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VOORWOORD.

Het licht van „De Ster" heeft wederom een ander jaar de pel-

grims op het levenspad omhoog, geleid, en onbeneveld door de
donkere en dreigende wolken der tijden heen is haar straal nog
steeds helder gebleven.

Bij het voleinden van den een-en-dertigsten jaargang van ons
Nederlandsch tijdschrift hebben wij een gewichtig deel van het

door het menschdom te bereizen pad beschenen, door waarheid,

reine, onbevlekte waarheid, helder van den L,evens-Zon, in stralen

neer te doen komen op reizigers naar de eeuwigheid. Nu is ons de

eenigste wensch overgebleven dat het gezicht van onze lezers en
lezeressen ook niet verduisterd is geworden, opdat daardoor geen
verdwaling moge komen van den rechten weg. Het is onze innige

begeerte dat de geest van al hetgeen bevat is in den een-en-dertig-

sten jaargang van „De Ster" dit nu gevulde deel moge vergezellen,

en de inhoud daardoor immer een bron van noodige en tijdige waar-
heid zal blijven voor de dorstigen.

Wij verwijzen onze getrouwe abonne's nogmaals naar verschil-

lende heilzame artikelen, in den vorm van toespraken of anders-

zins, welke te vinden zijn in den 3isten jaargang, en inderdaad,
proefondervindinglijk, herlezing waardig zijn.

Terwijl deze voorrede pas aan het einde van dezen jaargang ge-

schreven wordt, en dus bij het verschijnen ervan het jaar 1927 zijn

intrede maakt, is het onze hartebede dat „De Ster" door haar abon-
ne's ondersteund moge worden op alle mogelijke manieren, zooals

deze noodige ondersteuning reeds ge\'oeld' en gewaardeerd werd in

het verleden.
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Adam viel, opdat de menschen mochten zijn; en de menschen zijn,

opdat zij vreugde mogen hebben. 2 Nephi 2 : 25.

DE NOODZAKELIJKHEID VAN EEN VERLOSSER.

We hebben vroeg'er aangetoond dat het geheele menschelijke

geslacht als geestelijke wezens in de eerste wereld bestond en dat

deze aarde geschapen werd met het doel om de ondervindingen

der sterfelijkheid voor hen mogelijk te maken. Zij waren begiftigd

met de machten van vrijen wil, terwijl zij toch nog geesten waren,

en het goddelijk plan had gezorgd dat zij vrij geboren zouden zijn

in het vleesch, erfgenamen zijn van het onvervreemdbare geboorte-

recht van vrijheid om te kiezen en voor zichzelven te handelen.

Het is ontegenzeggelijk noodzakelijk voor den eeuwigen vooruit-

gang van Gods kinderen, dat zij blootg'esteld worden aan de in-

vloeden van goed en kwaad en dat zij daarmee beproefd en er door
gelouterd worden ,,om te zien of zij alle dingen willen doen, die

de Heere hun God zal gebieden." ^) De vrije wil is een onmisken-
baar element voor zulk een proef.

De Eeuwige Vader begreep de verschillende naturen en ver-

schillende aanleg van Zijn geestelijk nageslacht zeer goed en Zijn

r-neindige voorkennis maakte Hem duidelijk, zelfs in den
beginne, dat sommigen zijner kinderen in de school zouden falen

;

sommigen zouden getrouw zijn en anderen valsch ; sommigen zou-
den het goede kiezen en anderen het kwade ; sommigen zouden het

pad des levens zoeken, terwijl anderen den weg, die naar ver-

woesting leidt, zouden verkiezen. Verder voorzag Hij dat de dood

i) P. V. G. W. Abraham 3:25. Voor een behandeling aangaande den
vrijen wil, zie ,,Artikelen des Geloofs" lii: l-io en vele andere aanwijzingen
daarin.



in de wereld zou komen en dat het bezit van lichamen bij Zijn kin

deren maar van korten duur zou zijn. Hij zag dat zijn geboden
niet gehoorzaamd zouden worden en Zijn wet overtreden en dat de
mensch buiten Zijn tegenwoordigheid gesloten en aan zichzelven

overgelaten, eerder zou zinken dan opklimmen, veeleer achteruit

zou gaan dan vooruit en verloren zou zijn voor de hemelen. Het
was noodzakelijk, dat een middel van verlossing gemaakt werd,
waardoor de dwalende mensch vergelding kon verkrijgen en door
overeenkomstig de ingestelde wetten te handelen, zaligheid te ont-

vangen en eventueele verhooging in de eeuwige werelden. De
macht des doods moest overwonnen worden, zoodat, alhoewel de

menschen noodzakelijkerwijs moesten sterven, zij wederom op-

nieuw zouden leven en hun geesten met onsterfelijke lichamen

bekleed zouden zijn, waarover de dood niet meer kon heerschen.

Laat geen onwetendheid en gedachteloosheid ons in den waan
brengen, dat des Vaders voorkennis ten opzichte van dat wat
zou z ij n, onder gegeven voorwaarden vastgesteld heeft als iets

dat moest z ij n. Het was niet Zijn plan, dat de zielen der men-
schen verloren zouden gaan ; integendeel, het was en is Zijn werk
en heerlijkheid, om ,,de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van

den mensch tot stand te brengen." ^) Niettegenstaande zag Hij

het kwaad, waarin Zijn kinderen zeker zouden vervallen ; en met

i) P. V. G. W. Mozes 1:39; vergelijk met 6:59.

Aanteekening i. — GODS VOORKENNIS GEEN BESLISSENDE
OORZAAK. Wat de voorkennis van God betreft, kan men niet zeggen
dat goddelijke alwetendheid op zichzelf een bepaalde oorzaak is,

waardoor gebeurtenissen onvermijdelijk voortgebracht worden. Een
sterfelijk vader, die de fouten en zwakheden van zijn zoon weet,
kan tengevolge van die kennis vol droefheid de rampen en het
lijden voorspellen, die zijn eigenzinnigen zoon wachten. Mogelijk kan
hij in de toekomst van dien zoon een verlies der zegeningen zien, die hij

had kunnen winnen, of verlies van positie, of zelfrespect, goeden naam en
eer; zelfs de donkere schaduw van de boosdoenerscel en de duistere toe-
komst van het graf des dronkaards kan in de treurige visioenen van de
geliefde ziel des Vaders verschijnen; en toch, overtuigd door onder-
vinding van de onmogelijkheid om de verbetering van zijn zoon tot stand
te brengen, kan hij de vreeselijke ontplooiing der toekomst zien, en hij

vindt niets anders dan droefheid en angst in zijn kennis. Kan men zeg-
gen dat de voorkennis des vaders een oorzaak is van het zondig leven
des zoons? De zoon heeft misschien zijn volkomen rijpheid bereikt; hij

is meester zijner eigen bestemming; een vrijhandelcnd persoon wat zich-

zelf betreft. De vader is machteloos om met zijn kracht te beheerschen,
of door zijn tusschenkomst te leiden en terwijl hij gaarne een poging of
opoffering wilde doen om zijn zoon te redden uit het noodlot, dat hem
boven het hoofd hangt, vreest hij dat, wat een vreeselijke zekerheid schijnt.

Maar zekerlijk draagt de kennis van dien doordenkenden, biddenden, lief-

hebbenden vader niet bij tot de eigenzinnigheid des zoons. Om anders te
redeneeren, zou men kunnen zeggen dat een rechtelooze vader, die niet de
moeite neemt om den aard en het karakter van zijn zoon gade te slaan, die
zijn oogen sluit voor de zondige neigingen, en zeer onverschillig is aan-
gaande de mogelijke toekomst, door zijn grootc harteloosheid zijn kind zal



oneindige liefde en genade verordineerde Hij middelen om dit af-

schuwelijk gevolg af te wenden, tenzij de overtreder het verkoos
zich die liefde onwaardig te maken. ^) Het offer des Eerst-Gebore-
ne Zoon, om door Zijn eigen bediening onder de menschen het

Evangelie van Zaligheid te vestigen en Zichzelf op te offeren door
te werken, vernedering en smarte te lijden, tot zelfs den dood toe,

was aangenomen en vormde het voorverordineerde plan voor des

menschen verlossing van den dood, voor zijn eventueele bevrijding

van de gevolgen der zonden en voor zijn mogelijke verhooging
door rechtvaardige werken.

In overeenstemming met het plan, dat in den raad der Goden
aangenomen werd, was de mensch geschapen als een belichaamde
geest ; zijn vlceschelijke tabernakel was samengesteld uit de ele-

menten der aarde. ^) Hem werd gebod en wet gegeven en hij was

bevoordeelen, omdat zijn gebrek aan overleg niet als een bijdragende oor-

zaak van plichtverzuim kan werken.
„Onze hemelsche Vader bezit een volkomen kennis van den aard en

aanleg van ieder Zijner kinderen, een kennis, die verkregen is door lange
waarneming en ondervinding in de verleden eeuwigheid onzer eerste

kindsheid; een kennis, die vergeleken met die door aardsche ouders, door
de sterfelijke ondervindingen met hun kinderen is verkregen, oneindig
klein is. Vanwege die buitengewone kennis, leest God de toekomst van
kind en kinderen, van ieder mensch afzonderlijk, en van de menschen
gezamenlijk als gemeenschappen en als naties; Hij weet wat ieder wil

doen onder gegeven omstandigheden, en ziet het einde van het begin.

Zijn voorkennis is gebaseerd op intelHgentie en verstand. Hij voorziet

de toekomst als een staat die zeker en natuurlijkerwijze komen zal; niet als

een die moet ontstaan, omdat Hij door Zijn tusschenkomst had gewild
dat het zoo zoude zijn." Van schrijvers „G reat Apostas y", pp.
10. 20.

1) Aanteekening 2. — DE MENSCH VRIJ OM VOOR ZICHZELF TE
KIEZEN. De Vader der zielen heeft zijn kinderen met het goddelijke
geboorterecht van den vrijen wil begiftigd. Hij beheerscht hen niet, noch
verlangt Hij dit te doen door eigenmachtige kracht; Hij spoort niemand
aan om zonde Ic doen, noch dwingt Hij iemand recht te doen. Aan
den mensch is vrijheid gegeven om voor zichzelven te handelen;
en hiermee hangt samen de nauwgezette persoonlijke verantwoorde-
lijkheid. Met het oordeel, waarmede wij geoordeeld zullen worden,
zullen alle toestanden en omstandigheden onzer levens overwogen
worden. De aangeboren neigingen, die wij door overerving verkregen
hebben, de invloed van onze omgeving, hetzij bevorderend voor goed of

kwaad, de heilzame leeringen der jeugd, of de afwezigheid van goed on-
derricht — deze en alle andere bijkomende dingen, moeten in overweging
genomen worden bij het leveren van een rechtvaardige uitspraak, of de
ziel schuldig of onschuldig is. Desniettegenstaande maakt de goddelijke
wijsheid duidelijk wat bepaalde toestanden op bekende naturen en stem-
mingen van menschen zullen uitwerken, terwijl ieder persoon vrij is om
goed of kwaad te kiezen binnen de grenzen der vele toestanden, die bestaan
en in werking zijn." „G r e a t A p o s t a s y" p. 21; zie ook Art. des
Geloofs" 3:1, 2.

2) Gen. 1:26, 27; vergelijk P. v. G. VV. Mozes 2:26, 27; 3:7; .-\braham

4: 26-28; 5: 12, 13.



vrij die te gehoorzamen of te verwerpen — de juiste en onvermijde-

lijke voorwaarde, dat hij van de natuurlijke gevolgen zijner keuze
zou genieten of lijden. ^) Adam, die als de eerste man -) op deze
aarde geplaatst was ter voortzetting van het gevestigde plan, en

Eva, die hem als gezellin en medeplichtige gegeven was, onmis-
baar voor hem in de aangestelde zending om de aarde te bevolken,

gehoorzaamden niet aan het uitdrukkelijk gebod van God en brach-

ten zoodoende „den val des menschen" voort, waardoor de sterfe-

lijke staat, waarvan de dood een noodzakelijkheid is, werd in-

gewijd. ^) Het is niet mijn voornemen om uitvoerig over de leer

van den val uit te wijden. Voor dit onderwerp is het voldoende

de belangrijke gebeurtenis en haar ontzettende gevolgen te ver-

melden. ^) De vrouw was verleid en in directe overtreding van raad

en gebod nam zij van het voedsel en werd ontaard en onderworpen
aan den dood. Adam zag de ongelijkheid in die gekomen was tus-

schen hem en zijn gezellin en welbewust volgde hij haar handel-

wijze en werd dus, evenals zij, lichamelijk ontaard. Denk hierbij

aan de woorden van Paulus den apostel : ,,Adam is niet verleid

geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding

geweest." ^)

De man en vrouw waren nu sterfelijk geworden, door van voed-

sel te nemen dat niet geschikt was voor hun natuur en toestand,

waartegen zij speciaal waren gewaarschuwd, en als een onvermijde-

lijk gevolg hunner ongehoorzaamheid aan de goddelijke wet en het

gebod, werden zij blootgesteld aan lichamelijke kwalen en zwak-
heden, waarvan het menschelijk geslacht nadien een natuurlijke

erfgenaam is geweest. ^) Die lichamen, welke voor den val vol-

i) Gen. 1:28-31; 2:16-17; vergelijk P. v. G. W. Mozes 2:28-31; 3:16, 17;

Abraham 4:28-31; 5:12, 13.

2) Gen. 2: 8; vergelijk de verklaring in vers 5, dat vóór dien tijd

„er geen mcnsch was geweest, om den aardbodem te bebouwen"; zie ook
P. V. G. W. Mozes 3:7; Abraham 1:3 en B. v. M. i Nephi 5:11.

3) Gen. 3; vergelijk P. v. G. W. Mozes 4.

4) Zie ,,Art. des Gcloofs" 3:21-32.

5) I Tim. 2: 14; zie ook 2 Cor. 11:3.

6) Aanteeketiing 3. — DE VAL EEN VERLOOP VAN LICHAME-
LIJKE ONTAARDING. Een hedendaagsche openbaring aan de Kerk
gegeven in 1833 (Leer en Verbonden, afd. 89) geeft de voorschriften voor
een goede manier van leven, hoofdzakelijk met betrekking tot prikkelende
en verdoovende middelen, en voedsel dat ongeschikt is voor het lichaam.
Aangaande de lichamelijke oorzaken, waardoor de val is voortgebracht,
en het nauwe verband tusschen die oorzaken en de gangbare overtredingen
van het Woord van Wijsheid, dat vervat is in de openbaring hierboven
aangehaald, wordt het volgende opgemerkt. „Dit (het Woord van Wijs-
heid) gelijk andere openbaringen, die in deze bedeeling gekomen zijn, is

niet geheel nieuw. Het is zoo oud als het geheele menschelijke geslacht.
Het beginsel van het Woord van Wijsheid was aan Adam geopenbaard.



Al de noodzakelijkheden van het Woord van Wijsheid werden aan Adarri

bekend gemaakt in zijn onsterfelijken staat, vóórdat hij die dingen in zijn

lichaam genomen had, welke het tot een aardsch lichaam maakte. Hij was
gewaarschuwd tegen het gebruik ervan. Hem werd niet verteld zijn lichaam
als iets te behandelen om gefolterd te worden. Hem was niet verteld het

te beschouwen zooals de fakir van Indië het doet, of te beweren er op
neer te zien, als iets om totaal te versmaden; maar hem werd verteld, dat
er zekere dingen waren, die hij niet in dat lichaam mocht opnemen. Hij

werd gewaarschuwd, dat, indien hij het deed, zijn lichaam de kracht om
voor eeuwig te leven, die het toen bezat, zou verliezen, en dat hij onder-
worpen zou zijn aan den dood. Het werd hem duidelijk gemaakt, zooals

het aan u is gedaan, dat er vele goede vruchten zijn om geplukt en
gegeten te worden, en om van te genieten. Wij gelooven in het genieten
van goede vruchten. Wij vinden dat deze goede dingen aan ons gegeven
zijn \an God. Wij gelooven dat wij er zooveel mogelijk van eten moeten
als we kunnen; en daarom zouden we trachten gulzigheid te voorkomen,
en alle buitensporigheden in al onze gewoonten om voedsel te nuttigen,

te vermijden; en zooals het aan Adam verteld was, zoo is ook aan ons
duidelijk gemaakt: „Raak deze dingen niet aan, want ten dage dat gt het
doet, zal uw leven verkort worden en zult ge zeker sterven."

,,Laat mij hier zeggen dat daaruit de val bestond — het eten van on-
geschikte dingen, het innemen der dingen die het lichaam tot iets der
aarde maken; en ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn stem te

verheffen tegen de valsche verklaring der Schriften, die door vele men-
schen aangenomen is, en gangbaar is in hun gedachten, en waarnaar
wordt verwezen met een half-zachte stem op een half geheimzinnige
manier, dat de val van den mensch in zekere mate bestond uit het over-
treden der wetten van kuischheid en deugd. Zulk een leer is verfoeilijk.

Wat voor recht hebben we om de Schriften van hun juist begrip en lecht

te verdraaien? Wat voor recht hebben wij te beweren dat God niet meen-
de wat Hij zeide? De val was een natuurlijk verloop, veroorzaakt door
het eten der dingen door onze eerste ouders, die ongeschikt voedsel
waren, door de overtreding van het gebod aangaande wat zij zouden eten.

Ga niet rond met te fluisteren dat de val ontstond doordat de Moeder vaa
het geslacht haar kuischheid en deugd verloor. Het is niet waar; het men-
schelijk geslacht is niet geboren uit overspel. Deze lichamen, die ons-

gegeven zijn, zijn gegeven op een wijze die God voorbereid heeft. Laat
er niet gezegd worden, dat de patriarch van het geslacht, die onder de
goden vertoefde vóórdat hij op aarde kwam, en zijn gelijke koninklijke-

echtgenoote, schuldig waren laan zulk een grove overtreding. De aan-
neming van dit geloof heeft velen tot de verontschuldiging geleid om van
het pad van kuischheid en deugd af te dwalen, door te zeggen dat het de
zonde van het geslacht, en zoo oud als Adam is. Het was niet door Adam
ingeleid, noch was het door Eva bedreven. Het was door den duivel in-

gevoerd en kwam, opdat hij het zaad van een vroegen dood in de licha-

men van mannen en vrouwen kon zaaien, dat het geslacht zou veront-
aarden zooals het ontaard is, telkens als de wetten der deugd en kuisch-
heid overtreden zijn.

Onze eerste ouders waren rein en edel, en wanneer we naar de andere
zijde van den sluier gaan, zullen we misschien iets van hun hoogen staat

leeren, meer dan dat we nu weten. Moge iedereen weten dat zij rein waren;
zij waren edel. Het is waar, dat zij de wet van God niet gehoorzaamden,
door dingen te eten, waarvan hun verteld was niet te eten; maar wie van
u kan opslaan en veroordeelen?"
Uit een toespraak door den schrijver gegeven op de vier-en-tachtigste

halfjaarlijksche conferentie der Kerk, 6 Oct. 1913. Uitgegeven in het Con-
ferentie-Verslag, blz. n8, 119.



maakt in vorm en werking waren geweest, waren nu blootgesteld

aan eventueele ontbinding of dood. De Aarts-verzoeker, door
wiens drogredenen, halve waarheden en eerlooze valschheden

Eva verschalkt was, was niemand anders dan Satan, of Lucifer, die

weerspannige en gevallen ..zoon van den Morgen", wiens voor-

stel, dat de verwoesting van de menschelijke vrijheid tengevolge

had, was verworpen in den raad der hemelen, en die ,,uitgeworpen
was op de aarde", hij en al zijn engelen als ontlichaamde geesten,

om nimmer in lichamen van hunzelven bekleed te zijn. Als een

daad van duivelsche weerwraak, die volgde op zijn verwerping
in den raad, op zijn nederlaag door Michaël en de heirlegers der

hemelen en zijn onteerende verbanning uit den hemel, bedacht
Satan een plan om de lichamen te vernietigen, waarin de getrouwe
geesten — degenen, die hun eersten staat behouden hadden —
zouden geboren worden ; en zijn verlokking van Eva was slechts

een eerste trap van dat duivelsch plan.

De dood is een algemeen erfdeel geworden ; hij kan zijn slacht-

offers opeischen in de vroege jeugd, in den bloei des levens, of zijn

oproep kan uitgesteld worden totdat de sneeuw des ouderdoms
zich op het grijze hoofd heeft neergelegd ; hij kan komen als de

oorzaak van een ongeluk of ziekte, door geweldpleging, of, zooals

we zeggen, door natuurlijke oorzaken; maar komen moet hij, iets

wat Satan zeer goed weet : en in deze kennis is zijn tegenwoordige
gedachte slechts een tijdelijke triomf. Maar God's doeleinden zijn

zooals zij altijd geweest zijn en voor immer zullen wezen, oneindig

ver boven de diepste plannen der menschen of des duivels en

tegen de Satanische slinksche streken om den dood onvermijdelijk,

voortdurend en oppermachtig te maken, waren maatregelen

genomen, zelfs vóór de eerste mensch in het vleesch werd
geschapen. De verzoening, die gebracht zou worden door Jezus

Christus, was verordineerd om den dood te overwinnen en een

middel te bereiden ter bevrijding van de macht van Satan.

Toen de boete, door den val veroorzaakt, over het menschdom
kwam door den daad van één persoon, zou het klaarblijkelijk on-

rechtvaardig en daarom onmogelijk zijn als deel van het goddelijke

doel, om alle menschen onder de gevolgen daarvan te laten lijden,

zonder voorzorgsmaatregelen eener bevrijding te nemen, i) Daar-

i) Aanteekening 4. — CHRISTUS BRACHT VERLOSSING VAN DEN
VAL TOT STAND. De Verlosser wordt dus meester van den toestand —
de schuld is betaald, de verlossing is gemaakt, het verbond vervuld, aan
gerechtigheid voldaan, Godes wil volbracht, en alle macht is nu in han-
den van Gods Zoon gegeven, de macht der opstanding, de macht van ver-

lossing, de macht van zaligheid, de macht om wetten te bepalen voor het

volvoeren en totstandbrcngen van Zijn plan. Vandaar zijn leven en on-
sterfelijkheid tot het licht gebracht, en is het Evangelie ingeleid, en wordt
Hij de Schepper van het eeuwige leven en verhooging. Hij is de Verlosser,

degene die de opstanding veroorzaakte, de Zaligmaker der menschen en



enboven, sedert door de overtreding- van één mensch de zonde in

de wereld kwam en den dood over allen na zich sleepte, is het

redelijke dat de verzoening, die zeer van noode was, door één

mensch tot stand gebracht zou worden." i)
,,Daarom, gelijk door

éénen mensch de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde
de dood; en alzoo de dood tot alle menschen doorgegaan is, in

welke allen gezondigd hebben Zoo dan, gelijk door ééne mis-

daad de schuld gekomen is over alle menschen tot verdoemenis,

alzoo ook door ééne rechtvaardigheid komt de genade over alle

menschen tot rechtvaardigmaking des levens." ^) Zoo leerde de

Apostel Paulus; en, verder: „Want dewijl de dood door een mensch
is, zoo is ook de opstanding der dooden door een Mensch. Want
gelijk zij allen in Adam sterven, alzoo zullen zij ook in Christus

allen levend gemaakt worden." ^)

der wereld; en Hij heeft de wetten van het Evangelie ingesteld als de
middenweg die gevolgd moet worden in deze of in de toekomende wereld,
zooals Hij aan Zijns Vaders wetten voldeed; hierom „Zal hij die geloofd
zal hebben, zalig worden, en hij, die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd
worden." Het plan, de regeling, de overeenkomst, het verbond, was
gemaakt, aanvaard en aangenomen vóór de grondlegging der aarde; het

was tevoren opgemaakt door opofferingen en was ten uitvoer gebracht en
voleindigd aan het kruis. Door deze dingen was Hij de Bemiddelaar tus-

schcn God en den mensch, en wordt Hij eigenlijk met recht het Hoofd en
de Leider op aarde en in den hemel, voor de levenden en voor de dooden,
voor het verleden, tegenwoordige en toekomstige, met betrekking tot den
mensch als deelgenoot van deze aarde of der hemelen, voor tijd of alle

eeuwigheid, de Kapitein onzer Zaligheid, de Apostel en Hoogepricster
onzer belijdenis, de Heer en Gever van het leven." John Taylor, ,,M e d i-

tation and Ato nemen t", p. 171.

i) Aanteekening 5. — VERLOSSING DER GEVOLGEN VAN DEN VAL.
„Mormonisme" neemt de gevolgen van den val aan, alsmede het verslag
der overtreders in den Hof van Eden, zooals het in Genesis geschreven
staat, maar het beweert dat niemand anders dan Adam verantwoordelijk
is of zal gehouden worden voor Adam's overtredingen; dat het mensch-
dom in 't algemeen geheel vrijgesproken is van de verantwoordelijkheden
dier „erfzonde", en dat een ieder alleen verantwoordelijk zal gehouden
worden door zijn eigen overtredingen; dat de val door God voorzien was,
dat hij ten goede gekeerd was, waardoor de noodzakelijke toestand der
sterfelijkheid zou ingesteld worden en er voor een Verlosser gezorgd was
vóór de wereld was; die algemeene zaligheid, in den zin der verlossing van
de gevolgen van den val komt over allen, zonder dat die gezocht wordt;
maar dat persoonlijke zaligheid ontkoming der gevolgen van persoonlijke
zonden door ieder voor zichzelf kan verkregen worden door geloof en
goede werken, door de verlossing door Jezus Christus tot stand gebracht."

Genomen van des schrijvers „Story and Philosophyof Mor-
m o n i s m".

2) Rom. 5: 12, 18.

3) I Cor. 15:21, 22.

Dit onderwerp is overgenomen uit het boek „Jesus the Christ",

geschreven door apostel E. Talmage.

(Wordt vervolgd.)
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DOOR DEN MOND DER GETUIGEN ZAL
DE WAARHEID BEVESTIGD WORDEN.*)

Mozes maakte het Woord des Heeren aan Israël bekend, zeg-

gende dat door de getuigenis van bevoegde getuigen, betwijfelde

feiten zouden bevestigd worden ; en onze Heere, terwijl Hij nog in

het vleesch was, bekrachtigde opnieuw den aiouden regel der

algemeene voorschriften (Matth. i8: i6), en, op een zekeren keer,

haalde Hij dien aan, om zijn aanspraak op Goddelijke autoriteit

aan de spitsvondige Joden te verdedigen (Joh. 8: 17, 18). Het is

een hoofdbeginsel van rechtsgeleerdheid en is redelijk en onmis-

baar in de practijk.

Het Boek van Mormon voorspelt zijn eigen voortkoming in de
latere tijden en geeft de bepaalde profetie, dat de platen, waarop
het aloude verslag gegraveerd was, aan drie getuigen getoond zou
worden, en later aan zekere anderen. De heiligheid der platen ver-

bood, dat zij vertoond zouden worden ter bevrediging van nieuws-

gierigheid en daarenboven was het het verklaarde doel des Heeren,
dat de teruggebrachte Geschriften aangenomen of verworpen zou-

den worden door de menschen, naarmate des lezers geloof of ge-

brek daaraan.

Met betrekking tot het voortkomen van het Boek van Mormon
in den laatste der dagen, sprak de Heere aldus door Nephi den
profeet : ,,Daarom, ten dage wanneer het boek overgegeven zal zijn

aan den man, van wien ik gesproken heb, zal het voor de oogen
der wereld verborgen zijn, opdat de oogen van niemand het zul-

len aanschouwen, behalve de drie getuigen, die het zien zullen

buiten hem, aan wien het boek door de kracht van God over-

gegeven zal worden ; en zij zullen getuigen van de waarheid van
het boek en van de dingen, die daarin staan. En er is niemand an-

ders die het zien zal, uitgezonderd eenige weinigen naar dien wil

van God, om getuigenis te geven van Zijn woord aan de kinderen

der menschen ; want de Heere God heeft gezegd, dat de woorden
der getrouwen zouden spreken als het ware uit den doode. Daar-
om zal de Heere God voortgaan om de woorden des boeks te doen
voortbrengen ; en in den mond van zoovele getuigen als hem
goeddunkt, zal Hij Zijn Woord doen vaststellen en wee hem, die

het Woord van God verwerpt." (2 Nephi 27).

De engel Moroni, die de platen aan Joseph Smith bracht, ont-

ving ze onder zijn bewaring terug, nadat de vertaling van het niet-

verzegelde gedeelte was ten uitvoer gebracht. Den laterdaagschen
profeet was opgedragen de platen tot het uiterste toe te bescher-

men en werd gewaarschuwd tegen eenige verleiding nm de gou-

(Zie vervolg pag. 15)

*) Zondagsschoolles voor ouders en theologicklassen.
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VOORWOORD.

Een ander deel van ,,De Ster" is nu voleindigd. Het is ons

doel geweest om evenals haar voorgangsters, haar een bewaar-

plaats van belangwekkende, kostbare wetenschap te maken. Voor
degenen die dit tijdschrift lezen, bevelen wij de toespraken van

de leiders der Kerk aan, waaruit vele nuttige leeringen genomen
kunnen worden; zij zijn vol van wijze wenken, tijdige waar-

schuwingen en liefdevolle aansporingen. Degene die naar gerech-

tigheid streeft, zal er voedsel voor zijn ziel in vinden. De ingezonden

stukken, origineele artikelen en uitgekozen stukken, geven een

beknopt verslag van den toestand en den vooruitgang van het

werk des Heeren, en toonen dat Hij Zijn volk en het werk Zijner

dienstknechten wonderlijk gezegend heeft.

De Ster van Bethlehem beteekende de eerste komst des Heeren;

wie haar leidende stralen gevolgd hebben zijn vereerd met den

titel: ,,De Wijze Mannen". De zending van ,,De Ster" is om de

menschen op de tweede komst des Heeren opmerkzaam te maken,

die op handen is; wie zij zal leiden om zich voor deze heerlijke

gebeurtenis voor te bereiden zullen ook ingedeeld worden onder

de Wijzen.
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HET NIEUWE JAAR.

Een schitterend en gelukkig Nieuwjaar is voor deze wereld aan-

gebroken. Het werpt stralen van optimisme af en noodigt het

menschdom uit van zijn geest deel te nemen, om de toekomst te

gemoet te zien met vernieuwde hoop. Het Oudejaar met zijn

goede gevolgen, teleurstellingen en lessen die geleerd zijn, is het

verleden binnen gegaan, om nimmer teruggeroepen te worden, en
het Nieuwe Jaar ligt voor ons gelijk een wit blad papier, waar nog
niets op geschreven is.

De vraag kan gesteld worden, en wel op deze wijze : wat zal

onuitwisbaar op het blad geschreven staan aan 't einde van 1926?
Het antwoord is eenvoudig maar indrukwekkend. De geschiede-
nis der wereld en een verslag van ieder persoonlijk leven, 't Geen
gebeuren kan is moeilijk te voorspellen. De wereld maakt moei-
lijke tijden mee, maar de gevoelens onder de naties zijn, dat vrede
gevestigd moet worden, en haat en nijd en oorlog vernietigd.

Zulk een geest is prijzenswaardig, ja, schitterend, en door ver-

eenigde krachten kan deze toestand tot stand gebracht worden,
want de Heere geeft den mensch naar zijn verlangens. Een der
heilige profeten vanouds verklaarde : ,,Want ik weet dat God aan
de menschen geeft volgens hun verlangen, hetzij tot den dood of

tot het leven
;
ja, ik weet dat hij den mensch bedeelt volgens hun-

nen wil, hetzij tot zaligheid of tot verwoesting. En ik weet dat
het goed en het kwaad tot alle menschen gekomen is : of anders
is hij schuldeloos die het goede niet weet te onderscheiden van
het kwade ; doch die goed en kwaad weet, aan hem is gegeven vol-

gens zijn verlangens, hetzij hij goed of kwaad verlangt, leven of

dood, blijdschap of wroeging van het geweten". Wanneer de
mensch goed boven kwaad leert te verkiezen, leven voor dood,
en liever vreugde dan wroeging van het geweten, zal vrede ge-

vestigd worden en de dag verkort, wanneer gerechtigheid de

aarde zal bedekken evenals de wateren de diepten bedekken. Laat
ons op vooruitgang langs dezen weg hopen gedurende het Nieuwe
Jaar.

Tei~wijl het aantal personen dat in de zending 'gedurende het

laatste jaar gedoopt, niet zoo groot is als dat van 1924, zijn we
zeer tevreden met datgene wat gedaan is. We zijn er zeker van
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dat er tallooze menschen zijn in dit land, die weten dat de leerin-

gen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen goddelijk en noodzakelijk tot zaligheid zijn, maar wien de
moed ontbreekt de Waarheid aan te nemen en gehoorzaamheid
te betoonen aan den Heere Jezus Christus. Van dezulken hopen
we dat het hun verlangen moge zijn vreugde te zoeken, en ont-

koming van de wroeging van het geweten. Gehoorzaamheid aan
de wet waarborgt een iegelijk een volheid van vreugde en de in-

spiratie van den Heiligen Geest. De getrouwheid der Heiligen

en hun ondersteuning aan de Kerk gedurende het verleden jaar

is zeer aanbevelenswaardig en wordt ten zeerste gewaardeerd.

Moge allen voortgaan het goede te betrachten en ten alle tijden

in gedachten te houden, dat de loop is niet der snellen, noch de

strijd der helden, maar die tot het einde volhardt.

De Ouderlingen der Kerk, die als zendelingen werkzaam zijn,

worden bewogen door een groot en edel doel. Zij zijn goddelijk ge-

roepen en verordineerd om bekeering tot de menschen te predi-

ken en te helpen den weg te bereiden ter inleiding van het dui-

zendjarig rijk. Hun boodschap aan de wereld is: ,,Bekeert u en

een iegelijk van u worde gedot)pt in den naam van Jezus Chris-

tus voor de vergeving van zonde, en gij zult den Heiligen Geest
ontvangen". Het is een heerlijke boodschap, die gepredikt en be-

diend wordt door autoriteit van het Heilige Priesterschap. Velen
zullen luisteren, gehoorzamen, en zich verblijden, terwijl anderen

de boodschap verwerpen, en zullen ten laatste aan de wroeging
van hun geweten lijden.

Broederen ! Blijft getrouw en werk naarstiglijk want er is geen
tijd te verliezen. Sla een blik vooruit in het Nieuwe Jaar met de

heerlijke vooruitzichten, wetende dat de Heere zoowel aan u rech-

ter-, als linkerzijde is, en Zijn engelen rond om u heen zijn, om u

te steunen en te zegenen in tijd van nood.

]Moge deze boodschap hoop en moed brengen om het goede te

doen, en een verlangen om voor het welzijn van het mensche-
lijk geslacht te werken. „De Ster" zendt aan allen een wensch
voor een gelukkig en ^^oorspoedig Nieuwjaar.

CHARLES S. HYDE.

NIEUWJAARSGROETEN.

Het is met innige blijdschap en vreugde, dat wij onze broeders

en zusters en vrienden van de Rotterdamsche Conferentie in 't bij-

zonder en in Nederland in 't algemeen door dit ons tijdschrift een

gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toewenschen.
Voor hen, die van dierbaren moesten scheiden, door hun gelief-

den te zien heengaan naar die plaats, waar wij vertrouwen dat hun
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ontwikkeling nog steeds zal voortgaan, moge de herinnering aan dat

scheiden wel pijn geven, doch tevens welt in ons de gedachte op,

dat ons eenmaal weer een vreugdevol wederzien zal geschonken
worden.

Als wij terugzien op onzen arbeid van 1925, dan vervult het ons
hart met dankbaarheid en erkentelijkheid tot God voor de zege-

ningen die wij hebben genoten. En de altijd bereidwilligheid van
onze broeders en zusters en de vele vrienden om ons te helpen in

dit werk, wordt meer door ons gewaardeerd dan wij in woorden
kunnen uitdrukken. Als onze Meester de vraag tot ons zou stel-

len : „Heeft het u aan iets ontbroken?" zouden wij eveneens, als

Zijn discipelen vanouds, als uit één mond zeggen : „Neen Heere,
niets!"

In bijzonderheden weten wij niet wat 1926 voor ons in zich

heeft, maar wij weten, als wij leven naar het licht dat ons geschon-
ken is en veel goeds betrachten, niet alleen omdat Onze Vader het

vanouds verlangt, maar omdat het edel en verheven is uit ons-

zelven goed te doen, dan zal het ons wèl gaan, want dan zijn wij in

harmonie met al de machten des hemels en Gods heilige engelen

zullen ons omringen en vrede influisteren. Daarom wenschen wij

u die kracht toe in 1926, om naar het licht te leven dat in u is en
altijd het goede te onderscheiden, te doen en te ondersteunen, op-

dat gij in gerechtigheid Gods zegeningen kunt verwachten.

Uw Broeders in 't Herstelde Evangelie,

Rotterdam: Schiedam:

T. D. KOOYMAN, Conf.-Pres. Wm. K. POTTS.
A. VAN TUSSENBROEK. M. STAM Sr.

B. A. VVEIGHT.
G. V. RICKS. Delft:

F. NOORDA. W. R. WILCKEN.
G. A. GROVER. R. K. CROMAR.
C. E. THAYNE
E. L. BRINTON. Den Haag:

J. D. SPRINGER. THIJS WINKEL.
D. E. HAMILTON. Wm. F. ASHTON.
R. B. TAPT. T. RUITENBEEK.
A. G. WINKEL. S. B. WOOLLEY.

Dordrecht: Leiden:

M. VUIJK. J. ZILVERSCHOON.
A. T. SMITH. T. B. HARMSEN.

Nieuwjaarsgroet der Amsterdamsche Conferentie.

Het jaar 1925 met haar wederwaardigheden is voorbij en we
zijn op 't punt om een ander jaar te beginnen. Moge het een van

vreugde en zegeningen zijn. Om het verleden te verbeteren of te

veranderen, is een onmogelijkheid. Er over te peinzen is nutteloos
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en niet wijs. Niettemin kunnen we het beschouwen als een leer-

zame les. Dergelijke leeringen zullen ons helpen om het nuttigst

gebruik van de nieuwe gelegenheden te maken.
Geen jaar gaat voor ons als Heiligen der Laatste Dagen voor-

bij, indien we trachten het Evangelie te leven, dat we niet flinker

ingeworteld zijn in de waarheid, dat onze getuigenis niet sterker

is geworden, dat we niet meer ten volle onze afhankelijkheid van
onzen Hemelschen Vader erkennen, dat we niet meer inniglijk

dankbaar tot God zijn voor de zegeningen van het Evangelie.

Ieder jaar van ondervinding in het Evangelie van Jezus Chris-

tus geeft ons wijsheid en gelegenheid de wetten van God te leeren,

die in het Evangelie gevonden worden, door gehoorzaamheid,
waardoor we de beloofde zegeningen genieten.

Laat ons nu vóór ons zien en niet achterwaarts en het nieuwe
jaar met frisschen moed beginnen, de waarschuwing van den pro-

feet Alma in gedachten houdende, dat heden de tijd is om onze
plichten te doen voor de toekomst, zoowel hier in dit leven, als in

het hiernamaals.

Moge het jaar 1926 getuigen van een verdere verspreiding van
het Evangelie des vredes, om de harten van velen in Nederland
te verblijden, is de wensch der Amsterdamsche Conferentie.

Amsterdam: Alkmaar:

C. O. SPENCER, Conf.-Pres. A. STAM.
Q. L. CLAYTON. FRANCIS H. GUNNELL.
R. T. HUTCHINSON.
I. SIPKEMA. Haarlem:

A. VENEMA. H. POELMAN.
R. D. SNOW. J. B. BERNARDS.
E. P. YOUNG.
D. SIMMONS. Den Helder:

A. DE BRUITN. W. G. ROSÉ.
P. TIMMERMAN. Wm. POSTMA.

NIEUWJAARSWENSCH.

Aan alle lezers van de „Ster" en aan al onze broeders en zusters

in het Evangelie onzes Heer en Verlosser, Jezus Christus, zenden
wij onze hartelijke groet/en met een gelukkig en voorspoedig
Nieuwjaar.

1925 is overgegaan in de boeken van het onherroepelijk verleden

en heeft met zich medegenomen tijden van blijdschap, geluk en

droefheid. Moeilijkheden hebben wij gehad en verzoeking kwam op
onze wegen, maar door deze moeite en hindernissen bereiken wij

dat groote doel, waarnaar wij allen streven — zaligheid en ver-

hooging in het Koninkrijk van onzen Heer.
Het is nu tijd om een nieuw boek te openen — 1926! De blad-

zijden zijn rein en vrij van vlekken. Zullen zij zoo blijven geduren-



13

de het geheele jaar? Wij zijn de schrijvers van ons nieuw boek

1926. Wat zal onze geschiedenis zijn? Zal zij liefde, gehoorzaam-
heid en het betrachten van onze plichten bevatten, met een

besluit dat voldoening en bevrediging zal geven aan hen, die

onze geschiedenis lezen — onzen God en onze medemenschen?
Of zal onze geschiedenis haat, traagheid en ongehoorzaamheid
bevatten, veracht door hen, die haar onder oogen krijgen, onaan-

genaam voor onzen God, eindigend in ellende en berouv^^?

Het boek 1926 ligt open voor ons. Wat zullen v\'ij op de blad-

zijden schrijven? Wat zal onze geschiedenis zijn? Dat ligt geheel

aan ons !

!

Moge de Heere ons zegenen, dat onze geschiedenis zal staan als

een gedenkschrift en herinnering aan onze namen voor de op-

bouvL'ing van Zijn Kerk en Koninkrijk en ter verbetering van ons-

zelven hier op deze aarde, is de wensch van uw broeders der

Utrechtsche Conferentie.

D. LENNOX MURDOCH,
Conf.-Pres.

Utrecht: Apeldoorn

DON
R. A.
R. G.

E. SWENSON.
MATSON.
SMITH.

N. T. TEERLINK.
R. RAVSTEN.

Amersfoort: Arnhem:

W. F. KING. J. G. PINNEY.
W. J. DENKERS. L. D. OLPIN.

Nieuwjaarswenschen uit het Noorden.

Aan het einde van het jaar 1925 hebben wij veel stof tot dank-

baarheid. Veel hebben wij ondervonden, veel medegemaakt en
veel geleerd van Gods wegen. Strijd hebben wij allen gehad, de
een meer, de andere minder, maar wij, die nog getrouw gebleven
zijn, hebben wederom den goeden strijd gestreden en het geloof
behouden. Mogelijk hebben sommigen van hen, die met ons het
oude jaar ingegaan zijn, den strijd opgegeven, hetwelk diep te

betreuren is. Maar wij, die het pad behouden hebben, zullen strij-

den en streven om ook in het jaar 1926 de goede, eenmaal in-

geslagen baan te behouden.
Wij komen onze broeders en zusters in het Evangelie, door mid-

del van ,,De Ster", een gelukkig, voorspoedig en tevreden nieuw-
jaar toewenschen. Geluk in uw huisgezinnen, voorspoed in uw
dagelijksch leven en tevredenheid in uw vertrouwen op God. Deze
dingen zijn zeer te wenschen en bovenal de tevredenheid. On-
tevredenheid leidt tot veel kwaad en wij zouden soms, door on-
tevreden te worden over eenige handeling van God, onszelven
diep ongelukkig kunnen maken.
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Wanneer wij stilstaan bij het feit, dat God wederom gesproken

heeft, dat wij dat weten en deelgenooten zijn van Zijn Konink-
rijk, dan hebben wij zeer veel om dankbaar voor te wezen. Met
dit besef zouden wij strijden in het toekomende jaar, zooals wij

nog nimmer gedaan hebben en niet alleen trachten onszelven te

ontwikkelen in het Evangelie, maar ook dat anderen door ons

deze boodschap mogen te weten komen.
Dat wij allen in het jaar dat vóór ons ligt, een voorbeeld mogen

zijn aan onze medebroeders en zusters, en dat degenen, die buiten

het Evangelie staan, aan onze daden mogen zien dat het Evan-
gelie met ons niet een taal der lippen is, maar een daad des har-

ten, is de wensch van uw broederen.

Groningen: Sneek:

E. LANDWAARD, Conf.-Pres.
y p DRAAIJER.

J. V. d. WERFF. E C WADE!
G. DOEZIE.
D. G. THOMAS.

Assen: Delfzijl:

K. P. BILLINGS. A. R. HOGGAN.
C. P. MIETUS. S. R. ANDRUS.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimiiiiiii^^

Vanwege hun groote waarde willen wij één van de karakteris-

tieke gezegden van ieder der presidenten der Kerk in herinnering

brengen

:

,,Zoek kennis door studie en geloof" — Joseph Smith.

,,Laat uw vijanden aan den Heere over" — John Taylor.

,,\'crmijd de zonden van een ander te bekennen" — \\"ilford

\\'oodruff.

,, Streef om nuttig te zijn" — Lorenzo Snow.

,,Doe uw best in alles en Iaat het overige aan den Heere over"
— Joseph F. Smith.

,,Leef het Evangelie" — Heber J. Grant.

In deze korte gezegden ligt veel opgesloten, en indien er gehoor

aan gegeven wordt, zal het ons zeker helpen ons doel te bereiken

en een voorspoedig jaar van 1926 maken.

Deze zijn de wenschen van het Hoofdkantoor,

PERRIS S. JENSEN,
ARNOLD SIEVERTS.

Illllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllii
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Door den mond der Getuigen zal

de waarheid bevestigd worden.

(Vervolg van blz. 8)

den platen voor persoonlijke winst te gebruiken. Zij werden on-

geschonden door hem bewaard, terwijl zij in zijn bezit waren ; en

werden door hem alleen vertoond, zooals het door den Heerc
geboden werd. In Juni 1829 werden 3 mannen, die door open-

baring aangewezen waren, gekozen de platen te bezichtigen en

ter zelfder tijd werden zij door een hemelsch wezen bezocht.

De Getuigenis van Drie Getuigen.

Zij het bekend aan alle natiën, geslachten, talen en volken, tot

wie dit werk zal komen, dat wij door de genade van God den

Vader en onzen Heer Jezus Christus, de platen hebben gezien,

welke dit verslag bevatten, hetwelk een verslag is van het volk van
Nephi, eveneens van de Lamanieten, hun broederen, en van het

volk van Jared, dat van den toren kwam, waarvan is gesproken
geworden. En wij weten ook, dat het vertaald is door de gave en

macht Gods, want Zijn stem heeft het ons bekend gemaakt.
Daardoor weten wij zeker, dat het 'werk waarheid is. Wij getuigen

eveneens, dat wij het graveerwerk, hetwelk op de platen is, gezien

hebben ; dat het ons getoond is geworden door de macht Gods en

niet door die van den mensch. Wij maken met nederige woorden
bekend, dat een engel Gods uit den hemel nederdaalde en de pla-

ten voor ons bracht, zoodat wij ze zagen en het graveerwerk op
dezelve. Wij weten dat het door de genade van God den Vader en
onzen Heer Jezus Christus is, dat wij ze aanschouwden, en geven
getuigenis, dat deze dingen waarachtig zijn ; en het is wonderlijk

in onze oogen. Niettemin, de stem des Heeren gebood ons, dat wij

hiervan getuigenis zouden geven. Om gehoorzaam te zijn aan de
geboden van God, geven wij getuigenis van deze dingen. Wij
weten dat indien wij getrouw zijn in Christus, wij onze kleederen

zullen reinigen van het bloed aller mcnschen, vlekkeloos zullen

bevonden worden voor den rechterstoel van Christus en eeuwig
met hem zullen wonen in den hemel. En de eere zij den Vader, den
Zoon en den Heiligen Geest, welke zijn één God. x\men. — Oliver

Cowdery, David Whitmer, Martin Harris.

Deze plechtige verklaring is nimmer ingetrokken geworden,
noch in de minste mate gewijzigd, doch alle drie werden later

wegens overtreding van de Kerk afgesneden. Tot den dood toe

heeft ieder van hen de waarheid van die getuigenis verdedigd,

in weerwil van spotterij, en hebben zij veel geleden door vervol-

ging.

Kort nadat de drie van de platen getuigd hadden, werden an-

dere acht personen toegestaan de verslagen te zien en te han-
teeren, zooals zij betuigen

:
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De Getuigenis van Acht Getuigen.

Zij het bekend aan alle natiën, geslachten, talen en volken, tot

wie dit werk zal komen, dat Joseph Smith Jr., de vertaler van dit

werk, ons de platen getoond heeft. Waarvan gesproken is gewor-

den, die er als goud uitzien. En wij hebben alle bladen, die genoem-
de Joseph Smith vertaald heeft in onze handen gehad. Wij heb-

ben eveneens het graveerwerk daarop gezien, dat van een buiten-

gewone bewerking is en er uitziet als werk van ouderen tijd. Wij
getuigen met nederige woorden, dat genoemde Smith ons dit alles

getoond heeft, dat wij dit hebben gezien en betast en wij daardoor

met zekerheid weten, dat genoemde Smith de platen heeft, waar-

van wij gesproken hebben. Wij geven onze namen aan de wereld,

om aan de geheele wereld te getuigen wat wij gezien hebben en

wij liegen niet, God zijnde onze mede-getuige. — Christian V/hit-

mer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr., John Whitmer, Hiram
Page, Joseph Smith Sr., Hyrum Smith, Samuël H. Smith.

Drie van deze acht stierven buiten de Kerk en toch is het niet

bekend, dat er één van hen zijn getuigenis verloochende. Indien

politiek iets met deze zaak te doen had, zooals ongetwijfeld het

geval had kunnen zijn in de bedriegelijke exploitatie van een on-

echt boek, zou de Kerk misschien het verkeerde handelen van
leden toegestaan hebben, die zulk een groote rol gespeeld hebben
in de zaken der Kerk; maar de ban van excommunicatie viel, zoo-

als gerechtigheid het vereischte, zonder aanneming des persoons.

De levensbeschrijving van ieder der elf getuigen is alom gepubli-

ceerd. Hun getuigenissen verschijnen in elke aflevering van het

Boek van Mormon. Lees en overweeg het voor u zelven.

DE ROTTERDAMSCHE CONFERENTIE
zal gehouden worden op 14, 15, 16 en 17 Jan.

Donderdagavond 14 Januari om 8 uur. Openbare vergadering.

Vrijdagavond 15 Januari om 8 uur, Ambtenaren- en Ambtenares-
senvergadering. Al degenen, die het Priesterschap bekleeden,

komen hiervoor in aanmerking.
Zaterdag 16 Januari, ongeveer 3 uur 's middags. Zendelingen-

vergadering. Al de zendelingen zijn in vrijheid gesteld daar aan-

wezig te zijn en de Conferentie bij te wonen.
Op Zondag 17 Januari, zullen de ochtend- en avondvergaderin-

gen in het Nutsgebouw, Oppert 81, gehouden worden.
Aanvang dier vergaderingen zal zijn om 10 uur 's morgens en

7 uur 's avonds. De middagvergadering voor de leden, zal des

middags om 2 uur in de zaal „Excelsior" gehouden worden.


