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

—= OPGERICHT IN 1896 ^- =

De weg des Heeren is voor den oprechte sterkte, maar voor de

werkers der ongerechtigheid verstoring. Spreuken 10 : 29.
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UITTREKSEL DER TOESPRAAK
DOOR DEN PROFEET HEBER J. GRANT

in de .'\lgemecne Conferentie te Salt Lake City,

op Zondag 4 April 1926.

(Deze toespraak werd in zijn geheel weergegeven in de „Utah-Nederlander",

een weekblad dat ook verspreid wordt in Nederland. De Redactie heeft,

wegens plaatsgebrek, hier het belangrijkste weergegeven.)

Dit is een wonderbare verzameling van Laterdaagsche Hei-

ligen, de Tabernakel is ovcrstrcomend vol. Het is werkelijk een
inspireerend gezicht en geeft getuigenis van het belang en de

toewijding der Laterdaagsche Heiligen. Ik bid in allen eenvoud
dat ik, gedurende den tijd dien ik hier dezen morgen zal innemen,
in staat zal zijn iets te zeggen dat in eenige mate mijn aandeel in

deze conferentie zal vervullen en door u kan worden meegedrageti
en het gevoel geven dat u, van wie sommigen zijn gekomen van
Canada in het Noorden tot Mexico in het Zuiden en van New-
York tot San Francisco, toch iets hebt gewonnen door uw woon-
plaatsen te verlaten.

Ik verheug mij over den groei van God's werk. Ik verheug mij

over de rechtschapenheid en de toewijding en de gewillige zelf-

opoffering van het volk. Ik ben dankbaar voor al de vele zegenin-
gen die ons als een volk geschonken werden, vanaf den tijd dat die

groote pionier, Brigham Young en de wonderbare groep mannen
en vrouwen, honderd en veertig in 't geheel, voor het eerst in deze
vallei aankwamen. Ik ben dankbaar voor de zegeningen des Hee-
ren, die de Heiligen zijn gevolgd, niettegenstaande de vervolging
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en aanvallen welke zij te verduren gehad hebben in de 96 jaren

van het bestaan der Kerk.

Het wordt gewoonlijk verwacht dat in de April-conferentie de

statistieken worden voorgelezen, welke den toestand der Kerk

openbaren. Derhalve zal ik, vóór ik mijn bizondere opmerkingen

maak, u eenige dingen van belang mededeelen.

Ringpresidenten, die eervol ontslagen zijn

:

Mark Austin, Fremont Ring; Peter M. Hansen (overleden),

Bear River Ring; Nelson J. Hogan, Idaho Ring; Heber C. Anstin,

Idaho Falls Ring.

Nieuwe Ringpresidenten: George S. Romney, Fremont Ring;

Milton H. Welling, Bear River Ring; J. Fred Corbett, Idaho

Ring; Frederic A. Caine, Idaho Falls Ring.

Zendingspresidenten eervol ontslagen : Albert R. Peterson,

Noorweegsche Zending; John S. Hansen, Deensche Zending;

Charles S. Hyde, Nederlandsche Zending; Herbert B. Foulger,

'l'ahitische Zending.

Zendingspresidenten aangesteld : Martin Christopherson, Noor-
weegsche Zending; Jozef L. Peterson, Deensche Zending; John
P. Lillywhite, Nederlandsche Zending; Alma G. Burton, Tahiti-

sche Zending.

Op het oogenblik zijn er: 94 ringen van Zion
; 909 wijken; 76

onafhankelijke vertakkingen, 26 zendingen
; 716 vertakkingen in de

Zendingen.
Hetwelk een totaal maakt van 1701 wijken en vertakkingen in

de Kerk.

Er waren minder dan 20 ringen van Zion, toen ik als een der

twaalf apostelen der Kerk werd verkozen, dat is nii 43 jaren

geleden.

Sedert onze conferentie in 1925 zijn er 69 ring- en wijk-vergader-

gebouwen opgericht en 24 gebouwen in onze zendingen, dat een

totaal vormt van 93 bouwwerken gedurende het jaar.

Wij hebben den Arizona-Tempel nog niet voltooid, maar de

uitgaven van dat gebouw tot den 31 sten December waren

$ 540.000.

Wij verblijden ons over de wonderbare toename van het werk
in onze tempels. In den Tempel te Salt L,ake City gaan er, vol-

gens Broeder George F. Richards, ongeveer 1800 menschen op
een enkelen dag door. Vele groepen menschen gaan daar alle dagen
door, die voor de zaligheid hunner dooden arbeiden.

In ons Kerk Onderwijs Systeem hebben wij ingeschreven

:

In Kerkscholen 4.184, in Seminaries 10.341, in godsdienst-

klassen 57.000. Het totaal aantal, dat wekelijks godsdienst-
ondei^wijs ontvangt, is 71.525.

Hierbij zijn niet inbegrepen de 59.000 vrouwen, die in de Zuster
Hulp Vereenigingen, of de 100.000 in de Jongelieden- en Jonge-
dochter-Vereenigingen en een kwart millioen in onze Zondags-
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scholen, die godsdienstonderwijs ontvangen. En mij werd mede-
gedeeld, dat het aantal kinderen in onze Primary Associaties het
getal loo.ooo bereikt heeft.

Voor de levenden en de dooden werden verleden jaar 986.321
verordeningen volbracht. Het aantal menschen, dat Tempel-
recommandaties ontving is, 55.695.
Wij hebben thans meer dan 2.5UO zendelingen in het veld.

Statistieken betreffende den groei der Kerk :

Kinderen ingezegend en ingeschreven in de Kerkboeken in de
ringen en zendingen 20.233.

Kinderen in ringen en zendingen gedoopt 14.39.O.

B.ekeerlingen gedoopt en in de boeken der ringen en zendingen
ingeschreven 6.373.

Geboorte-cijfer 32 per duizend; percentage huwelijken 15 per
duizend ; sterfte-cijfer 6.7 per duizend.
Percentage der bevolking dat een eigen huis heeft, is yT,.

Er gaat tegenwoordig een agitatie rond in de \'ereenigde Staten
tegen de handhaving van het drankverbod. Stemmingen worden
hier en daar gehouden om de gezindheid van het volk aangaande
die wet te weten, en de meerderheid dergenen die daaraan mede-
gedaan hebben, toont, dat zij ten gunste zijn van een herziening
of wijziging van de tegenwoordige wet.
Er is eveneens een misdaad-strooming, die het land teistert.

Misschien is er niets van meer belang, volgende op onzen geeste-
lijken groei, dan een vast besluit ,om de wetten van ons land te
onderhouden. Ik wensch iets aan te halen van den onsterfelijkcn
Eincoln

:

„Laat ieder Amerikaan, ieder, die de vrijheid bemint, ieder, die
het welzijn van zijn nageslacht voorstaat, bij het bloed der revolu-
tie zweren, nimmer in de kleinste bizonderheid de wetten van het
land te overtreden en haar overtreding door anderen nimmer toe
te staan. Zooals de patriotten van 1776 deden ter ondersteuning
der Onafhankelijkheidsverklaring, laat zoo ook ieder Amerikaan
zijn leven, bezitting en eere verpanden ter ondersteuning der
Grond- en Algemeene wetten. Dat men wel bedenke, dat de ver-
breking van eenige wet beteekent het bloed zijner vaderen met
voeten vertreden en de oorkonde van zijn eigen en zijner kin-
deren vrijheid vernietigen. Laat iedere Amerikaansche moeder
haar kindje, dat in haar schoot ligt, eerbied voor de wet toe-
fluisteren; laat dat in de scholen worden onderwezen, in semina-
ries en colleges; laat dat in a-b-c-boekjes en in almanakken
worden geschreven

; laat dat van den preekstoel verkondigd wor-
den en in de kamers van afgevaardigden en in de gerechtshoven
gehandhaafd worden. In 't kort, laat dat de politieke godsdienst
der natie worden."
Eén van de Artikelen des Geloofs verklaart, dat wij geloovenm het eeren en onderhouden der wetten en ondersteuning der
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heerschers, zoodat de Heiligen der Laatste Dagen niet alleen het

advies van den onsterfelijken Lincoln moeten volgen, maar dat zij

ook de leerstellingen der Kerk zouden nakomen.

Theodore Roosevelt heeft de volgende verklaringen gemaakt,

welke min of meer op de ondersteuning der wet betrekking

hebben

:

,,In karakter moeten wij bezitten : deugd, moraliteit, welvoeg-

lijkheid en eerlijkheid als de fundeering."

„Ieder, die beweert dat er vrijheid kan bestaan in weerwil van

of tegen de wet, beweert dat anarchie vrijheid is."

„Wij hebben sterke lichamen noodig; meer dan dat hebben wij

een sterken wil nocdig en tenslotte hebben wij iets noodig dat

meer is dan lichaam en wil — karakter."

„De man die telt, is hij die welvoeglijk is en die zich doet ge-

voelen als iemand die met kracht de welvoeglijkheid zal hand-

haven.

De Laterdaagsche Heiligen bezitten een openbaring van God
betreffende sterke lichamen. In die openbaring wordt verklaard

dat tabak voor het lichaam nadeelig is. Eveneens zegt zij, dat

sterke dranken niet voor inwendig gebruik, maar goed zijn om het

lichaam er mede te wasschen. Deze openbaring werd den Later-

daagsche Heiligen drie jaren na de organisatie der Kerk gegeven.

Toch zijn er vele menschen, die deze openbaring nimmer" opgevolgd

hebben. Maar ik ben dankbaar, dat de groote meerderheid der

Laterdaagsche Heiligen onderhouders zijn van het Woord van

Wijsheid, dat thee, koffie, sterke drank en tabak door hen onaan-

getast blijven.

Ik heb u voorgelezen, dat wij zeventien honderd wijken in de

Kerk hebben. In elk dezer wijken is een bisschop en twee raad-

gevers en een wijk-secretaris, en in elk dezer onafhankelijke ver-

takkingen is een president en twee raadgevers. Er zijn soms drie

presideerende ambtenaren in de vertakkingen in het zendingsveld

en soms slechts één. Maar wij hebben een leger mannen presidee-

ren tot een getal van vier a vijf duizend, en elk dier mannen moet
op zijn woord van eer beloven dat hij het Woord van Wijsheid

onderhouden zal. Wij hebben nu vier en negentig ringen, met een

presidentschap van drie mannen en een secretaris en hebben
twaalf hooge raadsleden in al deze ringen. Daarbij hebben wij vele

afwisselende hooge raadsleden, tot een gemiddeld getal van twin-

tig mannen voor eiken ring. Dus wij hebben daar een leger van
twee duizend en ieder dezer leiders moet het W'oord van Wijsheid
onderhouden.
Onlangs las ik in een courant in onze stad uitgegeven : ,,De roc-

kende vrouw is de voornaamste beroeps- en zakenvrouw in elke

gemeenschap." Ik verlang over de geheele wereld te verklaren dat

die verklaring een algeheele onwaarheid is, waar het de Later-
daagsche Heiligen betreft. In mijn gansche leven heb ik nimmer



i8i

een Laterdaagsche vrouw een sigaret zien rooken. Dat artikel ver-

klaarde dat verleden jaar 9.000.000.000 sigaretten door de vrouwen
der Vereenigde Staten gerookt werden en het jaar tevoren

7.000.000.000, hetwelk een toename van 30 percent is. De schrij-

ver zeide dat de rockende vrouw „de voornaamste handels- en

beroepsvrouw in elke gemeenschap is". Ik zeg : Daar is buiten-

gesloten elke gemeenschap van Laterdaagsche Heiligen, want dat

is een algeheele onjuistheid.

„Zij is de vrouw van uwen plaatselijken geneesheer". Zij is, zoo-

ver ik weet, niet de vrouw van eenig geneesheer in de Kerk van

Jezus Christus van de Laterdaagsche Heiligen. „Zij is de vrouw
van den stedelijken bankier en advocaat. Zij is de presidente uwer
ouder-onderwijsclub, uwer leeskundig genootschap". Deze ver-

klaringen, beweert men, werden door Cynthia Grey gemaakt. Het
zou mij niets verwonderen als Cynthia Grey slechts een pseudo-

nieme krantennaam is en het iemand van de tabakstrust is die

dat artikel heeft verschaft.

,,Met andere woorden het is bocht en onzin, in deze dagen, te

zeggen dat de vrouwen die rooken de scharlakenroode dames
zijn". Wij zeggen dat niet. Maar zij heeft dat ingelascht om den

strijd tegen dien verwenschten vloek, het sigaret-rooken, te ver-

zwakken.

,,Schaadt de nicotine de vrouw meer dan den man, indien het

schadelijk is?" N,icotine schaadt elke man, vrouw en kind die

tabak gebruikt en wij, Laterdaagsche Heiligen, hebben het woord
van God, den Almachtige, den Schepper van hemel en aarde,

dienaangaande, en deze dame (of wellicht heer) is niettegen-

staande daarmede volkomen in strijd.

,,Ik ben geneigd te gelooven dat de rookende vrouw, vast over-

tuigd zijnde dat zij doet wat juist is" — ik geloof niet dat elke roo-

kende vrouw gelooft dat hetgeen zij doet, juist is — ,,het rooken

zou laten, indien eenige werkelijke autoriteit haar kon bewijzen

dat het een toekomstig kind van haar kon schaden". De getrainde

athleten der natie zijn tamelijk goede autoriteiten aangaande de

nadeeligheid op het lichaam, en zij zijn nagenoeg autoriteit om te

verklaren dat tabak en sterke drank nadeelig is voor het lichaam.

Sommige der groote baseball-clubs van Amerika, die kampioen-
schappen gewonnen hebben, willen niet toestaan dat hunne spelers

tabak en sterken drank gebruiken.

Het hoofd van de New-York x-\thletiek-Club, één der grootste

van dit land, verklaart dat er geen vooruitzicht op succes is in de
athletiek voor den man die tabak en sterken drank gebruikt.

„Maar medische savanten, in het nauw gedreven, schijnen niet

erg ongerust te zijn". Wanneer zij niet in het nauw gedreven wor-
den, erkent de groote meerderheid hunner den nadeeligen invloed
dezer dingen.

„De president van de Association of Railway Chief Surgeons,
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wordt beweerd gezegd te hebben : „Sigaretten helpen de mannen
problemen op te lossen. Waarom ook niet vi'ouwen?" Een
zweep helpt een paard een beetje verder te gaan, maar bezorgt

hem geen meerdere kracht, en geen narcose of prikkeling, die een

begeerte voor zichzelf verwekt, is goed voor man of vrouw. En
dank zij God hebben wij Zijn Woord dienaangaande.

Ik zal u niet langer vermoeien door meer van dit artikel voor te

lezen, want het is ,,klinkklare onzin".

(Wordt vervolgd.)

VERSLAG
VAN DE UTRECHTSCHE HALFJAARLIJKSCHE CONFERENTIE,

GEHOUDEN 30 MEI 1926.

Wij mogen wederom met dankbaarheid ^erwijzen naar de i)n-

langs gehouden L trcchtsche Conferentie, daar het een bron
geweest is van veel goeds voor alle aanwezigen, leden, zoowel als

vreemdelingen. Hoewel het regenachtige weder misschien som-
migen belemmerd heeft de vergaderingen te bezoeken, toch waren
er velen tegenwoordig en de Geest des Heeren is in ruime mate
gevoeld geworden door sprekers, zoowel als hoorders.

Zaterdagmiddag, beginnende om 2 uur, werd een zendelingen-
vergadering gehouden. Alle zendelingen gaven een sterke getuige-
nis van de goddelijkheid van dit werk en hun roeping en wijze
raad werd aan allen geschonken door president J. P. Lillywhitc,
onder de leiding des Geestes, waardoor allen ten zeerste op-

gebouwd werden.

De Zondagochtend-vergadering werd geojiend met het zingen
van lied 200: „Leid mij. Pelgrim, u Jehova!" door het Utrecht-
sche Zangkoor, waarna gebeden werd door Br. W'm. Kwant, van
Utrecht. Vervolgens werd lied i gezongen door de vergaderden
en een woord van welkom geuit door ouderling J. G. Pinney, pre-
sident der Utrechtsche Conferentie. De eerste spreker in deze ver-
gadering was ouderling J. van der Werff, president der Groning-
sche Conferentie. „Gewis de Heere Heere zal geen ding doen, ten-
zij Hij Zijne verborgenheid aan Zijne knechten de profeten
geopenbaard hebbe" (Amos 3:7), was des spreker's onderwerp
en met vurige woorden maande hij ons aan om acht te geven op
deze dienstknechten, zoodat wij het eeuwige leven mochten
beërven. De volgende spreker was ouderling J. Ruitenbeek, van
Arnhem. „Wat Christus bracht", zoo zeide spreker, ,,is veranderd
op velerlei wijze in de hedendaagsche kerken", doch spreker
bewees uit Jeremia dat de hemel alleen gesloten was vanwege de
ongerechtigheden des volks, en de Heere'sprak niet meer omreden
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hunne vele zonden, maar nu zijn de hemelen wederom geopend om
datzelfde plan van Christus aan de menschen te geven. Ver-
volgens werd door ouderling A. Stam van Utrecht, betoogd dat

onze Heiland niet kwam om de wereld te verderven, maar te red-

den, en zoo de wereld dit maar verstond, het menschdom zoude
Hem gewillig aannemen. Daarna trad als spreker op ouderling

E. Landwaard, Conf.-President van x^msterdam, als onderwerp
nemende: „Waarom is de mensch?" Vergeleken bij andere stelsels,

zoowel gevonden onder heidenen als Christenen, is de zuivere
Christus-leer de meest logische en voor het hedendaagsch
beschaafd menschelijk verstand de redelijkste leer, zooals duidelijk

naar voren werd gebracht. Indien het niet verstaan wordt, zoo is

er een belofte gegeven aan allen, om van God zelfs de verborgen-

heden te vragen. Die een iegelijk mildelijk geeft.

Als laatste spreker dezen morgen werd gehoord ouderling

A. Sieverts, Ass.-Redacteur van „De Ster". Hij toonde aan, dat er

twee wegen te volgen zijn voor den mensch in dit leven. De vvcg

van Christus schijnt misschien het moeilijkst begaanbaar, maar het

is de veiligste en zekerste weg door dit leven. Deze heerlijke

morgenvergadering werd beëindigd door het zingen van lied 170

door het zangkoor, waarna gedankt werd door ouderling A. M. J.

de Young.

De middagvergadering nam een aanvang om 2 uur en werd
geopend met het zingen van lied 26 door de vergaderden. Daarna
werd gebeden door ouderling R. Ravston van y\peldoorn. Lied 141

werd nog gezongen door het zangkoor en na het H. Avondmaal
werden de algemeene autoriteiten der kerk op de gebruikelijke

wijze voorgesteld aan de leden en docr hen goedgekeurd. Ouder-
ling Wm. J. Denkers van Amersfoort, vertelde hoe God Zijn Eenig-

geboren Zoon gaf aan de wereld en toestond dat Hij stierf, opdat

alle menschen zalig kunnen worden. Ouderling B. A. Weight,

secretaris der Zending, gaf een treffende getuigenis zijner genezing,

geschied door de macht van het priesterschap. Ook gaf ouderling

A. G. Smith van Delft, een sterke getuigenis aangaande de per-

soonlijkheid van God en eveneens dit Evangelie. Ouderling G. Doe-
zie van Amsterdam, volgde, getuigende dat dit evangelie te

bezitten niet voldoende was, maar het te leven, hetwelk een zekere

en blijvende getuigenis zou medebrengen. Ouderling Wm. F. King
van Dordrecht, besprak de goddelijkheid der zendingen van Jezus
Christus en Joseph Smith.

Ouderling N. G. Teerlink van Schiedam, bewees dat Joseph
Smith leerde als een machthebbende, evenals Christus, door aan
te halen het feit dat Joseph Smith, als hij geboeid in de gevangenis
lag, opstond en de lasterende wachten bestrafte en hen tot zwijgen
bracht. Ouderling F. H. Gunnell, van Hoorn, trad op als laatste

spreker en zeide dat dit Evangelie „een kracht Gods tot zalig-
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heid" is tn niet ccii kracht der menschcn. Het knor zong op ver-

dienstelijke wijze lied 199, waarna gedankt werd door ouderling

\\ T. Holland van Amsterdam.

De zaal was 's avonds goed bezet en velen waren opgekomen,

ondanks het weer, om ook deze vergadering bij te wonen en

prompt om 7 uur werd deze vergadering aangevangen met lied

181, gezongen door het zangkoor. Een gebed werd opgezonden

door ouderling S. B. Woolley en het koor bracht op loffelijke

wijze ten gehoore : „Nader mijn God tot u", vertaald uit het En-

gelsch. De eerste spreker was ouderling J. G. Pinne}'. ,.Het dt:el des

levens", zoo sprak hij, ,,is onbekend bij den mensch, doch door

hedendaagsche openbaring is dit gegeven. Ware vreugde te

bezitten, het echte doel des levens, kan verkregen worden door

gelioorzaamheid aan God." Ouderling J. D. Koo\man, Rotter-

dam's conferentie-president, was de volgende spreker en deze

maakte duidelijk, dat een vrije wil, een juiste kennis van God, het

dienen van A\'ien den mensch aan Hem gelijk zou moeten maken,
alle kenmerken waren van het ware Evangelie. John P. Lillywhitc,

]iresident der Nederlandsche Zending, opende zijn rede als laatste

spreker, met het voorlezen van de getuigenis van den profeet in

deze laatste bedeeling des tijds, aangaande de echtheid van het

bestaan van Christus, zelfs heden, en legde duidelijk uit, dat

zulk een getuigenis alleen verkregen kan worden door het geopen-
baarde Woord Gods. In antwoord op de allerbelangrijkste vraag
van den Psalmist Davids : „Wat is de mensch, dat Gij zijner

gedenkt, en de Zoon des menschen, dat Gij hem bezoekt?", werd
in schoone woorden door spreker verteld, hoe de mensch een kind

van God is, een afstammeling van Zijn hemelschen Vader, Die
hem op deze aarde plaatste en hem gebood vruchtbaar te zijn en

te vermenigvuldigen. Den mensch werd heerschappij gegeven over

alle werken Gods, maar werd sterfelijk door het nuttigen van een

echte vrucht en geen figuurlijke, zooals in de wereld geleerd

wordt. Zoo een iegelijk van Adam's nakomelingen moet sterven,

maar zal ook weder opstaan door het verzoeningswerk van Chris-

tus. Hij kwam in het midden des tijds, niet alleen om den dood
te vernietigen, maar ook een plan brengend, waardoor wij allen, met
het verheerlijkte lichaam, terug mogen keercn tot Onzen .,\'ader".

Het koor zong ,,Goeden nacht" en de vergadering en conferen-

tie werd ten einde gebracht door dankzegging van ouderling
R. A. Matson, van Utrecht.

Het zangkoor van Utrecht, onder leiding van Br. Van Hattum,
heeft inderdaad een woord van lof verdiend voor de schoone
muziek, waarmede het deze conferentie opluisterde en wij allen

wenschen het dergelijk succes toe in de toekomst.
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VERANDERING IN DE REDACTIE.

Na ongeveer twintig maanden werkzaam te zijn geweest als

assistent-redacteur van „De Ster" en zijn krachten ten beste ge-

geven te hebben in het vertalen en plaatsen van nuttige artikelen,

is ouderling A. Sieverts nu eervol ontslagen van zijn zen-
ding. Wel mogen wij hem onze welgemeende wenschen toevoegen
voor zijn geluk en succes in zijn verderen levensloop en hopen dat
de Heere hem zal zegenen, om een instrument in Zijn handen te

blijven en nog veel goeds tot stand te brengen onder de menschen
dezer aarde, zooals hij voorzeker gedaan heeft in zijn roeping van
„De Ster".

Hij verlaat het kantoor der Zending met onze beste wenschen en
hartelijken dank voor zijn oprecht streven in het belang der zen-
ding en wij hopen dat hij veilig 'wederom zijn geliefden in Zion mag
oiitmoeten, die het mogelijk gemaakt hebben dat hij hier zijn krach-
ten besteden kon.

Tevens hopen wij zijn werk hier op te nemen waar het ge-
ëindigd was en het voort te zetten met denzelfden geest, tot het doel
ons geliefd blad „De Ster" een schitterende ster te doen blijven;
tot het brengen van licht op onze wegen door dit duistere leven
en moge zij ons toeblinken op ons pad, zooals een ster, van achter
donkere wolken, die in den nacht voorbij snellen, ons een straal van
moed en kracht ingeeft en ons vertelt van grootere waarheden,
nog verholen voor ons oog.

Met den Heiligen Geest als leiding, hoopt de veranderde redac-
tie, onder uw noodige medewerking, voort te gaan met de goede
zending van ons orgaan, en moge er nog veel goeds gesticht wor-
den door hetzelve en „De Ster" aan haar doel beantwoorden, zoo
zal onze hartewensch vervuld worden.

Indien er soms vertragingen of storingen zullen zijn in het
ontvangen van ons blad, zoo hopen wij daarvan zoo spoedig moge-
lijk op de hoogte gesteld te worden.

De Redactie.
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ZONDAGSSCHOOLWERK.

Voorspel.

Lento.

Stanley R. Brain.
Brooklyn. N. T.

AVOXDMAALVERS VOOR JULI 1926.

Om Jezus' wil, schenk zegen, Heer,
(Jpdat wij waardig nemen weer,

Verheugd in Uw gemeenschap zoet,

De teek'nen van Zijn vleesch en bloed.

Naspel.

Lento.

GEZAMENLIJKE OPZEGGING VOOR JULI 1926.

(Mattheus 4, vers 10.)

,,Den lleere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen."

KERK EN STAAT.*)

Onafhankelijk, doch onderling behulpzaam.

De leeringen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, betreffende de plichten van haar leden en alle

menschen tegenover de wereldlijke wetten, zijn uiteengezet in

*) Zondagsschoolles voor Ouders en Thcologic-klas.
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Afdeeling 134, van de Leer en Verbonden, hetwelk één der stan-

daardwerken van de Kerk is. Dit is een deel van de wet van
de Kerk en werd aangenomen of erkend als een gids in het geloof

en leven door de leden gedurende een algemeene conferentie.

Over Regeeringen en Wetten in het algemeen.

„i. Wij geloüven dat landsregeeringen door God ingesteld wer-

den voor hét nut der menschen, en dat Hij de menschen voor

hunne handelingen met betrekking tot dezelvcn verantwoordelijk

houdt, hetzij in het maken van wetten of het toepassen derzelven,

voor het welzijn en de veiligheid der maatschappij.

„2. Wij gelüoven dat geen regeering in vrede kan bestaan, tenzij

zulke wetten ontworpen zijn en onschendbaar gehouden worden,
zoodat aan elk persoon de vrije uitoefening zijns gewetens, het

recht en bestuur van eigendom, en de bescherming van het leven

verzekerd is.

,,3. Wij geloüven dat alle regeeringen noodzakelijkerwijze bur-

gerlijke beambten en overheidspersonen behoeven, ten einde de

wetten derzelven te handhaven, en dat naar dezulken, die de wet-
ten in gelijkheid en gerechtigheid willen bedienen, gezocht en zij

ondersteund zouden worden door de stem des volks (indien een

republiek), of den wil van den vorst.

„4. Wij gelooven dat de godsdienst van God ingesteld is, en dat

de menschen Hem, en Hem alleen verantwoordelijk zijn voor het

uitoefenen van denzelven, tenzij hunne godsdienstige denkbeelden
hen aansporen inbreuk op de rechten en vrijheden van anderen
te maken ; doch wij gelooven niet dat de menschelijke wet het

recht heeft zich te bemoeien in het voorschrijven van regelen van
aanbiddmg en zoodoende het geweten der menschen te binden,

noch vormen van openbare of persoonlijke toewijding voor te

schrijven; dat de burgerlijke overheid misdaad zou tegengaan,
doch nimmer het geweten beheerschen ; de schuldigen zoude straf-

fen, doch nimmer de vrijheid der ziel onderdrukken.

,,5. Wij gelooven dat alle menschen verplicht zijn de onder-
scheidene regeeringen waarin zij wonen, te ondersteunen en te

handhaven, terwijl zij in nunne onafscheidelijke en onvervreemd-
bare rechten door de wetten zulker regeeringen beschermd worden

;

en dat opstand en oproer voor een ieder aldus beschermd burger
onbetamelijk zijn en daarom gestraft zouden worden, en dat alle

regeeringen een recht hebben zulke wetten vast te stellen als vol-

gens hun oordeel het beste berekend zijn het algemeen belang
te verzekeren, houdende echter terzelfder tijd de vrijheid van het
geweten heilig.

„6. VV'ij gelooven dat elkeen in zijn ambt geëerd behoort to wor-
den ; heerschers en overheden, als zoodanig gesteld zijnde voor de
bescherming der onschuldigen, en het straffen der schuldigen; en
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dat alle mcnschen achting en eerbied aan de wetten verschuldigd

zijn, daar zonder dezelven vrede en harnidnie door regeeringloos-

heid en schrikbewind zoude vervangen worden; menschclijke wet-

ten zijnde voor het bijzondere doel ingesteld om onze belangen als

pcrsi nen en natiën, tusschen mensch en mensch, te regelen, en

goddelijke wetten, van den hemel gegeven zijnde, voorschrijvende

regelen voor geestelijke aangelegenheden, voor geloof en aan-

bidding, en de mensch aan zijnen Schepper voor beide verantwoor-

delijk zijnde.

,,7. Wij gekloven dat heerschers, staten, en regeeringen het recht

hebben en verplicht zijn wetten vast te stellen voor de bescher-

ming van alle burgers in de vrije uitoefening van hun godsdien-

stig geloof; doch wij gelooven niet dat zij in gerechtigheid een

recht hebben, burgers van dit voorrecht te berooven, of hen in

hunne meeningen te belemmeren, zoolang als achting en eerbied

voor de wetten getoond worden, en zulke godsdienstige mcenin-
gen geen opstand of samenzwering rechtvaardigen.

„8. Wij gelooven dat het bedrijven van misdaad overeenkomstig
het karakter \an de misdaad zoude gestraft worden ; dat moord,
verraad, rooverij, diefstal en het inbreuk maken op den algemee-
nen vrede, in alle opzichten zouden gestraft worden overeenkom-
stig hunne misdadigheid, en himne strekking tot kwaad onder de

menschcn door de wetten van de regeering, waartegen het mis-

dnjf begaan is; en dat voor den algemeenen vrede en rust, alle

menschcn voorwaarts zouden treden en hunne bekwaamheid aan-

wenden de o^ertreders van goede wetten de straf te doen onder-

gaan.

,,9. Wij gelooven niet, dat het rechtvaardig is godsdienstigen

invloed met de burgerlijke regeering te vermengen, waardoor het

ecne godsdienstige genootschap bevorderd W(irdt en het andere
in zijn geestelijke voorrechten wordt belemmerd, en de persoon-
lijke rechten van hare leden als burgers wordt ontzegd.

,,iO. Wij gelooven dat alle godsdienstige genootschappen het

recht hebben met hunne leden voor onordelijk gedrag volgens de
voorschriften en verordeningen van die genootschapjien te han-

delen, mits zulke handelingen betrekking hebben t>p het lidmaat-

scha]i en goede gemeenschap ; doch wij gelooven niet dat eenig
godsdienstig genootschap gezag heeft in gericht te zitten over het

recht van eigendom of leven, het ontnemen van de goederen dezer
wereld, of hun leven of leden in gevaar te brengen, noch eenige
lichamelijke straffen o\) hen toe te passen ; zij kunnen alleenlijk van
hun genootschap worden verbannen en van hun lidmaatschap
beroofd.

,.ii. Wij gelooven dat, waar zulke wetten ter bescherming der-

zelve bestaan, de menschen zich voor vergoeding op de burger-
lijke wet zouden beroepen, voor alle onrechten, en verongelijkin-
gen, waar persoonlijk letsel toegebracht is, of het recht van eigen-
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dom of karakter tjcschnndcn wordt ; docli wij gelooven dat alle

menschen gerechtigd zijn, zichzelven, hunne vrienden, hun eigen-

dom, en de regeering tegen alle onwettelijke aan\allen en aan-

matigingen van alle personen, in tijden van not)d te verdedigen,

waar onmiddellijk beroep op de wetten niet kan plaats hebben, en

geen bijstand verleend wordt.

„12. \Yi) gelooven dat het rechtvaardig is, het Evangelie aan de

natiën der aarde te prediken, en de rechtvaardigen te waarschiuven

zichzelven van het bederf der wereld te vrijwaren ; doch wij ge-

looven niet dat het recht is met lijfeigenen tusschenbeide te tre-

den, noch hen het Evangelie te prediken, noch hen te doopen, in

strijd met den wil en wensch hunner meesters; noch zich met hen
in het minst in te laten of hen te beïnvloeden, waardoor zij ontevre-

den zouden worden met de omstandigheden van dit leven, bren-

gende daardoor het leven van menschen in gevaar ; zoodanige tus-

schenkomst, gelooven wij, is onwettig en onrechtvaardig, en

gevaarlijk voor den vrede van elke regeering, welke veroorlooft

dat menschelijke wezens in slavernij gehouden worden." (.-Xfd. 134,

L. cl- V.)
"

(Genomen uit ,,The A'itality of Mormonism", ge.'schreven door J. E. Talmage.)

DE EERLIJKE, KLEINE LUCIFERSKOOPMAN.
(Maar het Engelsch.)

Rector Stanlej' vertelde eens in een toespraak aan kinderen in

het Westminster Klooster de volgende kleine maar treffende

geschiedenis

:

,,Niet zeer lang geleden, op een kouden dag, stonden twee hee-

ren voor de deur van een hotel te Edinburg, toen een kleine jon-

gen, met een arm, mager, blauw gezichtje, zijn voeten rood van
de koude en niets meer om zijn lichaam te bedekken dan een

hoopje lompen, langs kwam en zeide

:

,,Alsjeblieft, mijnheer, koop wat lucifers van mij."

,,Neen, moet 'k niet hebben", was het antwoord.
„Maar zij kosten maar een cent een doos", zoo pleitte de knaap.

,,Ja, maar je ziet dat wij ze niet noodig hebben", antwoordde de
heer weer.

,,Dan zal ik u twee doosjes geven voor een cent", zoo zeide de
kleine koopinan ten laatste.

„Ik kocht een doosje om van hem af te komen", zoo vertelde de
heer van de geschiedenis later, „maar beinerkte dat ik geen klein

geld bij mij had. Dus zeide ik : Ik zal morgen een doosje koopen."
,,Ach, koop ze vanavond, alstublieft", smeekte de knaap. „Ik zal

hard loopen en klein geld voor u halen, want ik heb zoo'n honger."
„Dus gaf ik hem het geld en de knaap ging heen. Ik wachtte op
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hem, maar er kwam geen knaap opdagen. Ik begon te denken dat

ik mijn geld kwijt was, maar er was toch iets in het gelaat van

dien jongen, dat mij vertrouwen inboezemde en ik dacht niet

gaarne kwaad van hem.
„Laat dien avond werd mij verteld dat een kleine jongen mij

wilde spreken. Nadat hij binnengebracht was, zag ik dat hij een

jonger broertje was van den knaap die mijn geld had; maar als

het mogelijk geweest was, was deze nóg schameler gekleed, nóg
magerder, nóg meer in lompen gehuld dan zijn broertje. Voor een

oogenblik stond hij daar in zijn lompen te scharrelen, alsof hij iets

zocht en zeide toen

:

,,B,ent u de mijnheer die de lucifers van Keesje gekocht hebt?"

,,
Jawel."

„Hier hebt u dan het geld dat over was. Keesje kan niet komen,
want hij is erg ziek. Een wagen is over hem gereden en hij heeft

zijn hoed verloren, en zijn lucifers, en uw geld, en alle twee zijn

beenen zijn gebroken, en de dokter zegt dat hij zal sterven." En
toen hij dit zeide, legde hij het geld op tafel en barstte in tranen uit.

Dus gaf ik hem iets te eten en ging met hem mee om Keesje te

zien. Ik kwam te weten dat de twee arme schepseltjes alleen woon-
den, want zij waren weezen. Arm Keesje lag op een hoop krullen.

Hij herkende mij zoodra hij mij zag en zeide

:

,,Ik had het klein geld al en ging al terug, toen een paard me
omver liep en alle twee mijn beenen werden gebroken. En o,

Rubie, ik weet dat ik dood ga en wie zal er voor je zorgen als ik

dood ga?"
,,Ik nam zijn hand toen en zeide dat ik voor hem zou zorgen.

Hij begreep mij en had nog juist kracht genoeg om mij met zijn

brekende oogjes aan te zien, alsof hij mij wilde bedanken en dan
ging het licht uit zijn oogen. Hij was gestorven

!"

(Elders Journal, 1 Nov. 1905.)

NIEUWS UIT ONS ZENDINGSVELD.

Van 's-Gravenhage.

Op Hemelvaartsdag, 13 Mei j.1., ging de Haagsche Propaganda-
Club met het zangkoor naar het Rijswijksche Bosch. Door het

zangkoor werden verschillende liederen gezongen en de volgende
sprekers traden op, verscheidene waarheden en beginselen van dit

evangelie uiteenzettende: Gemeente-President A. de Bruin, Br.

D. van Klaveren en P. Schouw, president der Propaganda-Club.
125 Tractaten werden uitgegeven, 75 boekjes verkocht en vele

gesprekken gevoerd.

Op den Tweeden Pinksterdag, 24 Mei j.1., gingen wij eveneens
uit, ditmaal naar de Boschjes van Pecks, bij Kijkduin. Het zang-



koor gaf eenige liederen ten beste, waarna de toegestroomde

menigte toegesijrtken werd door ouderling A. de Bruin, Br. W^ de

Vroom en Br. D. van Klaveren. Met aandacht werd geluisterd en

,,312 tractaten verspreid, 68 boekjes verkocht en vele goede ge-

s])rckken gevoerd", is het verslag dat dien avond in het boek ge-

geschreven werd. A. DE BRUIN, Gcm.-PresideiU.

Uit Groningen.

Ook te Zuidhoorn, provincie Groningen, is een openlucht-ver-

gadering gehouden, nadat het onheilspellende weer opgeklaard

was, dat afgewacht werd met het houden eener getuigenisvergade-

ring ten huize van Br. .T. Renkema, woonachtig aldaar. Om half

drie begon de vergadering met het zingen van eenige liederen,

gevolgd door gebed van ouderling D. G. Thomas, en na nog eenige

verzen werd het evangelie door de volgende sprekers verklaard

:

Br. P. van Komen, president der Propaganda-Club ; ouderling W'ni.

Postma, gemeente-president, ouderling J. van der W^erff, conferen-

tie-president, ouderling J. Zilverschoon en \\'^m. K. Potts. De ver-

gadering werd geëindigd met dankzegging door ouderling

P. Timmermans.
Moge de Heere ook onze pogingen aannemen en zegenen.

Wm. POSTM.\, Gcm. -President.

AANGEKOMEN.

Uit Zion zijn aangekomen en tijdelijk te Rotterdam geplaatst om
hun krachten te wijden in den dienst van God, de volgende ouder-
lingen : H. Hansen, Th. Seeley, S. Springer en I. Ward.

ONTSLAGEN.

Van hun zendingen hier te lande ontslagen, na eervolle zen-

dingen volbracht te hebben, zijn de ouderlingen : A. Sieverts, ass.-

redacteur van ,,De Ster"; Wm. F. King, gemeente-president van
Dordrecht ; A. Stam, gemeente-president van Utrecht

; J. G. Pin-

nc}-, conferentie-president van Utrecht; E. Landwaard, conferen-

tie-president van Amsterdam.

BENOEMINGEN.
Als conferentie-president van Utrecht is aangewezen ouderling

W. G. Rosé, om de plaats in te nemen van ouderling Pinney.

Ouderling L. D. Olpin is geroepen te arbeiden in Sneek, te-

zamen met ouderlino- G. V. Ricks.
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Ouderling A. Venema is aangewezen te werken in Den Helder.

Ouderlingen C. Mietus, S. R. Andrus en W'm. F. Ashton zijn te

Amsterdam geplaatst, waar ciuderling P. Noorda tut president der

gemeente benoemd is.

Aankondiging der groote Rotterdamsche

Conferentie.

Openbare Vergadering, Donderdag 1 Juli, 's avonds

8 uur, in het gebouw „Excelsior".

Ambtenaren, Leeraars en Lokaal-Priesterschap

Vergadering, Vrijdag 2 Juli, 's avonds 8 uur.

Zendelingen-Vergadering, Zaterdag 3 Juli, 's morg.

10 uur en namiddags 2 uur.

Openbare Vergadering, Zondag 4 Juli, v. m. 10 uur

en n. m. 7 uur, Nutsgebouw, Oppert 81.

Leden Vergadering, nam. 2 uur, gebouw, .Excelsior".

KOMT ALLEN EN ONTVANGT
HET BROOD DES LEVENS!

Alle zendelingen, die werkzaam zijn in Nederland, worden
uitgenoodigd deze conferentie en zendelingen-vergadering bij

te wonen, wanneer schikkingen getroffen kunnen worden
voor het houden der vergaderingen in de verschillende

gemeenten, alwaar zij werkzaam zijn.
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