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Coloss 1:16.

DE GODDELIJKHEID VAN CHRISTUS VOOR
HIJ OP AARDE KWAM.
nu om den rang t-n stand \an Jozu^ Christus in de
wereld na te gaan \'anaf de periode \an de pleehtige raadsvergadering, waarin Hij gekozen was (Jin de t' ekonistigc
Zaligmaker en \'erlosser van het mensehelijk geshteht te zijn. tot
den tijd waarop Hij in het vleesch geboren was.
Wij beroepen ons op schriftuurlijke autoriteit. \dor de bewering
<lat Jezus Christus was en is God de Schejiiier, de (^rod, Die Zich
o])enbaarde aan Adam, luioch en al de patriarclTcn en profeten
^•a^ vt'jór den zondvloed, tot Xoach toe; de God \-an .\brahani,
Izaak en Jakob de God van Efraïm en Juda, na de scheuring der
Hebreeuvvsche natie: de God. die Zich bekend maakte aan tle ]irofeten van ]\Iozes tot Maleachi de God \:\n het Oude Testament
en de God der Xe;)hieten. We zeggen dat Jezus Christus was en
is de Jehova, de Eeuwige.
I^e vSchriften onderscheiden drie persoonlijkheden in de (?iodbeid: i°. God de Eemvige A'ader 2°. Zijn Zoon Jezus Christus:
3°. de Heilige Geest. Deze \(jrmen samen de lleibge Diieëenheid. die drie lichamelijk afzonderlijke en verschillende persoonlijkheden bevat, welke tezamen den presideerenden raad der hemelen
uitmaken. Minstens twee dezer verschijnen rds leidende
deelnemers in het werk der schep])ing: hier\an worilt een voorbeeld gegeven in Genesis, waar 't meerxdudig Ijegrip \dorkomt
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„En God zeide: Laat Ons menschen maken, naar Ons beeld en
naar Onze gelijkenis" en later, in het verloop der beraadslaging,
Zeide de Heerc God: Zie, de
aangaande Adam's overtreding:
mensch is geworden als Onzer één". ^) l^it de woorden van Mozes,
zooals zij opnieuw in deze bedeeling geopenbaard zijn, leeren wc
nog vollediger van de Goden, die werkzaam waren aan de Schepping dezer aarde: ,,En Ik, God, zeide tot Mijnen Eenig Geborene,,
welke met Mij van den beginne was: Laat ons menschen maken,
naar Ons beeld, naar Onze Gelijkenis." Dan verder, met betrekking tot den toestand van Adam na den val: ,,Ik, de Heerc God,^
zeide tot Mijnen Eenig Geborene: Zie, de mensch is geworden
als Onzer één." 2) In het verslag der schepping door Abraham
gegeven, worden ,,de Goden" herhaaldelijk aangehaald. ^)
;

,,

Jezus Christus

—

de Schepper.

Zooals vroeger al is aangetoond in een ander verband, werkte
de Vader in het werk der schejDping door den Zoon, die op deze
wijze de uitvoerder werd, door ^^'ien de wil, het gebod, of het
woord van den \'ader tot stand werd gebracht. Daartim is zeer
terecht de Zoon, Jezus Christus, door den apostel Johannes aangewezen als het \\'oord of als door den A'ader verklaard: ,,het
woord mijner kracht."^) Het aandeel, dat Christus had in de
schepping, een aandeel, dat zco belangrijk is, dat wij ons gerechtvaardigd voelen Hem den Schepper te noemen, is in vele schriftuurplaatsen uiteengezet. De schrijver van den Zendbrief aan de
Hebreen verwijst op deze wijze, verschil makend, naar den \'ader
en den Zoon als aparte, doch vereenigde wezens: ,,God voortijds
veelmalen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende
door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesprokeni
door den Zoon Welken Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van
alles, door welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. 5) Paulus is
zelfs nog duidelijker in zijn brief aan de Colossenzen, waarin hij
van Jezus den Zoon sprekende, zegt: ,,\\'ant door Hem zijn alle
dingen geschapen, die in de hemelen en die o]) de aarde zijn, die
;

;

zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen,

Overheden, hetzij Machten: alle zijn door Hem tot Hem
geschapen; en Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan
tezamen door Hem."") En laten wij hierbij de getuigenis van
Johannes herhalen, dat door het Woord, hetwelk bij God was en
dat was, zelfs in den beginne alle dingen waren gemaakt
..ert
hetzij
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Dat

(Ie

Ilctzclve
Christus.

£;ecn

is
<iic

gemaakt, dat .gemaakt is.''^)
zmi. in Averkelijkhcid God de Schep-

diiis;"

komen

per was, werd dnidelijk aan de profeten op het W'estclijk haH'nmd
tjeojicnbaard. v^amucl. de hekeerde I.amaniet, rechtvaardigde zijn

de ongeloovige Nephieten als
\ an de komst van Jezus
Christus, den Zoon van CtckK deii \ ,ider des lummels en <ler ;iarde.
den Schepper aller dingen, van den lieginne al' en opdat gij mocht
\\'eten van de
teekenen Zijntr komst, met het doel dat ,gij in
zijnen naam zoudt gelooven."-)
Rij deze aanhalingen der aloude Geschriften, kan zeer terecht
de persoonlijke getuigenis n'.lu den Heere Jezus gevoegd worden, nadat llij een verheerlijkt Wezen \\as geworden. Bij Zijn
bezoek aan de .\e])hicten. maakte Hij zich dusdanig hekend
..Ziet. Ik Vien Jezus Christus, (k' Zoon (~"iods. Ik schic]) de hemelen
en de aarde en alle dingen welke daarin zijn. Ik was met den
\ ader \an den heginne. Ik l>en in den \'ader en de \ader is in
Mij; en in Mij heeft de Vader Zijnen naam verheerlijkt."'') .\an
de Xephieten, die het verband niet k<mden begrijjjen tusschen het
I'"vangelic. dat aan hen verkondigd werd door den <)pgestanen
Heere en de wet \'an Alozes. die zij naar de overlevering in eer
hieklen en die zich \erwonderden over Zijn gezegde, dat oude
dingen tot het \erleden behoorden, \erklaarde Hij aldus: ,.Ziet, Ik
zeg u dat de wet. aan Mozes gegeven. ver\'uld is. Ik ben het die
de wet gat, en ik ben het, die het \ erbond met ^lijn ^'olk Israël
maakte: en daarom is de an et in mij \er\'uld, want Ik ben
gekomen <;m de wet te vervullen; ilaarom heelt zi) een einde." ')
Door openbaring is in deze ot laatste bedeeling de stem \ an
s^etui^enis

])re(Hken

zijn

in

xiilgt: ..()pdat gij e\"eneens

tot

mocht «eten

Jezus Christus, den Schepper \'an hemel en aarde, opnieuw
gehoord: ..Geeft gehoor, o gij \'olk Alijner Kerk. wien het Koninkrijk gegeven is; geeft gehoor en leent het oor aan Hem. Die het
fundament der aarde gelegd heeft en door W ien ;dle dingen welke
leven, zich bewegen en een bestaan hebben, gemaakt waren."')
\erder ..Ziet. Ik ben Jezus Christus, de Zoon des le\enden
]'*n
(^lods, die de hemelen en de aarde schiep: een liclit. dat in ile dui-,ternis niet verborgen kan zijn."'')
De goddelijkheid van Jezus Christus is aange<luid door bepaalde namen en titels, die met recht op Hem toegcijast zijn. X'olgens
het algemeen oordeel kan er slechts weinig waarde aan n.amen
gehecht worden maar bij Godsnamen is elke na.am een titel \'an
macht of rang. Ciod is rcchtv;i;irdiglijk \'ol \-uur .[.ingaande de liei:
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naam ^) en \ an namen, die door Zijn aangegeven zijn. In het geval van de kinderen der belofte zijn
namen voorgeschreven vóór de geboorte dit is waar van onzen
Heere Jezus en van Johannes den Dooper, die gezonden was den
weg voor te bereiden voor den Christus. Namen van personen zijn
veranderd op goddelijk bevel, als zij niet voldoende de titels aangaven, die den bijzonderen dienst uitdrukken, waarvoor de dragers
geroepen waren, of de speciale zegeningen, die God op hen overgedragen had. 2)
ligheid van Zijn eigen
stelling

;

i)

Ex. jo:

7;

Lcv.

19:12; Dcut. 5:11.

NAMEN

VAN GOD GEGEVEN. Van de betecAanteekening. i.
kcnis der namen, wanneer zij van God gegeven zijn, kan in vele schriftuurfjlaatscn opheldering gevonden worden. De volgende voorbeelden zijn:
„Jezus" bedoelend Zaligmaker ( Matth. 1:21; Luk. 1:31); „Johangave, in 't bijzonder toegepast op
nes" beteckent
den Dooper, die tot de aarde gezonden was om den weg voor Jehova's
komst in het vleesch voor te bereiden. (Lukas i: 13); „Ismaël" beteekent
h o o r e n
(Genesis 16: 11);
„Izaak"
bedoelt
zal
Met gevallen van
(Genesis 17: 19, vergelijk 18: 10-15).
namen die veranderd zijn door goddelijke autoriteit, om toegevoegde
zegeningen of spceiale roepingen, te kennen te geven, overweeg het volgende: „Abram", dat edelheid of verhevenheid in zich sluit, en
als gewoonlijk overgezet Vader van verhevenheid, werd veranderd
tot „Abraham", vader van een menigte, dat de reden te kennen
geeft voor de verandering zooals op den tijd daarvan gegeven is, „want
een vader van vele naties heb Ik u gemaakt" (Gen. 17: 5). ,,Sarai", de naam
van Abraham's vrouw en van een onzekere onderscheidende beteekenis,
was vervangen door „Sara", hetwelk beteekent de prinses (Gen. 17:15).
,,Jakob" een naam gegeven aan den zoon van Izaak, met betrekking tot
een voorval dat zijn geboorte vergezelde, en een verdringer beteekent, werd vervangen door „Israël", dat beteekent een soldaat van
2)

Jehova's

God
lachen

hem

God, en prins van God;

zooals uitgedrukt wordt in de woorden
de verandering teweeg brengen: ,,Uw naam zal voortaan niet Jakob
heeten, maar Israël; want .gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met
de menschen, en hebt overmocht." (Gen. 32:28, vergelijk met 35:9, 10).
,,Simon staat voor een hoorder, de naam van den man die de hoofdapostel werd van Jezus Christus, en werd door den Heere veranderd tot
„Cephas" (Aramais) of Petrus" (Grieksch) beduidende een rots (Joh.
1:42; Matth. 16: 18; Lukas 6: 14). Op Jacobus en Johannes de zonen van
Zebedeüs, gaf de Heere de toenamen „Pioanèrges", hetwelk is zonen
des donders. (Mark. 3:17).
Het volgende is een leerzaam uittreksel: Een
uit de schriften
is niet alleen ter aanduiding van iemand, maar dikwijls is die gelijk aan
alles dat bekend is, aangaande den persoon, die deze naam heeft ,en de
persoon zelve. Dus „de naam van God" of „van Jehova", enz., duiden Zijn
autoriteit aan (Deut. 18:20; Matth. 21:9) enz. Zijn waardigheid en heerlijkheid (Jcs. 48: 9) enz. Zijn karakter (E-x. 34:5, 14, vergelijk vers 6, 7) enz.
Zijn goddelijke eigenschappen in 't algemeen (Matth. 6:9) enz. Er wordt
gezegd dat de Heere Zijn naam plaatst waar openbaring of bekendmaking
van Zijn volmaaktheid is gemaakt (Deut. 12:5; 14:24) enz.
in of van
den naam van Christus te gelooven, is 'om Hem te ontvangen en behandelen in overeenstemming met de openbaringen welke de Schriften van
Hem geven. (Joh. i: 12; 2:23) enz."
Smith's Comprehensive Dictionary
die

,,

Naam

Om

—

of the Bible, article

„Naam".
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Goddelijke
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van Jezus Christus.
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titel
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Zijn

alL;eleitl.

\ i.'iliissrr en deze spelHehreeuwscli ei|uivalent

was V e h u s li n a n i V e s h n a. of zcxials we dit in 't llollandsch \crtalen, jusiia. In het oorspronkelijke werd de naam upi;e\at als de 1/eteekeni-. ,.lud]i \ an jehova", of ..Zaligmaker". ( )fsehoon het een gewone benaming was, zooals ilie \an jan. Hendrik of Karel van heden, zooals alreeds verklaard is, was de naam
niettegenstaande goddelijk voorgesehre\en. Aldus zeide de h'ngel
tot den ondertrouwden echtgeunot \an de m.iagd
..ICn gij zidt
Zijnen naam heeten fezu^ \\ ,inl llij zal Zijn \olk zalig maken
:

;
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Inmne
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lieilige
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en geen

titel

het
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het Grieksch afgeleid en is \ an dezelfde heteekenis als zijn
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e s s
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en vele meer. die in de Schriften x'oorkomen het belangrijkste feit
\i or ons nu is, dat deze \ersehillenile titels zeer \ eel uitdrulvken
aangaande den goddelijken iiors])rong en (_lodheid \an onzen Heer.
Znoals we heblien gezien A\aren de iioodige namen
f titels \an
Jezus Christus vi'n'ir zijn geboorte bekend, en werden genpenbaard
aan de profeten, die Hem vonrafgegaan waren in den sterfelijl-:en
:
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staat.
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a h V e h
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Ibillandsche

de
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ertaling
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uit

1

lefireeuwsidi.

i<\ de
\i e ubeteekent. Oeze naam wui'dt ge\\'oonli]k gebruikt in de
Xedeilandsche \ertaling van het )nde Test.amen.t als H e e r e. in
hoofdletters gedrukt. *) Het lebreenwsche l',h\ eh, dat IK l'.hlX
beteekent. is in beteekenis en afleiding \ erwant aan den term
^ a h \- e h
>f
en hier ligt de beteekenis \"an dezen
j e h o ^- a
n.:.:im, \\'a,arbij <le
Meere Zich aan Aiozes openbaarde, om naar
Eg\ pte te gaan en de kinderen \-au Israël lut <le --laN-ernij te \erliissen: Toen zeide Mozes tot Cnd: ..Zie ^\•anneer ik kom tot de
kinderen Israëls, en zeg tot hen: De (jod uwer \aderen lu'eft mij
tot ulieden gezonden
en zij mij zeggen: hoe is Zijn naam? wat z.il
\k tot hen zeggen?" En God zeule t. t Moze'^
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IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzoo zult gij tot de kinderen Israëlszeggen IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden !"i)
In het volgende vers verklaarde de Heere Zich ,,de God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jacob" te zijn. Terwijl
Alozes in Egypte was, openbaarde de Heere Zich verder, zeggende ,,Ik ben de Heere. En Ik ben aan Abraham, Izaak en Jacob
verschenen, als God de Almachtige; doch met Mijnen Naam Jehova ben Ik hun niet bekend geweest." - Het hoofdfeit door
dezen naam IK BEN, of Jehova aangeduid, de twee welke hoofdzakelijk dezelfde beteekenis hebben, is van dien aard en ^an dien
duur, dat het geen einde en, door menschelijke tijdrekening, geen
begin gehad zal hebben, de naam is verwant aan andere titels,
zooals A p h a en O m e g a, de eerste en de laatste, de beginne
en het einde. ^
:

:

)

1

)

I) Ex. 3: 13, 14; vergelijk met betrekking tot het feit van den eeuwigen
duur, in dezen naam uitgedrukt, Jes. 44:6; Joh. 8:58; Colos. i: 17; Heb,
13:8; Openb. 1:4; zie ook P. v. G. W., Aiozes i 3 en de aanhalingen aldaar gegeven.
:

-')

Ex.

6:_>,

3.

—

Aanteekening 2.
JEZUS CHRISTUS, DE GOD VAN ISRAËL.
„Dat Jezus Christus hetzelfde Wezen was, dat Abraham uit zijn
geboorteland riep, dat Israël uit het land van Egypte leidde met
machtige wonderen, 't welk aan hen Zijn wet bekend maakte temidden
van den donder van Sinaï, dat hen van hun vijanden bevrijdde,
welk hen kastijdde voor hun ongehoorzaamheid, dat hun profeten inspireerde, en welks heerlijkheid den Tempel van Salomo vulde, is blijkbaar
uit al de geïnspireerde geschriften, en in geen meer dan in den Bijbel".
,,Zijn klagen over Jeruzalem bewijst dat in Zijn menschelijkheid, Hij
Zijn vorigen verheven staat niet was vergeten: „Jeruzalem, Jeruzalem!
gij die de Profeten doodt, en steenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uwc kinderen willen bijeen vergaderen, gclijkerwijs eene hen
hare kiekens bij een vergadert onder de vleugelen; en gij lieden heb niet
.gewild?" (Matth. 23:37.) Hij was de Schepper der wereld, deze machtige
Heerscher, deze Opziener der bestemmingen van de menschelijke familie,
die, in Zijn laatste oogenblikken uitriep: „Mijn God, Mijn God, waarom
hebt Gij mij verlaten?" (Markus 15:34.) „From Compendium of the Doctrine of the Gospel, by Franklin D. Richards and James A. Little.
3) Openb. i:ii, 17; 2:8; -'2:13; vergelijk Jes. 41:4; 44:6; 48:12.
Dit

onderwerp

overgenomen

••^
is

uit

het

boek

,,Jesus

the

Christ",

geschreven door apostel E. Talmage.

(Wordt vcr\olgd.)

••*»»»^« <•«>•«»«»»•»»» <««é« •••»»

De Aarde wanneer

zij

verheerlijkt

is:

Terwijl wij ons middagmaal nuttigden, maakte ik mijn gezin en
vrienden die tegenwoordig waren duidelijk, dat wanneer deze aarde
verheerlijkt en gelijk een zee van glas zou worden, zij één groote
Urim en Thummim zou zijn, en de Heiligen zouden er in kunnen zien
en elkaar zien zooals zij gezien worden. (Hist. of the Church, Vol. 5. p. 279)

»»»»»
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HET WARE MORMONISME.
Leer,

Leven en Lotgevallen der Laterdaagsche Heiligen.

FRANK

Door

I.

KOOYMAN.

Geschreven voor „Eenheid", Weekblad voor Maatschappelijke en Geestelijke
Stroomingen, Redactie J. Eigenhuis, Den Haag, die het onderwerp inleidde
met een artikel over het Boek van Mormon: .,Het Jongste Heilige Boek".

(Vervolg.)

Het

celestiale huwelijk.

,,Onzc
intellectueek- opvoeding heeft ons
een heel andere richting lecrcn denken,
't
Is zoo moeilijk zich om te kceren en de
zaken uit een nieuw oogpunt te beschouwen.
Daar is soms een bepaalde schok voor nooin

dig."
(J.

Eigenhuis, ,,Dc Horizon blinkt",

bl.

283.)

geachte lezeres en lezer, het Mörmounsche nf Celeshuwelijk is niet de polygamie. Wel was de meervoudige
echt
het woord ,,veelwijverij" heeft ook bij den Mormoon een
ongunstige klank
een tijdlang een Mormoonsch gebruik. Deze
praktijk steunde op een moderne openbaring, maar was in die
openbaring niet de hoofdzaak. Integendeel is de hoofdzaak de
eeu^vige duur van het echtverbond niet totdat de dood scheiding
brengt". Dit leerstuk van het Mormonisme is derhalve eenigszins
revolutionair, afgescheiden nog van den meervoudecht. De verin uuling der seksen is heilig, staat in heiligheid naast het leven
Xt-en,

tiale

—

—

:

,,

zelf en wordt nooit beschouwd als een laag, tijdelijk, menschelijk
hidpmiddel, waar het huwelijk gesloten wordt op de voorgeschre-

ven wijze.

De

ondergeschikte [jhase \an den Mormoonschen eclit. liet veelheeft bij buitenstaanders de meeste aandacht
getrokken. Daaraan zullen wij dan onk het grootste deel van dit
hoofdstuk wijden en duidelijk en onomwonden der Mormcmen
standpunt over dit vraagstuk trachten recht te zetten, gelijk ons
^•oudige huwelijk,

gevraagd

is.

Twee voorname
noemden

men in het oog dient te houden,
De \rouwenveelheid is van ondergeschikt

punten, die

wij reeds:

i.

in het celestiale huwelijk: 2. zij steunt op
baring, niet op Oud-testamentischen grondslag.

belang

Ten derde was de wet van den veelvoudecht

moderne open-

niet \-erplichtend

kerkleden in het algemeen, veel minder zijn de woorden
^'cel^•oudecht en Mormonisme s3'noniem. Het gebod was slechts
tot één ]iersoon gericht en wel tot Joseph Smith. Anderen werden
alleen dan er in betrokken als de wet hun ..geojjenbaard" was.
NTior de
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Mormoonsche Vrouwenveelheid.
Het \vcord polygamie" of „veehvijverij" staat bij de meeste
menschen gelijk met sensualiteit of ongebreidelde wellust. X'oor
het oog hunner verbeelding verrijst de Oostcrschc harem in al
,,

zijn gruwelijkheid, die het romantische der liefde vernietigt, de
heiligheid van den huiselijken haard aanrandt en mannen en vrouwen zedelijk onder doet gaan.

Dat beeld had de meerderheid der buitenstaanders dan ook van
Mormonisme, toen men hoorde dat bij die beweging de polygamie in zwang was
de gevolgtrekking was heel natuurlijk. En
het

—

sluwe bestrijders (dit zagen wij reeds in het hoofdstuk ,,\'alsche
geruchten") versterkten dat dwaalbegrip. Het betreurenswaardige
resultaat hiervan was een algemeene onkunde omtrent dit gebruik
en de beweegredenen, die het Alormoonsche \(ilk ertoe aanspoorden. Tijdschriftartikels, boeken en spotplaten, znó vuil, dat de
auteurs en uitgevers terstond met het recht in aanraking zouden
komen als het niet de Mormonen gold, zijn door heel de beschaafde wereld verspreid als betrouwbare voorstellingen van de Mor-

moonsche

])olygamie.
echter niet de

Mormoonsche idee \ an het veelvoudige
huwelijk", schrijft John Henr_\- Evans, instructor in Church history aan de Eatter-day Saints' L'niversit_\' te Salt Eake Citv. ..Het
is waar. dat men den vinger kan leggen op vele ^\onde [ilekken
in de uitoefening van dit beginsel: veel waarvan een beschaafde en
\-erfijni:le smaak walgt. waar\-an de natuurlijke gevoelens des har..Dat

is

walgen. Sommige mannen hebben zonder twijfel deze wet
gehoorzaamd met geen liooger ocgmerk dan zelf-bevrediging. En
hun huiselijke betrekkingen zijn dientengevolge in strijd geweest
met de algemeene wetten, die het heilige echtverbond behooren
hnog te houden. Dat geeft elke Mormoon volmondig toe. Maar
ten

de heiligen heblien zich er altijd tegen verzet, dat men deze ]ihase
den \eel\'oudecht
die niemand die])er lietreurt en afkeurt
dan de Mormonen zelf
\-oorstelt als het rechtmatige uit\l()eisel
\'an liet veelvoudige huwelijk in l'tah en opzettelijk de andere en
goedgekeurile zijde achterl)ak> houdt. Ook zonder nader op deze
kwestie in te gaan. ziet iedei" onliexooroordeelde dat dit oneerlijk"
is. En toch wordt het tot op heden herhaaldelijk gedaan. A'olgens
die redeneering kan men evengoed elke trouwbreuk en al de echtelijke ellende van de monogamie op rekening van den echt met
één vrouw stellen. Maar dit zou, dit geeft een ieder toe. onrechtvaardig wezen. De zaak is, dat ongelukkige hu\\elijkstocstanden
het gevolg zijn van het individueele temperament en de hartstochten van de mannen en vrouwen, die in den echt treden, niet
wan het huwelijk zelf, zij dat huwelijk m(_)nogamisch of ])olygamisch. Beginselen moeten, exenals menschen, naar haar lioogste
mogelijkheden becjordeeld worden. En volgens dien standaard kan
het veelvoudige huwelijk onder de heiligen den toets doorstaan".
(,,() n e
H und red Yea rs of
o r m o n
s m", p. 478.)
\'an

—
—

M
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TIENDE-REGELING.
Met inganu' van 2-] December tut 5 Januari, zullen de Conferentie-Presidenten een datum bepalen voor de jaarlijksche tienderegeling- in elke georganiseerde vertakking der Zending, dat in
«overeenstemming is met de instructies van het Eerste Presidentscha]) en het Presideerende Bisschopschaii,
Het is zeer noodzakelijk dat de leden der Kerk, die in de verschillende vertakkingen woonachtig zijn, deze regeling zullen bijwonen. Zij, die gedurende het jaar betaald hebben, kunnen de
opteekeningen onderzoeken en zien dat het juiste crediet gegeven
is en melden of het bedrag \an tiende geheel of gedeeltelijk is
betaald; degenen, die niet betaald lieijben, kunnen een \-erklaring
geven aan de Conferentie- of Cicmeente-Presidenten. naardat zij
die
te geven hebben, zoodat alle informatie, welke \-erlangd
^vordt. nauwkeiu'ig opgcschre\en kan worden in de jaarlijksche
\ erslagcn
der Kerk. Plierdoor \\'ordt iedere tiende-betaler zijn
eigen \-erilicateiu- en plaatst de \x'rantwoording op zich om te
zien. dat een nauwkeurig \erslag i^ gemaakt ^an zijn vriie-ga\e

aan de Kerk. Indien leden \an deze \ergadering w egl)lij\"en, is
het de plicht \an den Conferentie-President, die (jptreedt als de
officiëele \ertegen\\ .ordiger wan den Zendings-President, deze
zaak te schatten, en naar zijn beslissing zal het \erslag gemaakt
(

A\'orden.

De jaarlijksche tiende-regeling is een <ler belangrijkste plichten,
die lip de leden der Kerk rust, zoowel tiendebetalers als de niettiende betalers, want we zullen uit de boeken geoordeeld worden
naar onze \\erken. Iedereen Ijchoort zich deze gelegenheid ten
nutte te maken om te zien dat het \erslag nauwkeurig gemaakt
w(.)rdt,

wanneer

die zich \-oordoet,

want

het zal moeilijk zijn de

boeken te veranderen ojj een Uiteren datum.
Er wordt vei"wacht dat alle leden, die bewogen

zijn bij deze
de bekendmaking \an den
<latum, wanneer die in de vergaderingen der gemeente afgeroejjen
worden en met ons medewerken om een compleet en juist verslag der Zending te verkrijgen \an het jaar 1923.

regeling,

notitie

zullen

nemen

^•an

CHAS.

S

inT)]'.,

Pres. der ZendiiiL;.
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VERSLAG DER UTRECHTSCHE CONFERENTIE.
Op 15 November vond de bovengenoemde Conferentie plaats.
De ^ergadering ving aan om 10 uur 's morgens in het Gebouw

&

K.

\\

.

Gedurende deze bijeenkomst v^xrd

in

hoofdzaak een

gewoon Zondagsschoolprogramma behandeld. Als openingsgezang
werd lied 146 gezongen. Xadat een gebed opgezonden werd door
ouderling G. Rosé van Apeldoorn, werd de vergadering voortgezet met het zingen van lied 173.
De voorafgaande plechtigheid van het Avondmaal werd nu
gedaan, waarna gezamenlijk Handelingen hoofdstuk 20 vers 35
Averd opgezegd.
Ouderling T. E. Lyon, Conferentie-Pres. van Utrecht, die op
dezen dag ontslagen was van zijn werkzaamheden hier te lande,
sprak eenige woorden.
Door leerlinge Rienkje Kramer werd een gedicht gereciteerd,
getiteld ,, Welkom op de Conferentie". Een korte toespraak werd
gegeven door Evert van Essen, leerling der .\peldoornsche Zon„De
dagsschool. Vervolgens werd een gedicht voorgedragen
:

droom van een

kind", door Tedje van Mondfrans, en verder een
aangaande „Het nut van de Zondagsschool in mijn

toespraak
door Bertha van Mondfrans.
Gezamenlijk werd nu lied 69 gezongen.

leven",

Ook werden eenige
\Vm. Kwant aangaande het voorrecht
onderrichten in de Zondagsschool en hoc moeders

woorden gehoord van

om

kinderen

te

Br.

moeten medewerken daarin.
Zr. Lanora S. Hyde verklaarde door een eenvoudig voorbeeld
aan de kinderen hoe men zijn lichaam rein moet houden om in
de tegenwoordigheid van God terug te kunnen keeren. De indruk,
dien de Zondagsschijol gemaakt heeft in zijn jongensjaren, werd
verklaard door Br. G. van Mondfrans.

Hyde door een schoone vertrachten zich groot te maken. Na
gezongen te hebben, werd geëindigd met dankzegging door
ouderling A. D. Linberg van Den Helder.
In dezelfde zaal werd om 2 uur begonnen met een lied te zingen.
Ouderling L. D. Olpin van Arnhem, deed het gebed. Daarna werd
een lied door het Utrechtsche koor ten gehoorc gebracht. Nadat
het H. Avondmaal bediend was, werden de autoriteiten der Kerk
en Zending afgeroepen en door alle aanwezigen goedgekeurd.
Uit naam der gemeente l'trccht werd door Br. W'm. Kwant
eenige woorden van dankbaarheid uitgesproken tot Pres. en Zr.
Hyde, voor hun vele raadgevingen aan hen gegeven in de ruim
dertig maanden van hun aanwezigheid in dit land. Nadat spreker
geëindigd had, werd een boucjuet bloemen aan Zr. Hyde overhandigd. Gezamenlijk werd nu gezongen: ,,Dat 's Heeren zegen,
Als

laatste

spreker gaf

gelijking aan hoe

op u daal'

Schoone

Pres.

men moet

".

woorden

werden

door

Pres.

Hyde gesproken met
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betrekking- tot zaligheid en de toekomst. Dat het priesterschap,
hetwelk wij bezitten, de eenigste macht is om ons in staat te
stellen de hoogste heerlijkheid te bereiken.
(luk \\erden ecnige woorden doc:>r Zr. l.antira H} de
uitgesproken en toonde zij haar dankbaarheid voor de schoone bloe-

men aan haar geschonken.
Het zangkoor zong
A.

Sieverts,

tot slot: ,,0 mijn \'ader!",

ass. -redacteur

van

..De

Ster",

waarna ouderling
dankgebed
een

(ifferde.

De avondvergadering ^ing om

7 uur aan met het zingen van
Bruin,
de
van Utrecht, werd gebeden.
J.
Daarna werd door het koor een lied gezongen. Ouderling L. D.
Alurdock, \an Utrecht, die aangesteld is als Conferentie-Pres. vdn
I'trecht te fungeeren, werd gevraagd eenige woorden te spreken.
A'ele feiten aangaande de leerstellingen der Kerk werden door
hem \"erklaard. Door Zr. C. Smit van Haarlem, werd een solo
ten gehoore gebracht.
lied 120.

Door ouderling

l )uderling
k, R. AIc. Kay. zoon van apostel Mc. Kay. die i>as
een zending in Duitschland volbracht heeft, sprak eenige «norden
aangaande geestelijk vi edsel, dat gelijk het land dat bebouwd
wordt, regen en zonneschijn noodig heeft, wij als nienschen ook
deze dingen op geestelijk gebied \'an noode hebben, wat namelijk
)uderling A. Sieaan het doel \'an vergaderen ljeantwo( jrdt.
vert> \ertaalde \iMir hem.
Daarna >prak' ouderling T. ]",. l.yon niet betrekking tot de
r<.>e]iing van ]\Iozes en Hlia. en \erklaarde de groote rol welke deze
mannen hebben waargenomen in deze dispensatie, in het ^\e(ler
brengen der verschillende sleutels. Ken schoone solo wenl di or
ouderling Henr_\" Poelman \nn Haarlem gezongen.
Als laatste spreker werd ouderling J. D. Kooiman. Conferentie-Pre>, \;in Rotterdam, gehoord. Spreker verklaarde hoe alle
nienschen in genade \\andelen door het verzoeningswerk di or
Christu> gedaan. Kn \erder hoe de Heere Zijn minderen gediend
;

heeft als \-oorbeeld. En nu ^\ordt .gehoorzaamheid \erlan.gd 0111
aan de \\etten geho(jr te geven, die Hij ingesteld heeft, zc^odat
allen, die daarnaar luisteren, het eeuwige leven zullen beër\en.
Het zangkoor eindigile met lied S". (Juderling J. (r. Piiiiie\\"an

's

Arnhem, zond een clankzegging
Alaandagsmurgens om o uur

iielingen\'ergaderiiig gehouden.

w erden

op.

wed

ah\"a,'U'

in
\

de Krui^^traat een

ele

zeii-

nuttige onilen\-er])en

liehandehl.

Uit dit ^'erslag kan men opmaken, dat deze Conferentie haar
doel bereikt heeft en een iegelijk mede-arbeider werkelijk ruimschoot- betaald is. doi)r ook \an dien geest te hebben kunnen
genieten, welke alleen door b.en gevoeld k;in worden, die d<'n
Heere in ernst zoeken.
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GESCHRIFTEN VAN HET AMERIKAANSCHE
VASTELAND.*)
Het Boek van Mormon.
Het Boek van Mormon is bij uitstek een Amerikaansch boek.
dat de geschiedenis der oorspronkelijke volken van de Xicuwe
Wereld bevat. Het zegt de moderne vertaling te zijn van zekere
verslagen, die een periode beschrijven vanaf zeshonderd jaar
vóór Christus, tot ongeveer 420 na Christus, waarin een uittreksel is gevoegd van een nog vroegere geschiedenis. Het oorspronkelijke verslag was gegraveerd op dunne platen van goud, in
kleine griffen van Hervormden Egyptischen stijl. De platen Averden van haar bewaarplaats aan de zijde van een heuvel bij Palmyria, Xew-York, gehaald. Dit had plaats in Sci^tember 1827 en in
de eerste maanden van 1830 werd de Engelsche vertaling
gepubliceerd.

Het Boek van Mormon behandelt gedeeltelijk de algemeene
geschiedenis der oude volkeren, hun opkomst en ondergang als
naties, hun oorlogen en de verwarring in hun staten, de wisselende
tijdperken \an hun materiëelen voor- en tegenspoed, maar in het
bijzonder bewaart het een \erslag \'an de goddelijke openbaringen,
de profeten en profetieën, waarmede de aloude Amerikanen
gezegend waren en dus staat het werk vo^r de wereld als de

'

G eschriften

,

''

1

i

\

van het

AA'estelijk \asteland.

de geschiedenis in 't knrt. In de laatste jaren der zevende eeuw vóór Christus woonde er te Jeruzalem een zeer rijk persoon van grooten invloed, Lehi genaamd. Hij was een rechtvaardig man en een profeet van den stam van Manasse en daarnm een
afstammeling van Joseph, den zoon van Jakob.
In den tijd, waarvan we spreken, waren I.ehi en zijn \r(unv de
ouders van vier zonen, waarvan de oudste twee ongehoorzaam en
weerspannig van karakter waren, wat in tegenstelling was met
het gedrag hunner dienstwillige broeders. Andere kinderen, zoowel zonen als dochters, worden later vermeld.
Dit waren moeilijke dagen voor Israël. Het volk had den God
hunner vaderen grootendeels \ ergeten en de rampen, die door
Mdzes en de profeten waren xoorspeld als de mogelijke gevolgen
van zonden, waartegen het volk nadrukkelijk-^ewaarschuwd was,
namen met rasse schreden toe. Reeds viel de schaduw der Babylonische gevangenschap over de natie. A'ele profeten, waarender
ook Lehi, verhieven him stemmen ter vermaning en waarschuwing, de afvallige Israëlieten tot bekeering oproepende, en
\'oorspelden dat, tenzij zij zich van hun goddeloosheid afkeerden,
de stad Davids, hun nationale roem en trots, iiitgejilunderd en
Dit

*)

is

ZondagsscliooUes voor ouders

111

tlicologicldas.'icn.

3^9
Israël in slavernij gebracht zou worden. Inplaats van acht te
geven op de woorden dezer mannen van God, \verd het volk zeer
gebelgd en trachtte hen te d(.ioden.
In liet jaar zeshonderd vóiir Christus, toen Zedekia tot den
troon \an luda werd \erheven, kwam het Woord des Heeren tot
I.ehi. (lat hem gebood zijn gezin met zich te nemen en van Jeruzalem in de wildernis van Arabië te vluchten. De verstrooiing der
Israëlietische natie was voorspeld en het vertrek van Lchi en zijn
gezin tezamen met een ander gezin, dat van den stam wan Efraïm
was en een gedeelte van een den.le. was inbegrepen met de
algemeene verstrooiing. \\ as het zoo niet door Jesaja verklaard.^
zal het overblijfsel uitgaan, en het ont.,^^'ant ydn Jeruzalem
komene wan den berg Sion de ij\er van den Heerc der heirscharen
;

zal dit doen." (J Ki>n. 10:31

De

:

1

>ok jes. 37:32.)

korte dagreizen ong'e\'eer
l>ii
de \\ildernis. gedurende welken tijd Lehi en zijn
getrouwe jongere zimn Xephi vele oiienbaringen van het Goddelijk W (lord en den wil ontvingen, waardoor het doel himner eigen
uittocht werd bekend gemaakt, zooals ook de voorsi)elde wisselvalligheden der natie, waaraan zij door des Heeren .gebod onttrokken waren. Ten laatste bereikten zij de kust der .\rabische
Zee, alwaar zij onder goddelijke leiding een schip bouwden,
waarin zij door den wind en strtujm oxev den Oceaan naar de
\\'estkust van Zuid-Amerika gedreven werden.

acht

kolonie

xerhuiziiiile

ia.ir

n-ixle

in

eenheid heersehte. was de kolonie \oi irspoedig' in
en werden zij wehlra door hoogen ouderdom
en weinig dooden een talrijk volk. Met voorspoed kwam trotschheid en hebzucht, en de onvermijrlelijke begeleiding, \erdelging.
Het meer recht\aardige gedeelte koos Xephi als hun leider en
noemde zichzehen Xe])hieten, ter^^ijl de rebelleereude en goddelo<!ze partij bekend werd als Lamanieten of ^olgers \an Laman,
die de oudste en meest goddelooze van Lehi's zonen was.
Als tientallen jaren zich in eeuwen verbonden, nam de breuk
tusschen de Xephieten en Lamanieten toe en vijandschap werd
heviger en de ongelijkheid in gewoonten en beschaving grooter;
alhoewel er \'oor korte ])eriodes tijdelijk vrede was tusschen hen.
De X^ephieten handhaafden een betrekkelijk hoogen standaard
\an bescha\ing, terwijl de Lamanieten een ontaard \-oIk werden,
dat een nomadisch en roofzuchtig Icx'en leidden, grootendeels toegewijd aan 0(n-log voeren en jacht en als een teeken van goddelijk
mishagen werden zij gestraft met een donkerronde huid.
Bloedig waren de vele oorlogen, die zij gevoerd hebben tegen hun
meer vreedzame tijdgenooten. X^iettegenstaande dit. namen de
Xephieten in welvaart toe in verhouding tot hun verschillende
graden ^•an getrouwheid aan de wetten van God, zooals bekend
gemaakt werd door de reeks van profeten, die de Heere onder hen
had doen opstaan him afwijkingen van de wegen der gerechtig-

Zoolang

er

het Beloofde

Land

;
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heid werden gevolgd door het krijgstuchtig lijden, dat voortvloeide
uit de overwinningen der Lamanieten, die toegestaan werden hen
nu en dan te kwellen.
Zij vloden voor hun strijdlustige vijanden en begaven zich naar
het Noorden en het Oosten, zoodat zij na verloop van eeuwen
over een groot gedeelte der oppervlakte, dat nu Mexico en de
Vereenigde Staten in zich sluit, omgedoold hadden. Het Evangelie van Zaligheid werd geleerd en de fundamenteelc verordeningen werden bediend onder de Xephieten en de verheerlijkte
Heere, Jezus Christus, bediende Persoonlijk onder hen. en verklaarde hun, dat zij de schapen van die andere kudde waren, waarnaar Hij verwezen had, tenvijl Hij tot de Joden predikte. (Zie
;

Joh. lo: i6.)

Ongeveer 420 jaar na Christus waren de Ncpliieten, door in goddeloosheid vervallen te zijn, nog meer veroordeeld vanwege hun
intellectueele meerderheid, totaal als een natie, dcor hun erfelijke
vijanden vernietigd. De verdelgende strijd werd in de nabijheid
van Palmyria gevochten, in den tegenwoordigen staat Ne\v-Yr)rk.
De verw'ilderde, doch overwinnende Lamanieten hebben voortgeleefd als een verlaagd geslacht van roode menschen, die Columbus in het land vond, toen hij het ^^'estclijk \asteland weder ontdekte. Dit is de oorsprong der Amerikaansche Indianen. Zij zijn
van Israëlietische afkomst en behonren tot het Huis van Joseph,
die in Egypte verkocht was.
\'anaf den tijd van Eehi's uittocht uit Jeruzalem tot het einde
der Xephietische geschiedenis, is een uitvoerig verslag bijgehouden door schrijvers, die voor dat werk aangesteld waren. Dat verslag is teruggebracht aan de menschen en het vertaalde gedeelte
is aan de wereld gegeven als het Boek van ]\lormon.
De bekendmaking van zulk een ontdekking als die der jjlaten \an
Mormon en van zulk een daad als het vertalen der verslagen in het
Engelsch, kon niet uitblijven de aandacht van leeken en geleerden
te trekken. Maar de bekendmaking werd met minachting bejegend
en sterk afgekeurd.
De reden voor deze \ijandelijke tegenwerping ligt in het feit,
dat Joseph Smith, de vertaler, bekende dat hij het wonderbaarlijk
werk niet door zijn eigen of andere menschelijke macht alleen had
tot stand gebracht, maar dat de rustplaats der aloude ])laten aan
hem was geopenbaard door een engel, die in licht en heerlijkheid
verscheen en zichzelf bekend maakte dezelfde Moroni te zijn. die
de gegraveerde platen \'oor meer dan ^•eertien eeuwen geleden
bezegeld en verburgen had. Een verdere oorzaak voor de
algemeene bezwaren tegen het Boek van Mormon lag in Joseph
Smith' plechtige getuigenis, dat hij gemachtigd was de vertaling
te doen door de directe inspiratie van God.
Deze bekentenis voerde het bovennatuurlijke in. Indien Jo.-eph
Smith waarheid sprak, hadden wonderen niet opgehuuden en

3/1

van God aan den mensch was

in deze tijden
opvatting werd geheel bestreden door de
theologische theorie en kerkelijke dogma's. En toch, waarom zou
directe openbaring van de hemelen heden meer onmogelijk zijn
dan in de eeuwen van het lange verleden? Behalve de inhoud \an
het schrijven, is het vourtbrengen \-an het Boek van Mormon een
grooter wonder dan het geïnspireerde geschrevene der m}stieke
woorden van Daniël, temidden van Belshazar's bandeloos feest.'
(Zie Dan. 5: 25-31.) Kn de wijze waaro]) het schrijven is geschied,
schijnt zeker veel meer mysterieus m het geval van den Chaldeeschen koning dan de gewone menschelijke wijze \an gra\'cering
der platen van het Boek van Mormon.
Het Boek van Alormnn is \"iii>r de wereld. Millioenen afdrukken
in 't Engelsch en in de moderne talen zijn \erspreid. Men versta
wel, dat het Bi. ek \-an Mormon in geen geval een plaatsver\'anger
beweert te zijn voor den Heiligen Bijbel, of op eenigerlei wijze
daaraan verwant is, behalve als een gelijk lo(.i]>end boekdeel van
Geschriften. De Bijbel is een noixlzakelijk verslag van de gemeenschap van Gi d met Zijn \olk uit het Uosten en het Boek van
Mormon is een verpersoonlijking \an Goddelijke openbaring aan
het volk in het Westen. In zoo\'erre de twee boeken gewone on
derwerpen behandelen, zijn zij in harmonie en in geen onderdeel

directe openbaring

mogelijk.

zijn

zij

Zulk

een

tegenstrijtlig

met elkandiT.

V
Ontslagen.

Miudock. '1'honias 1".. L\on.
Luther II. Crockett en .Vsaël J. Smith.
Oudei^ling Alurdock lu-eft het grootste deel zijner zending al-secretaris derzelffle doorgebracht en de laatste drie maanden als
president van .\msterdani.
Ouderling Lyon is werkzaam geweest te Amsterdam, Amersfoort, Haarlem en .\rnliem en heeft daarna al> conferentie-president van Utrecht gefimgeerd.
Ouderling Perkins heeft gearbeid te Amsterchim, Den Helder.
Alkmaar, Schiedam en Haarlem.
Ouderling Crockett is werkzaam geweest te -\msterdam, .Apeldoorn, R<itterdam, Dordrecht, Delft en Leiden.
Ouderling Smith heeft gewerkt te Haarlem, Meppel, Den Haag,
Amersfoort en Delft.
Ontslagen

zijn (judcrlingcn h'rank J.

A\"alter G. Perkins,

Elkander leeren begrijpen en liefhebben
is de groote en schoone kunst des levens.

.

.

:
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LEERGANGEN VOOR HET JAAR

1926.

de lessen vuor de priesterschapklassen en de
De volgende
hulporganisaties voor het jaar 1926. Er wordt verlangd, in alle
vertakkingen der zending, waar de Priesterschap, Zusterhulpzijn

vereeniging, Zondagsschool en Onderlinge Ontwikkelings-Vereeniging zijn georganiseerd en wekelijks bijeenkomen, dat deze
lessen zonder uitzondering gevolgd worden, zoodat er eenheid
moge zijn door de geheele zending:

—

De Leer en Verbonden.
Priesterschapklassen.
(Vertakkingen, welke uit dit boek geleerd hebben, zullen daarmee voortzetten en andere vertakkingen zullen dit Boek als onderwerp opnemen, beginnende met i Januari 1926.)

—

Evangelie-Leeringen.
Zuster s-H u p v e r e e n g n g.
(Lessen zullen verschaft worden als in 't verleden.)
i

1

Zondagsschool:

i

— „De

Ouders en thcologie-afdeelingen.

Levenskracht van Mormonisme".

De

lessen zullen in ,,De Ster"

verschijnen.

Eerste
uit het

—

en Tweede Middelbare afdeeling.
Oude Testament. Schetsen zijn nu

Geschiedenissen

verkrijgbaar op het

Hoofdkantoor.

—

Bijbelsche verhaaltjes.
Kindergarten en Lagere Afdeelingen
Schetsen zijn nu disponibcl op het Hoofdkantoor.

Onderlinge O n t w k k e n g s - V e r e e n g n g
,,De Herstelling van het EvangeLeden van 14 tot 18 jaar.
lie". Boeken zijn verkrijgbaar voor vijftig cent.
Leden boven de 18 jaar
„\Vat Jezus leerde".
Boeken zijn verkrijgbaar voor ƒ i.
CHAS. S. H^'DE,

—

—

i

I

i

i

i

—

Zend.

der

Pres.

Aangekomen.

Op 24 April zijn uit Zion te Rotterdam aangekomen ouderlingen George A. Grover, Daniël Simons en Ralph A. Madscn.
Ouderling Winkel arriveerde Zondag 29 November.
:

INHOUD.
De GoddeiijkKeid van

Ceschriflen van het Ameri-

Christus

kwam.
Het ware Mormonisme
voor Hij op aarde

.

Tiende-regeling
Verslag der Utrechtsche
Conferentie

.

biz.
„

357
363
365

kaansche Vasteland.

.

blz.

368
371

Leergangen voor het
„

.

Ontslagen
jaar 1926

..
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