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

=-= OPGERICHT IN 1896 -^

„Dat wat van God is, is licht, en hij die het licht ontvangt en in

God voortgaat, ontvangt meer licht, en dat licht wordt meer en

meer helder, tot den volkomenen dag". Leer en Verb. Afd. 50 : 24.

KERK EN STAAT. *)

TEEKENEN DER TIJDEN.

(Vervolg.)

Nog een andere belangwekkende ontwikkeling in dier zake is

een nauwkeurig onderzoek der groote pyramide van Gizeh in

Egypte. Wat is het? Waarom werd zij daar geplaatst?

Dat is een der meest wonderbare dingen die in de wereld be-

staan, een steenen wonder. Wij kunnen er geen anderen naam aan
geven. Zij is gelegen op de plaats waar de Profeet Jesaja zeide,

dat de Heere een altaar zoude oprichten dat in de laatste dagen
in Egypte zoude staan als een teeken en getuige voor den Heere.
Men zegt zij is het eenigste volmaakte georiënteerde werk in de
wereld, en toch werd zij daar geplaatst in een tijd toen de bescha-
ving der wereld niet gedacht werd te zijn als het nu is. Het is

het grootste werk in de wereld. Men beweert dat de geschiedenis
van het geslacht van Adam daarop aangegeven wordt over de
6oco jaren van zijn bestaan. Zij werd vroeger door de oude Egyp-
lenaren Khuti genoemd, dat in het Hebreeuwsch de Urim en Thum-
mim beteekent. Het uitwendige was gepolijst zoodat zij het licht

weerkaatste, zooals nog niets van dien aard ooit gedaan had. Zij

is geen koninklijk graf. Hare afmetingen zijn tot dusverre het zui-

verste van de gansche wereld. Hare verhoudingen zijn in zuivere
berekening en harmonieeren met de oppen-lakte der aarde. Zij

*) Toespraak in de October-Conferentie ig26, gehouden te Salt Lake
City, door A. W. Ivins van het eerste Presidentschap,
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vertegenwoordigt de verhouding van de aarde tegenover de
hemellichamen.

Ik opende de Paarl van Groote Waarde eenige maanden gele-

den en las het verhaal van Abraham in Egypte, waar hij, volgens

dat boek, op Farao's troon zat, en met die menschen de sterren-

kunde en de verborgenheden der goddelijkheid besprak, waarmee
zij niet bekend waren.

Volgens voorname geleerden van Engeland is de pyramide zoo
nauwkeurig in haar afmetingen en symbolen gerangschikt, dat zij

vele groote en gewichtige voorvallen beschreven heeft, die reeds

sedert hare oprichting vervuld zijn geworden, en betrekking heb-

ben op het Israëlitische volk.

Zij wijst eene gebeurtenis aan op den 6en of 7en April — er be-

staat een klein verschil van opinie betreffende die twee dagen —
doch op den 6en of 7en April zou er een belangrijke groote gebeur-

tenis voorvallen,' die uitgelegd wordt te zijn de datum der kruisi-

ging van den Verlosser der wereld. Hare afmetingen toonen het be-

gin van den grooten oorlog van 1914 aan, en zijn einde in 1918.

Ruim 90 percent der aangegeven gebeurtenissen, zijn volgens die

afmetingen reeds geschied. De geleerden van Engeland zeggen ons
dat tusschen nu en 1936 of 1938, zal alles met betrekking tot dit

monument volbracht zijn. Na dezen datum wordt daarop niets

meer gevonden, en men ziet derhalve uit naar het voorvallen van
groote gebeurtenissen in dat tijdvak.

Ik wil niet zeggen, mijne broeders en zusters, dat dit in alle

bijzonderheden juist is, maar het is de conclusie van eenigen der
geleerdste personen van Engeland, en het is in geenen deele in

strijd met het woord des Heeren zooals dat aan ons geopenbaard
is. Als u een goede opmerker zijt geweest in de laatste zes maan-
den, zult u bevmden, dat het niet in strijd is met de dingen die

algemeen in de wereld zijn voorgevallen. Het is niet in strijd met
de woorden van den Verlosser zelf, die de wereld waarschuwde,
dat in deze bedeeling en niet lang na dezen tijd, want het is bijna

honderd jaren sedert de organisatie der Kerk, Hij zijn werk met
betrekking tot de heidenen der wereld zal voleindigen.

Ik zal de vrijheid nemen u eenige woorden uit Leer en Verbon-
den voor te lezen, die door mijn onderzoek van deze dingen bij

mij zijn opgerezen. Er bevinden zich hier presidenten van de zen-

dingen der Kerk. In deze vergadering zijn duizenden mannen en

vrouwen, die als zendelingen der Kerk uitgegaan zijn deze waar-
heden, als President Grant verklaarde, aan het volk te verkon-
digen :

„En na uw getuigenis komt er toorn en verontwaardiging op
het volk

;

„Want na uw getuigenis komt het getuigenis van aardbevingen,-

welker gekreun in het midden der aarde zullen \eroorzaken, en
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menschen zullen op den grond vallen, en niet in staat zijn te staan.

„En eveneens komt het getuigenis van den stem des bliksems

en de stem der stormen, en de stem van de golven der zee, zich-

zelven verheffende buiten hunne oevers.

„En alle dingen zullen in beweging zijn ; en zekerlijk zullen de
harten der menschen bezwijken, want de vrees zal op alle volken

komen."
Ziet u iets, mijne broeders en zusters, in de gebeurtenissen van

dezen tijd, dat het naderen van een soortgelijk tijdperk aantoont?

Weest dan daarop voorbereid. Op welke manier? Alleen door den
Heere te dienen, door in het werk van het Evangelie van Zijn ko-

ninkrijk voort te gaan. Door de wetten des Heeren en de wetten
van het land te eeren, zooals die in de onderrichtingen der Kerk
worden aangegeven. Er behoort geen overtreder der burgelijke

wetten in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen te zijn. Er behoort niemand in te zijn die het verbod van
het maken van sterke dranken overtreedt, noch een vloeker, noch
man of vrouw die valsche getuigenis tegen zijn naaste geeft. Er
zou niemand in zijn wiens hart en geest niet in harmonie is met
de leerstellingen die door den Verlosser geleerd worden.

En zoo deze toestand verkregen en behouden kan worden in de

Kerk; als wij zullen zijn wat wij beweren te zijn, onderworpen
aan koningen en vorsten, presidenten en regeerders, overal waar
ons lot ons moge voeren, en gelijkertijd voortgaan ons te veroot-

moedigen voor den Heere onzen God en Zijne geboden onderhou-
den, geloof zoekende in de woorden Zijner dienstknechten, de pro-

feten, standvastig uitziende naar de vervulling Zijner beloften,

beloof ik u dat wanneer die tijd van verschrikking zal komen, als

die Engelsche zieners verklaren nabij ons is, Zijn beschermende
hand over ons zal zijn en Hij die machtig is. Hij die bevrijden kan,

Hij die beschermen kan, zal ons verademing en uitkomst geven.

God zegene u, mijn broeders en zusters, en behoede ons voor

de zonden der wereld ; beware ons rein en onbevlekt, make ons

zoo mogelijk meer toegewijd aan Zijn Woord en aan het gouver-

nement, waarvan wij een deel uitmaken, meer verknocht en vader-

landslievend. Want zonder deze regeering kan de Kerk van Chris-

tus niet bestaan, tenzij God Zijn macht op een ongewone wijze,

ten onzen behoeve, zoude openbaren. Hij heeft deze regeering en

de mannen die hare zaken voor de bescherming en voordeel van

het volk der wereld in rechtvaardigheid regelen, verwekt. Maar
altijd wanneer het volk van den rechtvaardigen weg afwijkt, altijd

wanneer priesterbedrog het priesterschap verdringt, dan zal God's

genade ophouden. (Onderscheidt tusschen de woorden — pries-

terbedrog is dat stelsel waardoor men beweert te spreken en te

handelen in den naam des Heeren, zonder autoriteit en zonder

macht
;
priesterschap is de sleutel en de macht om in den naam des
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Heeren te spreken en te handelen en de macht van het priester-

schap wordt vertoond in de vi'erken dergenen die het beoefenen.

En dat kenmerkt het leven dezer mannen, deze apostelen, die zich

hier voor u bevinden, deze presideerende zeventigers en presiden-

ten van zendingen. Zij beoefenen het priesterschap des Heeren
onzen God door de juiste autoriteit, en zij voeren het op de juiste

wijze uit). Wanneer priesterbedrog eigengerechtiglijk zal optre-

den en aannemen waar het geen recht op heeft, zal God Zijne ge-

nade en bescherming onttrekken. Leest de rest der 88ste afdeeling

van Leer en Verbonden. (Ik wensch het hier niet yoot te lezen)

omreden het daar spreekt wat met het priesterschap zal gebeuren
en het komt gelijk met die andere manifestaties van de macht des

Heeren die zoo overwegend zijn.

Moge 's Heeren zegen op u zijn, mijne broeders en zusters. Wij
bidden voor u, wij werken voor u, wij hebben u lief. Onze eenig-

ste begeerte is om u te dienen en willen onszelven daarin ver-

geten. En ik wensch mijne getuigenis te geven dat nimmer in het

Kerkbestaan mannen onzelfzuchtiger hunne zaken behandeld heb-

ben dan op dit oogenblik. Ik weet dit, door mijnen omgang met
deze mannen, met de leden van den Raad der Twaalven. Zij zijn

hier om alles op te offeren voor het welzijn der leden van de Kerk
van Christus. God helpe ons dat voorbeeld te volgen, bid ik, door

Jezus Christus, Amen.
Vertaald door W. Overgenomen uit „Utah-Nederlander".

DE ROTTERDAMSCHE CONFERENTIE.

Met innige dankbaarheid voor het welslagen en den weldadigen
invloed maken wij wederom melding van de onlangs gehouden
conferentie te Rotterdam en brengen in herinnering den heugelij-

ken tijd, door allen doorgebracht als broeders en zusters, kinderen

A'an God.
Deze conferentie, waaraan de stichtelijke geest nog naleeft in

de harten der aanwezigen, nam een aanvang met de vergadering

van Donderdag, des avonds acht uur in de zaal „Excelsior". De
zaal was goed gevuld en de aanwezigen werden toegesproken dien

avond betreffende de noodzakelijkheid van openbaring en de gave
van profetie, door ouderlingen Harmsen en Weight. Met de noo-

dige woorden van welkom en besluit, van conferentie- en zen-

dingspresident, was deze vergadering een goed begin voor wat
te wachten stond.

Den daaropvolgenden Vrijdagavond werd de conferentie voort-

gezet in dezelfde plaats, en maakten ook wederom velen, leden

zoowel als vreemden, gebruik van de gelegenheid om geestelijk

voedsel ^•rijelijk op te doen. Ouderlingen Snow, Bernards en Den-
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kers voerden hier het woord en brachten evangelie-beginselen en
leeringen naar voren, alsmede getuigenis afleggende van de waar-
heid hunner boodschap.

Dienzelfden avond werd gebruik gemaakt van een vergunning,

onlangs verkregen voor het houden eener openluchtmeeting te

Rotterdam en ging omstreeks half acht een klein groepje zende-

lingen met dat doel de aandacht opwekken van voorbijgangers op
een der pleinen door het zingen van enkele liederen. Een kleine

kring groeide spoedig aan, en na het opzenden van een gebed
namen ouderlingen Doezie, Ashton en Hamilton de gelegenheid te

baat om de luisteraars hun boodschap bekend te maken. Ruim een

uur bleef de kring aandachtig luisteren, opmerkbaar ordelijk en
kalm en hoewel een weinig ongunstig weder heerschte, toch

groeide hij aan, tot ten laatste meer dan honderd toehoorders ver-

wittigd waren. Deze vergadering werd eveneens gesloten met zang
en gebed, en ,het spreekt vanzelf dat zij medewerkte tot de ver-

hooging van de fijne gevoelens van allen, die deelnamen.

Den volgenden Zaterdag werd de geheele dag doorgebracht
door de aanwezige ouderlingen met het geven van getuige-

nissen aangaande dit goddelijke werk, zoowel als het verhalen

van hunne ondervindingen gedurende de laatste maanden in

den dienst van God. Het was een wonderbare bijeenkomst van al

deze jonge mannen, sprekende uit de diepten van hun hart, en

staat ongeëvenaard in de gansche wereld.

In geen andere organisatie wordt zooiets aangetroffen, jonge
mannen, die gewillig zijn hun alles te verlaten, nieuwe taal en ge-

woonten te leeren, slechts met de vooruitgang van 's Heeren werk
op het oog, en mogen somtijds woorden sterk getuigen, voorzeker

kan geen sterkere getuigenis gevonden worden dat iets goddelijks

deze jonge mannen aanspoort in hun werk dan zoo'n bijeenkomst.

President Lillywhite sprak hen ook nog toe en verhoogde het

succes der \-ergadering door zijn woorden van wijze raad en aan-

moediging te geven en verschillende vragen te beantwoorden.
Des avonds werd een ambtenaren en priesterschap-vergadering

gehouden, alwaar eveneens woorden gegeven werden van aan-

maning en raad door Ouderlingen Van der Werff en Rosé. Een
gelegenheid voor de aanwezigen om hunne getuigenissen te geven
werd gretig aangenomen, en velen gaven blijk van de vreugde die

in hun harten gekomen was door het dienen van God's kinderen.

President Lillywhite nam den overigen tijd in met het uitweiden

over de waarde van zulke getuigenissen. De voortdurende beloo-

ning van zuivere ^'reugde voor het arbeiden in deze Kerk is een
ander onweerlegbaar bewijs dat dit het werk van God is.

Ten laatste was de Zondag, 23 Januari, aangebroken, en reeds

vroeg kon men uit het gegons der stemmen, dat aangenaam aan-

deed verstaan dat er blijde, harten aanwezig waren in de zaal ,,Ex-
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celsior". En waarom niet, dit was immers de laatste dag \-an dit

geestelijk feest. Spoedig was de zaal ten uiterste gevuld, en men
telde meer dan ^ier honderd aanwezigen. Even over tien uur werd
gezamenlijk het lied : „O vast als een Rotssteen" gezongen, en
gebeden door Ouderling M. Stam van Dordrecht. Het zangkoor
van Rotterdam zong ,,De Wederkomst van Christus" en Confe-

rentie-President Van der \^'erff uitte enkele woorden ter welkom,
zoowel als President Eillywhite, die tevens de groeten overbracht
met de wenschen voor ware vreugde van Apostel J. E. Talmage.

Ouderling Olpin, Conferentie-President van Groningen, was
onze eerste spreker, uitbrengende hoe gezegend en bevoorrecht
wij zijn van God met het evangelie en het xerzoeningswerk van
Christus, waardoor tegenwoordigheid in het koninkrijk van God
herwonnen kan worden. Ouderling Cromar, vertakkings-president

van Rotterdam bracht door middel ^an treffende gelijkenissen de
noodzakelijkheid van gehoorzaamheid duidelijk naar ^'oren en

maande ons aan rein en onbesmet te blijven van de zonden dezer

wereld. Een kwartet „See the Mighty angel flying" werd nu ge-

zongen door de gebroeders Koomans en van Dongen en nu kreeg
Ouderling de Bruijn, gemeente-president van Den Haag, het

woord. Deze sprak over het voortkomen van de ,,Paarl ^an Groote
A\'aarde", aantoonende hoe Joseph Smith inderdaad door God be-

kwaam gemaakt was om dit in moderne taal over te kunnen zet-

ten. Hij legde eveneens een sterke getuigenis af van de goddelijk-

heid van de vier standaardboeken der Kerk, waarna het zangkoor
zong „Gaat gij boodschappers van glorie". Ouderling Postma van
Rotterdam volgde met de toestand van heden te \'ergelijken met
de dagen \-an Christus, toen Hij eveneens verworpen werd. Hij

spoorde ons aan te waken en bereid te zijn voor de tweede komst
van Onzen Heiland, die aanstaande is. Ouderling P. Noorda, ver-

takkings-president -^an Amsterdam was de laatste spreker, en deze

toonde aan hoe, door alles wat lief en dierbaar is achter te laten,

de nederige dienstknechten van God inderdaad getuigenis afleggen

tegenover de wereld dat dit God's werk is.

Het zangkoor gaf als slotwoord ,,Hi)ort hoort Mijn ziel" ten ge-

hoore en bracht op deze wijze een goed besluit aan deze \ergade-

ring, die geëindigd werd door dankzegging van Ouderling A. G.

Winkel, van Dordrecht.

Om twee uur in den namiddag werd de zaal wederom ge^^uld

en \-oortgezet met de conferentie. De vergaderden zongen : ,,Wij

danken U Heer voor profeten" en ouderling Mietus van Delft ging
voor in gebed. Het zangkoor \an Den Haag, onder leiding van
Zr. de Bruin, luisterde deze \ergadering op met muziek en zang,

al-s eerste nummer gevende ,,De Lijdende Heiland", onder het

breken van het brood. Na bedienin,? vun het heilig avondmaal
werden de autoriteiten \-an de Kerk ter ondersteuning ^oorgesteld
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door Ouderling van der W'erff en ondersteund door de aanwezi-
gen. Zusters Hartman en de Bruin uit Den Haag zongen een ver-

kwikkend duet „Hoor ons Almachtige" en Ouderling M. Vuyk,
conf. president van Amsterdam, werd de eerste spreker dien mid-
dag, lemand's getuigenis van het herstelde evangelie kan nooit

sterker zijn dan zijn gewilligheid om die geboden te gehoorzamen
die hij leert kennen er door, en nadruk werd gelegd op het doen,

niet slechts het hooren of spreken van de inzettingen van God.
Ouderling \V. G. Rosé, conferentie-president van Utrecht maakte
het verschil duidelijk tusschen hedendaagsche religies en de Kerk
van Jezus Christus. Hij verzekerde de aanwezigen dat God een

c>precht bidden in geloof zoude beantwoorden, en maande eveneens

aan tot gehoorzaamheid, opdat de belooning zeker zij. Ouderling
Hoekstra, van Rotterdam, was de derde spreker en gaf in duide-

lijke woorden te kennen aangaande zijn ondervindingen met de

Mormonen en hun karakter, weerleggende wat zoo jammerlijk

door velen als waarheid wordt aangenomen, doch een verkeerde

voorstelling is van dit volk. Om zijn rede te staven bracht hij ge-

tuigenissen naar voren van vele niet-Mormonen, zelfs van mannen
die absoluut geen belang, eerder nadeel, zouden hebben in het ad-

verteeren van de Heiligen der Laatste Dagen. Na nog een krach-

tige getuigenis van de waarheid sprak Ouderling M. Stam, presi-

dent van de vertakking te Dordrecht en door hem werd uitgeweid

over de wetten die wij als leden behoorden na te komen, en in de

liefde van God te wandelen. Zijn kinderen te minnen. Het zang-

koor zong ,,Het Duizendjarig Rijk" en nadat Ouderling Steenblik

van Groningen gedankt had, zong het als slot, onder het opstaan

der vergaderden : ,,De zegen".

De avond- en laatste vergadering dezer zoo heerlijk aangevan-
gen conferentie had plaats in het ons zoo welbekende gebouw
„Het Nut", des avonds te zeven uur. Ongeveer 640 aanwezigen
werden daar geteld in den loop der vergadering en er heerschte

eenzelfde, zooal niet verhoogde geest, die de geheele conferentie

gekenmerkt had. Het openingslied was ,,Komt hoort naar des pro-

feten stem" en ouderling R. Ravsten, vertakkingspresident van
Utrecht, leidde het gebed. De zangkoren van Den Haag en Rot-
terdam zongen nu ,,Good Tidings" en na nog eenige woorden van
welkom, geuit door den conferentie-president, werd als eerste spre-

ker voorgesteld Ouderling G. Doezic, Assistent-Redacteur van ,,De

Ster". Hij deed zien dat het ten zeerste noodig was in de eerste

plaats een liefde voor waarheid te bezitten en slechts alleen waar-
heid aan te nemen. Als zulks het plan was, kon voortgegaan wor-
den, en nu werd besproken hoe Christus, schoon goede werken
doende, toch belasterd werd en uitgemaakt als een duivel. Terwijl

zulks ook nu het geval is met het zoogenaamd „Mormonisme",
mogen wij als antwoord tegenover onze beschuldigers of alle be-
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langstellenden hetzelfde antwoord geven wat door Onzen Heiland
gegeven werd, te vinden in Matth. 12 : 33. Mormonisme leert de

hoogste idealen en een ieder kan erdoor bevoordeeld worden, en
ofschoon alles omtrent het Mormonisme niet openbaar moge zijn.

de vrucht ervan is openbaar genoeg, en deze is goed.

Door het zangkoor werd gezongen ,,Een engel van den Heer"
en Ouderling Van der Werff vatte nu het woord op. Wat hij onder-

vonden had door te wonen voor een langen tijd onder de velerlei

beschuldigde Mormonen werd nu openbaar gemaakt, en de over-

eenkomst van de leer der Mormonen en die van Jezus Christtts

aangetoond. Hij noodigde de wereld uit het voorbeeld van hen na
te volgen en getuigde even ernstig dat veelwijverij niet beoefend
noch geduld werd onder dit volk. De leer der Kerk, dat een iege-

lijk geoordeeld zal worden volgens zijn werken, en dat er verders

geen uitverkiezing noch een aanneming des persoons bij God is,

werd verklaard. Dat God een nederigen smeeker zal beantwoor-
den, die Hem yout waarheid smeekt, was de verzekering waarmede
spreker zijn rede besloot.

Ouderling Wm. F. Ashton van Amsterdam gaf een prachtige

tenor-solo ten gehoore „The Perfect Day." en nu trad als laatste

spreker op de president der Nederlandsche Zending, J. P. Lilly-

white.

Spreker begon met te wijzen op de hooge waarde die door het

volk wat doorgaans bekend is als „Mormonen", geplaatst wordt
op het lichaam en den geest van den mensch en hoe dit duidelijk

uit te maken is door de leer van de Kerk in dit opzicht te beschou-

wen. Als tempelen Gods worden de lichamen beschouwd, en is de

wet in betrekking tot persoonlijke reinheid voor een ieder dus zeer

veel waard. Weliswaar, er wordt gestruikeld, doch er is niemand
die harder trachtende is om volmaakt te worden dan een echt lid

der Kerk.

David, een koning der Joden, riep eenmaal uit ,,Wat is de

mensch" en deze vraag heeft vele wijzen der wereld sinds dien

tijd verbijsterd. Buiten het zuiver evangelie is er geen juist ant-

woord te geven voor dien vraag, ofschoon sommigen der wereld

andere, doch geen afdoende verklaringen van den mensch mochten
geven. De mensch is inderdaad een kind van God, werkelijk van
goddelijke afkomst en zijn geest is bekleed met aardsche stoffen

opdat later, na de opstanding en een rechtvaardig leven, geest en
lichaam een volheid van -vreugde mogen ontvangen en een vol-

maakte ziel samenstellen. Door hedendaagsche openbaring wordt
ons bekend gemaakt dat het juist het doel van God is om de heer-

lijkheid der menschen tot stand te brengen, en de Bijbel is uit-

drukkelijk in het verklaren van de echtheid eener opstanding, die

deze volkomene heerlijkheid tot stand zal brengen.

Vervolg op blz. 47.
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GROETENIS VAN HET EERSTE PRESIDENTSCHAP.

Een jaar rijk aan gebeurtenissen is verstreken sedert onze laatste

groetenis aan de leden der Kerk en het volk van de wereld. ^Vij

zijn een jaar nader tot de verwezenlijking van de hoop en verwach-
ting van de ware Christenen over de geheele wereld, wanneer
Christus, onze Heere, zal komen om Zijn koninkrijk op aarde te

vestigen, wanneer \'rede en welwillendheid onder de menschen
zullen heerschen en de wil van den Vader op aarde zal geschieden

als in den hemel wordt gedaan.

Het jaar 1926 sterft en een nieuw jaar breekt aan terwijl de Kerk
zich verheugt in vrede en voorspoed

:

Broederlijke liefde en welwillendheid heerschen onder de leden

;

hun vertrouwen in de mannen die over de Kerk presideeren is

ongeschokt; en hun geloof in den Heere, Die aan het hoofd staat,

wordt geopenbaard door hunne goede werken.

Nooit te \-oren zijn in de geschiedenis der Kerk aanmoedigender
resultaten het gevolg geweest der pogingen van de zendelingen

in het veld, en nieuwe bekeerlingen worden voortdurend toege-

voegd tot het ledental en de kracht van de Kerk. Nimmer was er

in het verleden een gewilliger antwoord op het verzoek om zende-

lingen om de boodschap van het Evangelie tot het volk \-an de

wereld te brengen. Nimmer is grooter belangstelling getoond in

het tempelwerk, zoowel voor de levenden als de dooden. Door ge-

trouwe gehoorzaamheid aan de wet der tienden zijn de financiën

der Kerk in beter toestand dan ooit voorheen en het beheer van de

kerkelijke zaken is op een hechten grondslag.

Gedurende het verloopen jaar is een grooter gedeelte van de in-

komsten der Kerk gebruikt voor het onderhoud van zendingen, de

ondersteuning van de scholen der Keik en het bouwen en vergroo-

ten van tempels en gebouwen voor godsdienstoefeningen dan ooit

voorheen. Dit heeft voornamelijk betrekking op het bouwen van

nieuwe vergaderlokalen, daar het jaar 1926 in dit opzicht een voor-

naam jaar is geweest.

Dit alles is mog-elijk geweest door de mildheid en toewijding van

de leden der Kerk in het betalen hunner tienden en offeringen.

Wij bidden, dat de Heere hun getrouwheid moge beloonen, door

de vensteren des hemels te openen en zegeningen op hen uit te

storten totdat zij geen plaatsruimte tot berging hebben.
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Met het naderen van het Kerstfeest en het overzien van de ge-

beurtenissen van het verloopen jaar en van eenige jaren die daar-

aan vooraf gingen, worden wij met kracht herinnerd aan de woor-

den van Christus, onzen Heer, gesprolven kort voor Zijn kruisiging.

Zijn discipelen zeiden tot Hem: „Wat zal het teeken zijn van Uwe

toekomst en van de voleinding der wereld?" Hij antwoordde: „Gij

zult hooren van oorlogen en geruchten van oorlogen. Want het

ééne volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ééne koninkrijk

tegen het andere koninkrijk; en daar zullen zijn hongersnooden,

en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen."

In deze bedeeling zegt Hij tot de Kerk : „Want na uw getuigenis

komt het getuigenis van aardbevingen, welke gekreun in het mid-

den van de aarde zullen veroorzaken, en de menschen zullen op den

grond vallen, en niet in staat zijn te staan. En eveneens komt het

getuigenis van de stem des donders, en de stem des bliksems, en de

stem der stormen, en de stem van de golven der zee, zichzelven

verheffende buiten hunne oevers."

Gedurende het verloopen jaar hebben dikwijls aardbevingen

plaats gehad, met het verlies van vele menschenlevens gepaard.

Noodlottige overstroomingen hebben verwoesting en den dood van

vele menschen veroorzaakt. Orkanen hebben dood en verwoesting

op hun pad achtergelaten, terwijl hongersnood en burgeroorlog een

ontzettend groot aantal slachtoffers eischen.

Volgens de meest betrouwbare inlichtingen verkrijgbaar heeft

het verlies aan menschenlevens sedert het uitbreken van den we-

reldoorlog de volgende ontzettende getallen bereikt: De wereld-

oorlog 9.000.000, burgeroorlogen 6.000.000, hongersnood 6.000.000

epidemieën 40.000.000, aardbe\'ingen en overstroomingen 2.000.000.

In dit alles herkennen wij de stem des Heeren, gesproken door

Zijne dienstknechten de profeten, het volk van de wereld tot be-

keering roepende en ons waarschuwende dat het uur van Zijn oor-

deelen en Zijn tweede komst nabij zijn.

Wij smeeken alle menschen tot Christus te komen en Hem aan

te nemen als de Schepper en Bestuurder der wereld.- De zaligheid

der wereld is afhankelijk van hunne aanneming van den Zalig-

maker en het gehoorzamen Zijner geboden. Alleen kan op die

manier blijvende veiligheid en vrede verkregen worden.

Tot de leden der Kerk zeggen wij : Staat in heilige plaatsen

;

houdt uzelven rein en onbevlekt van de zonden der wereld, zoodat

gij bewaard moogt blijven, als Israël van weleer, wanneer Zijne

uordeelen over de aarde gaan. HEBER J.
GRANT

ANTHONY W. IVINS.
CHARLES W. NIBLEY.

(Door langdurige post-verbinding was het onmogelijk dit artikel

eerder te plaatsen. Redactie j.
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ER WERD KRIJG IN DEN HEMEL*).

Het allereerste conflict aangaande de eigenmachtige

heerschappij van Satan.

„En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijne engelen krijg

den tegen den draak, en de draak krijgde uuk en zijn engelen. En
zij hebben niet vermocht, en hunne plaats is niet meer gevonden
in den hemel." (Zie Openbaringen 12 : 7—9).

Johannes de Openbaarder aanschouwde dit tooneel van den oor-

spronkelijken strijd tusschen de scharen van onbelichaamde gees-

ten in een visioen. Deze strijd ging natuurlijk het begin der men-
schelijke geschiedenis vooraf, want de draak, of Satan, was toen

nog niet uit den hemel verdreven, en ten tijde van zijn eerst ver-

melde optreden onder de sterfelijken, was hij een ge\-allen wezen.
In dezen twist, gedurende een tijdperk, dat het sterfelijk leven

vooraf ging, waren de krachten ongelijk verdeeld ; Satan verzamel-
de om zijn banier slechts een derde gedeelte van Gods geestelijke

kinderen (Ojjcnb. 12 : 4, Eeer en Verbonden 29 : 36—38 en 76 :

25—27), terwijl de meerderheid of met Michaël streed óf zich af-

zijdig hield, en aldus de bestemming van hunnen ,,eersten staat"

tot stand brachten. De engelen, die Satan volgden, behielden

hunnen eersten staat niet (Judas 6) en ^"erbeurden zoo de glorie-

rijke mogelijkheden \ an een hoogeren of ,,tweeden staat". (Paarl

\"an Groote Waarde, pag. 66) Michaël en zijne engelen behaalden
de overwinning ; en Satan, tot dusver ,,een zoon van den morgen",
werd uit den hemel geworpen, ja, ,,hij werd geworpen op de aarde,

en zijne engelen zijn met hem geworpen." (Openb. 12:9).

Onge^•eer acht eeuwen \-oor den tijd van Johannes, werden de

voornaamste feiten \an deze gewichtige gebeurtenissen aan Jesaja

den Profeet, geopenliaard, die in geïnspireerde verhe\en taal wee-
klaagde over den val van zulk een groot wezen als Lucifer was,

en als oorzaak daarvan zijn zelfzuchtig streven noemde. (Lees

jes. 14: 12-15).

De kwestie waar het in dezen strijd in den hemel omging, is

voor het menschdom ^an het allerhoogste belang. L^^it het verslag

van Jesaja lezen wij dat Lucifer, die toen een hooge plaats onder

de geesten innam, zichzelf trachtte te verhoogen zonder rekening

te houden met de rechten en h;indelingen \an anderen. Hij streefde

naar de macht eener absolute alleenheerschappij, die hem niet

toekwam. Het beginsel, waarvoor Michaël, de aartsengel streed

en dat Lucifer teniet trachtte te doen, omvatte de persoonlijke

vrijheid tot handelen van de geestenscharen, die l)estemd waren

*) Zondag>schoollc.s voor Ouders- en Thcologicklas.
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een lichaam op zich te nemen. Het geheele onderwerp is vervat in

een openbaring die aan Mozes werd gegeven, en door middel van
joseph Smith, den eersten profeet van de tegenwoordige bedeeling
werd herhaald.

„En Ik, de Heere God, sprak tot Mozes, zeggende : Die Satan,

wien gij geboden hebt in den naam van Mijnen Eenig Geborene, is

dezelfde die van den beginne was, en hij kwam voor Mij, zeggende

:

Zie, hier ben ik, zend mij, ik wil Uw zoon zijn, en ik zal alle

menschen verlossen, zoodat niet één ziel zal verloren gaan, en
zekerlijk wil ik het doen

;
geef mij daarom Uwe eer. Maar zie.

Mijn Geliefde Zoon, A\'elke was Mijn Geliefde en Uitverkorene

van den beginne, zeide tot Mij — Vader, Uw wil geschiede, en de
heerlijkheid zal U zijn voor eeuwig. Daarom, omdat die Satan
tegen Mij opstond en den vrijen wil van den mensch zocht te ver-

nietigen, welke Ik, de Heere God, hem gegeven had, en ook om-
dat Ik hem Mijne Eigene macht motst geven, deed Ik hem, door
de macht van Mijnen Eenig Geborene, nederwerpen.

/^ En hij werdytlatan/ ja de duivel, de vader van alle leugen, om
de menschen te misleiden en te verblinden, en hen aan zijnen wil

te onderwerpen, ja zelfs zoovelen als er niet naar Mijne stem
willen hooren." (Paarl van Groote Waarde, blz. 15-16).

Hiermede wordt dus aangetoond, dat, vóór deze aarde door den
mensch werd bewoond, Christus en Satan tezamen met de scharen

geestelijke kinderen van God als ^intelligent^ ) persoonlijkheden

bestonden, toegerust met de bekwaamheid en de macht om te

kiezen en de vrijheid de leiders te volgen, die zij verkozen te ge-

hoorzamen. In deze onmetelijk groote vergadering van geestelijke

intelligenties werd het plan van den Vader, waarbij Zijne kinderen

tot hunnen tweeden staat zouden \\(jrden verhoogd, aan hun oor-

deel onderworpen en ongetwijfeld besproken.

Satan's dwangsysteem, waardoor allen langs een opgedwongen
weg door de sterfelijkheid zouden worden geleid, beroofd van hun
\-rijen wil tot handelen en om te kiezen, welk systeem zoo was in-

gericht dat een ieder zalig moest worden en niemand kon ver-

loren gaan, werd verworpen. Het nederige offer van Jezus den

Eerstgeborene — om onder de menschen te leven als hun voor-

beeld en de heerlijkheid van 's menschen vrijen wil in acht te

nemen en tegelijkertijd hen te onderwijzen in het juiste gebruik

\/vaTrdit~Göcldelijk erfdeel 4— werd aangenomen.
*-—De beglisgtng^TarfTcnjg tengevolge, die in de nederlaag van
Lucifer en zijne engelen ten einde liep : zij werden \'erdreven en de

groote voorrechten aan den sterfelijken of tweeden staat verbon-

den, werden hen onthouden.

En van het begin van 's menschen bestaan op aarde af, zijn de
ontzette zoon van den morgen en zijne volgelingen bezig geweest
zielen in gevangenschap te brengen. Het plan A'an verlossing is

'^^^ - ^^:2^e^^.wv*/,^Xj^ ^
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liet evangelie van vrijheid. En thans, in deze laatste dagen die de
terugkomst van Christus onmiddellijk voorafgaan, die in gerech-

tigheid zal heerschen over de aarde, stelt de aartsvijand wanho-
pige pogingen in het werk om het menschdom onder de heer-

schappij der hel te Ijrengen. Het conflict, waaronder de aarde ge-

noodzaakt is te zuchten, is een herhaling van de vóór-aardschen
strijd, waarin de vrije wil der geesten verdedigd werd en de even-

tueele uitslag van den lateren strijd eveneens verzekerd.

Uit „Vitality of Mormonism", door J. E. Talmage. Vertaald door A. J.

HET WARE MORMONISME.
Leer, Leven en Lotgevallen der Laterdaagsche Heiligen,

Door FRANK 1. 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.)

Verscheidene sprekers voeren het woord. Zoowel in het En-
gelsch als in het HoUandsch. Het Engelsch wordt zinsgewijs

vertolkt, zoodat de ouden van dagen, die geen Engelsch verstaan,

en de nieuw-komers, die zich in dezelfde moeilijkheid bevinden,

niets zullen missen. Het podium zit stampvol met ex-zendelingen.

Daarachter en hooger, vóór het groote orgel, het Hollandsche
zangkoor uit Salt Lake City, versterkt door Ogdensche krachten.

Het koor doet voortreffelijk, maar geeft niet al den zang. De
feestliederen worden door al de aanwezigen gezongen. Citeeren

wij nog een paar versjes

:

Wij loven U, Heer, voor het leven

Der voorouders : Fries en Bataaf,

Die goed en bloed wilden geven
Voor vrijheid, die Hemelsche gaaf.

Wij brengen met juichende monden
Voor 't licht der beschaving U dank;

Ook dat licht hebt Gij ons gezonden,

't Is ook van Uw glorie een sprank.

Voor 't innige Zions-verlangen,

Den drang die ons hier heeft gebracht,

Wil, Vader, ons danklied ontvangen!

W' erkennen ook daarin Uw macht.

Wij minnen ons Neêrland niet minder,

Maar Zion beminnen wij meer.

O zegen Uw kinderen ginder,

En zegen ook ons hier, o Heer!
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En uit een koorzang:

Wekt den zang, den jubelzang,

Laat hem schallen, luid en lang.

Looft den Heer met diepst ontzag,

Heden is 't een jubeldag!

Neêrlands kind'ren, Zions dal

Daav're van uw feestgeschal

!

Prijst den Heer met hart en mond

:

't Heillicht daagde op Hollands grond

!

Verderop in het programmaboekje staat een kort o\'erzicht van
het werk in Nederland, dat wij geheel overnemen:

„Zestig jaar streefden daar heilboden Gods". Zoo zingen wij in

ons feestlied. Sedert Ouderling A. W. van der Woude en zijn

medewerker. Ouderling Paul A. Schettler, den sden Augustus
1861 te Rotterdam aankwamen als de eerste door Christus' Her-
stelde Kerk naar de Nederlanden gezonden zendelingen, hebben
er voortdurend dienstknechten Gods vertoefd, die van het Heil-

licht getuigd hebben. In de eerste twintig of dertig jaar zijn er

wel-is-waar korte tijdperken geweest, dat er geen boodschappers
uit Utah werkzaam waren, maar dan was er altijd een plaatselijke

priesterschapsdrager, die tijdelijk het presidentschap waarnam, en

waren er tevens anderen die Evangelisch gezag ontvangen hadden.

Zestig jaar lang, onafgebroken, hebben vertegenwoordigers van
den Grooten Prediker daar gewerkt. Soms niet meer dan twee of

drie zendelingen, later gestadig meer, totdat het aantal tot veer-

tig klom, en nog later tot tachtig ! Dat was kort voor den Grooten
Oorlog. En slonk het aantal geducht in de donkere dagen, die

toen volgden, op dit oogenblik stijgt het opnieuw. Honderden
jonge mannen, en ouderen, hebben in den loop der jaren ijverig

getuigd van de Geopenbaarde Waarheid, zoo nieuw en toch zoo

oud, vurig gestreefd naar het zieleheil der nazaten van vrijen

Fries en braven Bataaf.

De Meester-zendeling zeide eenmaal : „Die Mij gezonden heeft,

is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe
altijd wat Hem behaaglijk is." De honderden heilgezanten, die in

de Nederlandsche Zending gearbeid hebben, kunnen eveneens
dankbaar getuigen : ,,Onze Zender was met ons. De A^ider liet ons
niet alleen toen wij trachtten te doen wat Hem behaagt". En hon-
derden, ja duizenden kerkleden kunnen medegetuigen van licht,

van vrede, van zielsrust, van blijdschap, van innig geluk, tot hunne
harten gekomen sinds de Evangeliezon over Holland opging. De
Heer zij geprezen voor Zijne goedheid ! Looft Hem met hart en

mond ! Laat Zions Dal daveren van ons feestgeschal ! Laat onze
lofzang en ons danklied opstijgen tot den troon van Hem die ons
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Licht en Vrede en Zielsgeluk geschonken heeft ! Zijn naam zij

geprezen tot in eeuwigheid

!

De grootste vertakkingen der Nederlandsche Zending be\in-

den zich te Rotterdam en te Amsterdam. In eerstgenoemde stad

heeft de Kerk sinds jaren, in de laatstgenoemde sedert kort een

eigen gebouw voor openbare godsdienstoefeningen en organisa-

tie werk. In alle provincies, Limburg en Noord-Brabant uitgezon-

derd, wordt zendingswerk verricht. In de laatste twintig jaar stond

het ledental der zending, trots het onafgebroken emigreeren, ge-

stadig tusschen twee en drie duizend. Ongetwijfeld zullen de be-

lemmerende ,\merikaansche emigratiewetten onzer dagen dat

cijfer nu wel omhoog doen gaan.

DE ROTTERDAMSCHE CONFERENTIE.
(Vervolg van blz. 40).

Daartoe werd deze aarde georganiseerd en te zamen gebracht,

en hoewel het menschdom traag is om deze dingen uit den mond
van God's nederigen dienstknecht, Joseph Smith aan te nemen,,

zal het ter eeniger tijd toch de juistheid ervan inzien. Wanneer de
mensch eenmaal gaat inzien dat hij een kind van God is, gaat hij

beseffen hoe noodig het is geleid te worden in zijn doen en laten

door dien God, omdat die \'ader Zijn kinderen beter kent dan die

kinderen zelve. Enkelingen bestaan in deze wereld die gaarne den

aap zouden aanbidden als oorsprong van den mensch, doch de aap
is en zal steeds blijven wat hij nu is, n.1. een aap, terwijl de mensch
voortgaat in ontwikkeling en kennis. De mensch is inderdaad een

kind van God, en is geen bloedverwant van den aap. Het is abso-

luut noodzakelijk dat de mensch daarom de eenvoudige eerste be-

ginselen van het evangelie gehoorzaamt opdat hij eenmaal weder
zal kunnen wonen bij dien Vader, en naar gelang men de wetten

van God nastreeft en onderhoudt, zal men ruimschoots beloond

worden in dat Koninkrijk. Zulks is een deel der leeringen van de

Mormonen, en zij weten deze dingen omdat het hen \-erteld is ge-

worden door profeten Gods.

Na deze treffende woorden, vol schoone waarheid, zong het

zangkoor het Engelsche lied „Gladly Oh Gladly", en werd ge-

dankt door Ouderling S. B. WooUey.
Een woord van lof en dank aan de zangers en zangeressen, die

zoo ijverig medearbeidden in het belang dezer conferentie, is yol-

komen op zijn plaats hier, en het werk dat zij besteed hebben
hieraan is geenszins onbeloond gebleven.

Mpge God de naprediker zijn van de schoone waarheden, op

zulke veredelende wijze naar voren gebracht alsof het alles tevoren

beraamd was geworden en de prediking ook nog te eeniger tijd

vrucht weg dragen, in harten van leden zoowel als vreemdelingen

!
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OVERLEDEN.
Op 3 November 1926 overleed te Rotterdam, na langdurig lijden, zuster

Elizabeth Post de Waal, die gedoopt was op 8 Februari 1891 door Ouder-
ling h- W. Siminons en bevestigd tot lid door A. van Dam.

Zij was geboren op den 27stcn Juni 1865.

Te Groningen is den i8dcn Januari overleden Arie van Gent, echtgenoot
van Zr. T. A. Bakker. De overledene was geen lid der Kerk: hij was gebo-
ren den uden September 1899.

Eèn onzer zendelingen, Wm. J. Denkei s, nu werkzaam in Haarlem als

vertakkings-president, werd onlangs in kennis gesteld van het onverwachte
sterven van zijn vader, Bernardus Albertus Denkers van Ogden. Ouderling
Bernardus A. Denkers verliet Nederland met zijn ouders wijl nog jong, en
heeft sindsdien zelf twee zendingen vervuld hier in Nederland, waarvan
sommigen onzer hem nog wel zullen herinneren.
Onze diepe sympathie gaat uit tot Ouderling Wm. J. Denkers tijdens

zulk een beproevenden tijd, en wij zijn ervan overtuigd dat de Heer zijn hart
zal vertroosten, de smart verlichten van Zijn nederigen dienstknecht, die
gewillig was om zijn ouders achter te laten voor den dienst van God. Reeds
23 maanden lang is ouderling Denkers onder ons werkzaam geweest, en
hoewel hem de gelegenheid gegeven werd om huiswaarts te gaan zoo hij

zulks verkoos, wenschte hij echter het hem opgedragen werk van God te

voleindigen hier te lande, totdat hij door God's dienstknecht ontslagen zal
worden. Het mag als een zwijgende getuigenis staan tegenover de wereld,
dat deze zwakke dienaars van God inderdaad vaders, moeders, broeders en
zusters verlaten, zonder zekerheid van een aardsch wederzien, en hiertoe
dus slechts aangespoord worden door een liefde voor het menschdom.

AANGEKOMEN.
Op Zondagmorgen, 23 Januari, arriveerden ouderlingen F. E. Mitchell,

E. O. van Orden, G. E. Hill en Theodore de Vries, zichzelven ten dienste
stellende voor C/od in dit gedeelte Zijner wijngaard.

Menschen hebben getracht de beweringen van Joseph Smith te

weerleggen, en te verklaren wat hij deed was niet van God, doch
als men de levenswerken en gevolgen van zijn stichting nagaat,

staat men tegenover een onweerlegbaar bewijs dat hij inderdaad

EEN PROFEET VAN GOD
is. Een bittere fontein kan geen zoet water voortbrengen.
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