOR,

Dordrecht

:

MORRIS B. ASHTON,
LESTER WHITTAKER,

Leiden:

F. VAN WIJNEN,
WAYNE Y. POND,

Gouda:

HERMAN JOHNSON,
ARIE VAN TUSSENBROEK.

Groeten van de Amsterdamsche Conferentie.

Het jaar 1923 der geschiedenis van het menschdom is rijk aan

gebeurtenissen geweest en als dit jaar eindigt, zullen wij allen zon-
der twijfel de verlichting gevoelen, die volgt wanneer een moei-
lijke taak volbracht is.

Gedurende het laatste gedeelte van het afgeloopen jaar zijn er

twee nieuwe vertakkingen geopend en wij vragen u allen uwe
gebeden op te zenden, zoodat wij spoedig voorzien mogen worden
met plaatsen, die beter en aangenamer zijn om in te vergaderen
en velen getrokken mogen worden om te komen luisteren naar de
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woorden van leven en zaligheid, zoodat de vrijheid van Christus
door een ieder gehoord mege worden.
De heiligen zouden zich niet haasten om op te trekken naar

Zion. Ieder jaar dat zij langer in hun geboorteland doorbrengen,

kan zeer dienstig gemaakt worden door de waarheid te ver-

spreiden, die zij door de genade van onzen hcmelschen Vader
hebben leeren kennen. Zij zouden hun licht niet onder een koren-

maat verbergen, maar steeds het laten schijnen voor de menscheu,
zoodat deze geleid worden om den Heere te vreezen. Het is zeer

schoon om sterke vertakkingen op te bouwen en het lokale Pries-

terschap zoude de ouderlingen van Zion behulpzaam zijn, zoodat

de zendelingen in nieuwe steden zouden kunnen gaan arbeiden en

de oude velden niet zouden verminderen. Laat het Priesterschap

trachten een steun te zijn voor de armen, weduwen, weezen en

zieken en de heiligen opbouwen en versterken. Het arbeidsveld ib

groot, de oogst is rijp, maar de werkers zijn weinig.

De Heere zegene de trouwe broeders, zusters en vrienden, die

aan de ouderlingen voedsel, kleeding en huisvesting verleend

hebben.

Aan alle heiligen en vrienden zenden wij onze hartelijke groeten.

Moge het nieuwe jaar vrede brengen en de pestilentiën, hongers-

nooden, oorlogen, aardbevingen en de oordeelen, die zekerlijk

zullen uitgemeten worden, voor een kleine wijle teruggehouden
worden door de barmhartigheid des Heeren, zoodat de rechtvaar-

digen een gelegenheid zullen ontvangen om acht te slaan op de

waarschuwingen van de dienstknechten des Heeren en de god-

deloozen nog tijd zullen hebben om zich te bekeeren. Moge het

verstand van het menschdom ontwikkelen, zoodat wraarheid

begrepen moge worden en alle rangen uit hun onwetendheid
mogen verrijzen tot een meer verstandelijk en verlicht leven en

broederijke liefde moge vermenigvuldigen in de harten des

menschen.
God zegene u in het NIEUWE JAAR!

Amsterdam: Den Helder:

JOHANNKS NOORLANDER, KARL FIFE,
Conferentie-President, JOHANNES SIPKEMA,

FRANCIS DE BRIJ, Haarlem:

WALTER G. PERKINS, lOHN VETH,
HENRY NEERINGS, ASAEL J. SMITH,
LUTHER H. CROCKETT, Amersfoort:

A. J. BOGEDAHL, HIEBERTUS NOORDA,
CEIFTON E. THAYNE, T. E. EYONS,

Utrecht: • Alkmaar:

ROBERT J. CAMERON, M. J. HAMPTON,
Wm. R. WIECKEN, . THYS WINKEL.
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Groeten van de Groningsche Conferentie.

Aan het einde van het jaar 1923 en bij den aanvang van het jaar

1924, wenschen wij, de zendelingen van de Groningsche conferen-

tie, onzen Nieuwjaarsgroet over te brengen aan alle heiligen en
vrienden in de Nederlandsche Zending.

Wij allen, hier in de Groningsche conferentie, zijn dankbaar voor
het voorrecht om werkzaam te zijn in den wijngaard des Heeren.

Waar ook door de zendelingen gedurende het afgeloopen jaar

gearbeid is geworden, heeft succes onze werkzaamheden bekroond
en wij zien met een aandoening van dank en blijdschap terug op
de dagen van 1923 voor de liefde, die onze hemelsche Vader voor

ons gehad heeft. Waarlijk zijn wij gezegend en gevoelen dat God
met ons is geweest, als wij wederom in oogenschouw nemen wat
verricht is geworden in het jaar, hetwelk voorbij is gesneld.

Onze wensch is, dat in het jaar 1924 wij wederom vereenigd met
de broeders en zusters voorwaarts mogen gaan om den steen, die

afgehouwen is zonder handen, voort te doen rollen. L,aat ons,

broeders en zusters, de groote verantwoordelijkheid beseffen, die

God op onze schouders geplaatst heeft en in waarheid, liefde en

eensgezindheid de dagen van 1924 tegemoet gaan en onze plichten

volbrengen, zoodat anderen onze goede werken mogen aan-
schouwen en geleid mogen worden om onzen Maker te loven.

Dat Hij, onze God en Vader, u allen moge zegenen, om met
een lust en ijver in het hart anderen het doel des levens te laten

verstaan en zelven met vaste hand en voornemens het licht te ver-

spreiden en door voorbeeldige levens de wereld te toonen, dat

God wederom van den hemel gesproken heeft.

Groningen: Meppcl:

BOWA DE VRIES, HEBER G. TAYEOR,
Conferentie-President, k M. CANNON,

J. DEN OS,

M. J. AUSTIN, Sneek .

JOHN SMEDING, w R ^^
Harlmgen: QUINN C. CLAYTON,

RICHARD VAN DEN BERG.
PERRIS S. JENSEN,

Nieuwjaarsgroet.

Het is door middel van „De Ster", dat wij, zendelingen van de
Arnhemsche conferentie, u bij den aanvang van het nieuwe jaar

onze heilgroeten en beste wenschen zenden:
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Dat gij bij den aanvang van het jaar,

Getrouw zult zijn tot 't einde,

En uw geloof en werken saam,

Zult toonen, en uw licht doen schijnen.

Des Heeren zegen zij onze wensch.
Geluk en voorspoed beide,

Maar mocht beproeving zijn uw deel,

Houdt moed, gaat voort in 't strijden.

Steeds strijden, zooals Jezus deed,

Voor plicht en trouw nooit zwichten.

Toon uw geloof en zijt altijd gereed,

Te doen uit liefde uw plichten.

Wij strijden steeds vereend met u,

En zullen overwinnen.

Geen Satans macht of helsche kracht,

Zal Godes plan verhinderen.

Arnhem: Zwolle:

MARTINUS GROEN, R. J. MERRILL,
.

Conferentie-President, JOHANNES D. SPRINGER.
EZRA W. TAYLOR, Deventer:
PHILLIP C. CALL, HENRY SCHEBY,
DON. E. SWENSEN, ROBERT J. AUSTIN,

Apeldoorn: Zutphen:

L. T. OSTLER, CLAIRE E. BROWN,
C. O. CARSTENSEN, Wm. K. POTTS.

1924.

Laat ons trouw en koen,

Het goede steeds doen,

Ook weer in dit jaar.

En nooit blijven staan,

Voor ons werk hier is klaar.

Opdat wij met den Heer,

Voor altoos leven weer,

Door 't geduld der hoop geleid,

Zullen wij steeds voorwaarts spoên.
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EEN BLADZIJDE VAN DE NIEUWE UITGAVE
VAN HET BOEK VAN MORMON

DAT BINNENKORT ZAL VERSCHIJNEN.

I. NEPHI, 3. 5

De Heere spreekt tot Nephi.

woorden hooren. En bedroefd
zijnde over de verstoktheid hun-
ner harten, bad ik den Heere
voor hen.

ig. En het geschiedde, dat de
Heere tot mij sprak, zeggende:
Gezegend zijt gij, Nephi! om-
reden uw geloof; want gij hebt
mij naarstiglijk gezocht in de

eenvoudigheid uws harten.

20. En inzooverre gij mijne

geboden onderhoudt, zult gij

voorspoedig A zijn en geleid

worden naar het beloofde

land; naar een land, dat ik voor
u bereid heb; een land, hetwelk
alle andere landen overtreft.

ai. En inzooverre uwe
B broeders tegen u zullen op-

staan, zullen zij verwijderd

worden uit de tegenwoordig-
heid des Heeren.

22. En inzooverre gij mijne

geboden onderhoudt, zult c gij

als heerscher en leeraar over

uwe broeders gesteld worden.

23. Want zie, ten dage, dat

zij tegen mij zullen opstaan,

zal ik ze D vloeken met eenen
zwaren vloek, en zij zullen

geene macht over uw zaad heb-

ben, tenzij uw zaad eveneens
tegen mij zal opstaan.

24. En wanneer zij tegen mij

opstaan, zullen zij eene geesel-

roede voor uw zaad zijn, om de
herinnering aan het goede
spoor in hen op te wekken.

— De verslapen der Joden.

HOOFDSTUK 3.

1. Het geschiedde, dat ik,

Nephi, na met den Heere ge-
sproken te hebben, terugkeerde
tot de tent mijns vaders.

2. En het geschiedde, dat hij

tot mij zeide: Ik heb eenen
droom gehad, waarin de Heere
mij beval, dat gij en uwe
broeders naar Jeruzalem terug
zoudt keeren.

3. Want Laban bezit het ver-
slag der Joden, alsmede een
geslachtsregister uwer vaderen,
a- welke zijn gegraveerd op
koperen platen.

4. Daarom heeft de Heere mij
geboden, dat gij en uwe broe-
ders tot het huis van Laban
zoudt gaan om de verslagen
te verkrijgen en ze hier naar de
wildernis te brengen.

5. En nu, luister! Uwe broe-
ders murmureeren, zeggende,
dat de zaak moeilijk is, die ik

van hen verlang; maar het is

geenszins mijn verlangen, doch
een gebod des Heeren.

6. Ga daarom mijn zoon! Gij

zult gezegend worden door den
Heere, omdat gij niet gemur-
mureerd hebt.

7. En het geschiedde, dat ik,

Nephi, tot mijnen vader sprak,

zeggende : Ik zal gaan, en doen
wat de Heere bevolen heeft;

want ik weet, dat de Heere
geenszins bevelen aan de kin-

deren der menschen geeft, zon-

a, I Nep. 18 : 22, 23. Ether 1 : 42. 2 : 7-12. b, II Nep. 5 : 20. Alma
9:13, 14. 38:1. c, I Nep. 3:29. II Nep. 5:19. d, I Nep. 12:22, 23.

II Nep. 5:21-25. Alma 3:6-19. 17:15. III Nep. 2:15, 16. Mor. 5:15.

Hoofdst. 3 : A, I Nep. 3 : 12, 19, 20, 24. 4 : 24, 38. 5 : 10-22. 13 : 23. 19 : 22.
II Nep. 4:2. 5:12. Mos. 1:3, 4. 28:20. Alma 37:3-12. 63:1, 11-14.
III Nep. 1 : 2.
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Conferentie-Aankondiging.

DE GROOTE ROTTERDAMSCHE CONFERENTIE zal 18,

19 en 20 Januari gehouden worden.

Donderdagavond, 17 Januari, 8 uur, in de zaal „Excelsior",

ambtenaren- en ambtenaressen-vergadering. Het Priesterschap,

leeraars en leeraressen, Zusters-hulpvereeniging en Jongelieden-
vereeniging, ambtenaressen en voorts allen, die eenig ambt
bekleeden in de organisaties van de Rotterdamsche ccnferentie,

worden verzocht in deze vergadering aanwezig te zijn. Belangrijke

instructies, onderwijs en opdrachten zullen door president Hyde
gegeven werden.

Vrijdag- en Zaterdagavond, 18 en 19 Januari, 8 uur, alzoo in de
zaal „Excelsior", St. Janstraat 15a, groote openbare vergadering.

Zondagmorgen, 20 Januari, 10 uur, groote openbare vergade-
ring in het „Algemeen Verkooplokaal" Goudschesingel 33a.

Zondagnamiddag half drie, zal er een vergadering voor de leden

der Kerk gehouden worden in de zaal „Excelsior".

Zondagavond 7 uur, groote openbare vergadering in het

„Algemeen Verkooplokaal".

In de Zondagmorgenvergadering zal het Rotterdamsche zang-

koor zingen onder leiding van ouderling Merlin W. Sant, en

organiste Zuster Nellie Romeijn. Gedurende den avonddienst
zullen de vereenigde zangkoren van Rotterdam, Den Haag en

Schiedam onder de leiding van Zuster Hartman van Den Haag en

organist Broeder Cornelis Muije van Rotterdam, de vergadering

opluisteren met gezang.

ALEE ZENDELINGEN worden dringend verzocht, door
president Hyde, aanwezig te zijn in de zendelingen-vergadering,

die Zaterdag 19 Januari, des morgens 9 uur, een aanvang zal nemen
in het gebouw „Excelsior", St. Janstraat 15a.

Maandagavond 8 uur zal er een gezellige bijeenkomst gehouden
worden voor zendelingen, broeders, zusters en vrienden in de zaal

„Excelsior". Een groote verrassing wacht allen, die ook Maandag-
avond met ons verblijven.
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