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

= OPGBRICHT IN 1896 =

Daarom gezegend zijt gij, indien gij mijne geboden, welke de

Vader mij geboden heeft aan u te geven, zult onderhouden.

Boek van Mormon, 3 Nephi 18:14.

HOE WORDEN DE ZIEKEN GEZOND GEMAAKT?
Door John P. Lillywhite.

Waarom worden alle zieken niet gezond gemaakt, wanneer zij,

in overeenstemming met de raadgevingen in den bijbel vervat,

door de Ouderlingen der Kerk gezalfd worden?
Deze vraag werd mij eenige dagen geleden door een goeden

broeder gesteld, en, daar ik gevoel, dat anderen in het antwoord
mogelijk wel belang stellen, zal ik trachten het voor het voordeel
van allen te bespreken.

Bij hem, die op de gebeurtenissen en manifestaties van God's
macht in het zegenen zijner kinderen nauw heeft acht geslagen,
kan geen twijfel bestaan omtrent het aanwezig zijn der gezond-
makende krachten van het Evangelie in de Kerk van Jezus Chris-

tus, tegenwoordig, zoowel als in de dagen van ouds, toen Jezus er.

Zijn apostelen rond gingen en het Evangelie van tijdelijke en
geestelijke zaligheid predikten en vele wonderen wrochtten en alle

soorten ziekten onder „degenen die geloofden" genazen. In elk

voorbeeld wordt een absoluut ontwijfelbaar geloof vereischt om
deze wonderen te verrichten. Zooals toen, is ook thané „ontwijfel-

baar geloof" noodzakelijk. Dezelfde autoriteit en macht, die de
Meester op Zijn apostelen in vroegere dagen heeft bevestigd, is

weer aan de menschen in deze laatste dagen teruggegeven, met de
belofte dat: „Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel
gebonden wezen ; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in

den hemel ontbonden wezen" enz. Mannen, die met deze autoriteit

bekleed zijn, hebben weer het Goddelijk bevel van den Verrezen
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Verlosser ontvangen. „Gaat henen in de geheele wereld, predikt het

Evangelie allen creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal

zijn, zal zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben zal ver-

doemd worden. En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze

teekenen volgen : In Mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met
nieuwe tongen zullen zij spreken ; slangen zullen zij opnemen en al

is het dat zij iets doodelijks zullen drinken, dat zal hun niet scha-

den ; op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond
worden". Dit bevel gehoorzamend, zijn de discipelen uitgegaan,

predikten en begaven zich overal en de Heere werkte met en door

hen, en bevestigde het woord met het volgen van teekenen.

Dezelfde zegeningen, die door de vroegere Heiligen werden
genoten, worden thans door de Heiligen der Laatste dagen ge-

noten; de wonderen van de dagen van Christus en zijn volgelingen,

hebben en herhalen zich keer op keer in deze tegenwoordige gene-

ratie. Er zijn duizenden menschen nu in leven, die deze zegeningen
deelachtig zijn geweest en getuigen voortdurend, dat „teekenen de
ware geloovigen volgen".

Maar waarom wordt niet een iedereen, die gezalfd wordt,

gezond gemaakt? Het antwoord is heden hetzelfde als toen de

Apostelen niet deze vraag tot Jezus kwamen en Hij antwoordde

:

„Dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten". Met
andere woorden, er moet volkomen eenheid des geloofs aanwezig
zijn ; een geloof, dat geen twijfel inhoudt. Jezus zeide tot den
hoofdman: „Ga henen, en U geschiede gelijk gij geloofd hebt"

Wij moeten verstaan, dat het werkelijke gezondmakingsproces
verricht moet worden door de werking der levenskrachten van
binnen, die beïnvloed worden door de leven-gevende krachten van
buiten. Naarmate wij de vitale noodzakelijkheid beseffen van en
onze werkelijke eenheid met den Alomtegenwoordigen Geest van
het Eeven, die de Geest van God is, want het is deze Geest van
God toch, die de onmetelijke ruimte vult en het leven en het licht

van alles is dat leeft, zich beweegt en een bestaan heeft, en naar-

mate wij door geloof en vertrouwen onze zielen voor Zijn Godde-
lijken toestroom openen, stellen wij krachten in het werk, die vroeg
of laat onze zielen van ziekte en kwalen zullen reinigen en het

geheele lichaam in een toestand van goede en buitengewone kracht
en gezondheid brengen.

Een onzer leiders heeft gezegd : „Geestelijke gezondmaking
geschiedt door den Geest des Heeren, door bemiddeling van het

Priesterschap. Het is een gezondmaking, die door den Geest Gods
wordt teweeggebracht, die de noodige kracht schenkt om de oor-

zaak der ziekte te overwinnen en dikwijls geschiedt zulks direct.

Zijn macht is beperkt, want een ieder moet sterven ; maar zij, die

zoo leven, dat zij ontvankelijk zijn voor den genezenden invloed
van den Geest Gods, zullen een rijpen leeftijd bereiken en dan in
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„de zoete rust des slaaps" vallen, zich volkomen bewust zijnde,

van het beginnen van een nieuw leven in den morgen der opstan-

ding. Geestelijke gezondmaking beteekent goddelijke gezond-

making en zal altijd een gedeelte van het Evangelie zijn. Er moet
echter verschil zijn tusschen hen, die in staat zijn een verstandig

geloof in God te beoefenen en hen, die daartoe niet bekwaam zijn,

zooals het geval is met kleine kinderen.

Slechts een paar woorden met betrekking tot den toestand van
deze kleinen, zullen kunnen dienen om twijfel en bezorgdheid te

doen verdwijnen, die sommige ouders en volwassenen met betrek-

king tot de kinderen koesteren. Het is waar, dat zij geen geloof

kunnen beoefenen, totdat zij tot de jaren van verantwoordelijkheid

gekomen zijn, noch kunnen zij zonde begaan. Zij zijn hiervan ge-

heel onschuldig en zijn vrij van verantwoordelijkheid. Hun toe-

stand is geheel verschillend van dien van volwassene menschen.
Zij zijn werkelijk aan onzen zorg toevertrouwd. Zij zijn een erfstuk.

Wij dragen de verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen, hen op
te passen en datgene te doen, wat zij zelf niet kunnen. Wij moeten
ons geloof ten hunnen behoeve beoefenen en als zij door ziekte

en door de kwalen des vleesches worden aangetast, pleit dan met
den Heere voor hun herstel en onderwerpt U tegelijkertijd aan den
Goddelijken wil, wetend, dat Hij alles wel maakt. Het menschelijk

gevoel zegt natuurlijk, om zich aan deze schatten, die ons van den
Hemel gezonden zijn, vast te klemmen en als zij soms in hun
kindsheid van ons weggenomen worden, kunnen wij niet goed
begrijpen, waarom zulks zou moeten zijn ; en wij zijn onwillig God's
hand in dit voor ons schijnend leed te erkennen. Maar wij moeten
niet uit het oog verliezen, dat „Derzulken is het Koninkrijk Gods"
en de Heere laat Zijn engelen op hen passen. En hun bescherm-
engelen kennen des Vader's wil aangaande hen, zooals wij uit de

woorden van den Meester kunnen opmaken, toen Hij zeide : „Hun
engelen zien altijd het aangezicht Mijns Vaders, Die in de heme-
len is".

Ter vertroosting van vaders en moeders heeft God in deze laatste

dagen geopenbaard, dat kleine kinderen onschuldig en rein zijn en
verlost en gered zijn door Zijn Zoon Jezus Christus. Indien wij de

getuigenis van den Geest der waarheid in onze zielen hebben ont-

vangen, dan weten wij dat alles met de kleine kindertjes goed is,

die in hun kindsheid weggenomen worden. Al zouden wij hun toe-

stand willen verbeteren, zouden wij het niet kunnen. Zelfs indien

wij de macht hadden hen in dit leven terug te roepen, zouden wij

hun toestand niet kunnen verbeteren. Zij zijn zalig in het Konink-
rijk van God en buiten het bereik van den tegenstander, alwaar hij

geen macht zal hebben te bezoeken, te kwellen of bevreesd te maken,
want zoolang de mensch hier op aarde in sterfelijkheid gekleed is en

door het kwaad, dat in de wereld is, wordt omringd, is hij onzeker

en is onderhevig aan de gevaren en de verantwoordelijkheden, die



292

op hem rusten en die mogelijk noodlottig voor zijn toekomstige

voorspoed, geluk en verhooging kunnen blijken. Zooals een der pro-

feten gezegd heeft : „Kleine kinderen, die in hun kindsheid en on-

schuld, alvorens zij de jaren van verantwoordelijkheid bereikt heb-

ben, worden weggenomen en nog niet in staat zijn zonde te be-

drijven, omtrent hen openbaart het Evangelie, dat zij verlost zijn

en Satan heeft geen macht over hen, noch heeft de dood eenige

macht over hen". Hun sterven, dat in onschuldige reinheid ge-

schiedt, is slechts een gelukkig terugkeeren naar het tehuis van

hun eerste, vroegste kindsheid, om daar met vreugde de opstan-

ding van het lichaam af te wachten. Zij zijn verlost door het bloed

van Christus en zijn, juist zoo zeker als Jezus uit het graf is opge-

staan, gered.

De profeet bespreekt dit onderwerp verder en zegt : „Onder
deze omstandigheden hebben onze geliefde vrienden, die van hun
kleinen ontnomen zijn, groote reden tot vreugde en dankbaarheid,

zelfs in het diepste van hun smart, die zij over het verlies van hun
kleinen voor eenigen tijd gevoelen. Het is een heel groote troost,

te weten, dat alles wel met hen is. Zulke kinderen zijn in den

boezem van den Vader. Zij zullen hun zaligheid en verhooging
beërven en zullen niet van de zegeningen die hun toekomen ont-

houden worden en in de wijsheid des Vaders, die alle dingen goed
doet, zijn zij, die als kleine kinderen afgesneden (weggenomen)
worden, zonder eenige verantwoordelijkheid voor het nederleggen

hunner lichamen, daar zij zelf geen verstand en kennis bezitten om
voor zichzelf te zorgen en de wetten van het leven te verstaan en,

aldus is de wijsheid en genade en goedheid van God, onzen Hemel-
schen Vader hierlater zal in alles, dat door hen genoten en ver-

kregen had kunnen worden, als hun toegestaan was in het vleesch

te leven, voorzien worden. Al zijn zij op deze wijze van ons weg-
genomen, zij zullen niets verliezen".

De profeet Joseph Smith, aan wien God zich geopenbaard heeft,

heeft verklaard: „dat de moeder, die haar klein kindje neerlegt en

van het voorrecht, de vreugde en de voldoening ontnomen wordt,
om het in deze wereld tot man of vrouw op te voeden, na de op-
standing al de vreugde, al het genoegen en al het genot zal smaken,
en zelfs in grootere mate, dan in den sterfelijken staat mogelijk
geweest zou zijn, om haar kind tot de volmaaktheid van den Geest
te zien opgroeien".

Dit is zeer zeker een wonderbaarlijke troost voor elk vader en
moeder.

Dus als onze kinderen in weerwil van ons pleiten met den Heere
en de bediening voor hun gezondwording onder de macht van het
Heilig Priesterschap sterven, weet dan, dat alles wel met hen is,

en dat zij in de eeuwigheid de onzen zullen zijn, om gekoesterd te

worden, lief te hebben, te verblijden en te helpen hen tot een rein

man of vrouw te ontwikkelen. Echter dan, indien wij zoo leven,
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dat wij dit groote voorrecht waardig zijn. Als zij sterven, laat hun
dood onze liefde en opoffering voor hen heiligen, dat zij als schit-

terende lichten mogen zijn, die ons bijlichten en onze voeten leiden

over den oneffen levensweg, totdat wij den gouden kust der

eeuwigheid bereiken, om met hen, die voor ons zijn heengegaan,
vereenigd te worden, en daar in de woningen van celestiale vrede

en rust, de kleinen aan ons hart te drukken en ze te zien groeien

en bloeien in prachtigen en volmaakten wasdom.
Doch indien wij spreken over degenen, die in staat zijn hun ge-

loof te beoefenen en voor zichzelf te zorgen, omtrent hen heeft de
Heere ons herhaaldelijk verteld, dat indien wij zegeningen van
Zijn handen vragen, wij Hem in geloof moeten vragen, geloovende,

dat wij datgene, wat wij vragen, indien het goed voor ons is, zullen

ontvangen, zooals de Meester tot Zijn discipelen zeide. (Marcus
il : 24). Maar als wij vragen en tegelijkertijd aan des Heeren ge-

willigheid en macht twijfelen, om ons datgene te schenken waar-
voor wij vragen, dan plaatsen wij een hinderpaal op den weg, die

de deur der ziel sluit, den stroom als het ware afsluit en de vrije

werking van de leven-gevende krachten- van den „Geest des

Levens" afsnijdt.

De mensch heeft steeds gezocht om de schuld op God te werpen
in zijn falen om de gevraagde zegeningen te ontvangen, maar de
grootste schuld ligt bij den mensch zelf. God heeft in ruime mate
in alle geestelijke en vleeschelijke behoeften van Zijn kinderen en
alle dingen, die met hen in betrekking staan, voorzien en een ieder,

die gewillig is, kan het noodige ontvangen, dat wil zeggen, zich-

zelf in den toestand plaatsen om de bereide zegeningen te ver-

krijgen. Een absoluut ontwijfelbaar geloof in God en Zijn verorde-

ningen is de eerste vereischte. De mensch moet zich in gedachten
niet van de gevraagde zegeningen scheiden, noch van Hem, van
Wien alle zegeningen komen. Hij moet met den Geest van God in

harmonie zijn en door een blijvend geloof zijn ziel voor Zijn god-
delijken toestroom, openen. Deze gedachtentoestand zal de „Ouder-
lingen der Kerk" in staat stellen, door de macht van het Priester-

schap zegeningen des Hemels af te smeeken en de gezondmaking
zal volkomen en zeker plaats hebben.

De Heere heeft beloofd een ieder, die er om vraagt, gezond te

maken. „Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepe de ouder-

lingen der gemeente en dat zij over hem bidden, hem zalvende met
olie in den naam des Heeren : en het gebed des geloofs zal hem
oprichten en zoo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem ver-

geven worden". Dit is een heerlijke belofte en zal op hem bevestigd

worden, die vraagt in „geloof niet twijfelende" ; dit moet geloof

zijn, dat den mensch zal bewegen op God's aangewezen weg, on-

verschillig wat ook, tot volkomen overwinning voort te gaan. Een
gedachte om iets anders te doen, inplaats van vertrouwen in God
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te hebben, als wij voor gezondmaking tot Hem komen, zal twijfel

en vrees in ons doen opkomen, die de verschijnselen der ziekte zul-

len verergeren en God's macht zal als gevolg daarvan gehinderd

worden.
Daarom, wanneer gij de Ouderlingen roept en zij voor Uw ge-

zondheid over u bidden en u met olie zalven, heb dan vertrouwen

in hun bediening en beoefen een volmaakt geloof in God's macht
en gewilligheid om u gezond te maken. Gebruik uw eigen verstand

en krachten, waarmede God u heeft gezegend of in uw bereik heeft

geplaatst. Want ik geloof niet, dat God datgene, wat we zelf be-

halen kunnen, voor ons zal doen. Ik heb altijd geloofd, dat het

uiterste van den mensch, voor God een gelegenheid is. Dat wil

zeggen, als de mensch alles wat hij kan, gedaan heeft, dan zal God
de noodige kracht schenken om de in handen zijnde taak te vol-

eindigen.

Men beweert, dat de geestelijke houding, die wij tegen iets aan-

nemen in groote of mindere mate invloed op ons heeft, en dat geen

ziekte in onze lichamen kan komen of deze in beslag nemen, tenzij

zij er iets in overeenstemming met zichzelf in vindt, dat zulks

mogelijk maakt. In ieder geval is het welbekend, dat
,
.kommer" en

„twijfel" en al hun bijkomende kwalen, des menschen grootste

vijanden zijn en hij, die zich bovenmate bekommert is zelden of

nooit gezond. Het schijnt, dat vele menschen geboren zijn om te

..piekeren", ten minste zij geraken tot die gewoonte, omdat zij niet

beter weten en daarom staan zij deze zwakheid toe hen te over-

meesteren en vernietigen daarmee hun gezondheid en geluk. Zij,

die aan deze gewoonte overgegeven zijn, kunnen niet goed slapen,

noch verteert hun voedsel naar behooren : hun levenskracht wordt
door deze vijanden des vleesches verspild en hun kracht uitgeput.

Zij, die zoo overgegeven zijn, moeten leeren het leven te nemen
zooals het komt, hun gedachten leeren te beheerschen, hun geeste-

lijke angsten te onderdrukken en in waarheid weten, dat het leven

niets biedt, dat de moeite waard is om over te piekeren, zoolang als

zij hun best in alle dingen doen, anders zullen zij nooit een goede
gezondheid genieten.

Dus indien gii gezond wenscht te worden en te blijven, leer dan,

dat , .vrees" en „kommer" de kanalen van het lichaam sluiten, zoo-

dat de stroom des levens traag en zwak wordt, terwijl aan den an-

deren kant, „hoop" en „vrede" de kanalen openen en den stroom
des levens vrij en snel laten vloeien ; zij ontwortelen kwalen en
ziekte en aan het lichaam geven zij gezondheid en schoonheid.
Heb vertrouwen in uzelf, de kleine bezoekingen, die gij op 's

levenspad ontmoet, te overwinnen ; houd uzelf in harmonie met
den Geest van God en heb geloof, dat met Zijn hulp u eiken hin-
derpaal kunt overkomen, zelfs „dood en hel".

Houd uzelf geestelijk gezond en gij zult lichamelijk sterk zijn.
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„Want zooals iemand in zijn hart denkt, is hij". Als gij uw best

gedaan hebt, in alle opzichten op de beste wijze hebt geleefd en de

middelen, die God u voor uw hulp en bescherming heeft aange-
boden, gebruikt hebt en gij wordt dan nog bezocht, weet dan, dat

uw bezoekingen van den Heere zijn en dat zij u voor uw eeuwig
goed gegeven zijn. Want wie de Heere liefheeft, die kastijdt hij

en als de Heere u kastijdt, omdat hij u liefheeft, dan kunt gij met
den Psalmist zeggen : „Het is goed voor mij, dat ik bezocht wordt".

God's zoetste glimlach, zijn grootste zegeningen en zijn meest
vriendelijke bezoeken worden ons dikwijls op tijdstippen geschon-
ken wanneer wij bezocht worden. Doch laat ons voorzichtig zijn,

dat wij niet het plan van God in onze moeilijkheden misverstaan.

Laat ons eerst geheel en al zeker zijn, dat onze kastijding niet

eigen maaksel is. Als uw bezoekingen van den Heere zijn, schep
dan moed, want zij zullen des te meer de vreugde des hemels ver-

zoeten en de schittering uwer toekomstige heerlijkheid vergrooten.

Sommige menschen zijn geestelijk gezond doch zijn lichamelijk

onbekwaam en wij moeten hen niet in de oorzaak hunner onbe-

kwaamheid oordeelen.

Er zijn gevallen, waar menschen lijdend geboren zijn, om de
heerlijkheid God's te openbaren, zooals in de getuigenis van Jezus
is te lezen. „En voortgaande zag Hij een mensch blind van de ge-

boorte af. En zijn discipelen vraagden hem zeggende : Rabbi wie
heeft er gezondigd, deze of zijne ouders, dat hij blind zou ge-

boren worden? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd,

noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken God's in

hem zouden geopenbaard worden".

Nog meer menschen zijn er, die lichamelijke ziekte en pijn heb-

ben geleden om hun geloof in den Heer te toonen en in getrouw-
heid Zijn rechtvaardigheid te blijven erkennen, zooals met Job het

geval is geweest. De meesten van ons echter, zouden gedurende
vele jaren volmaakte gezondheid en kracht kunnen genieten, in-

dien ons geloof sterk genoeg was en wij in harmonie met 's Hee-
ren Goddelijk Plan leefden.

Als wij leeren op den Heere te vertrouwen en niet zooveel op
de kracht des menschen te bouwen ; als de brug achter ons afge-

brand is en er geen andere hulp te krijgen is, dan misschien kan
God ons het vertrouwen in Hem, dat wij noodig hebben, schenken

en ook de genezing, die dan altijd plaats heeft. Want : „Maar die

den Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen, zij zullen op-

varen met vleugelen gelijk de arenden, zij zullen loopen en niet

moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden". Jesaja

40 131.

Door den zegen der oprechten wordt een stad verheven. Spr. 11:11
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EEN ZEGEN VAN EEN PROFEET.

Geeft hierop acht, dragers van het Priesterschap!

Ik bid God, mijn Hemelschen Vader, u als Ouderlingen in

Israël, als Hoogepriesters, als Zeventigers en het geheele lagere

Priesterschap te zegenen. Moge vrede steeds uw deel zijn en o!

moge de Geest der Waarheid, moge de voorlichtende invloed van
den Heiligen Geest, moge de macht van den levenden God op een

iegelijk van hen rusten, die verordineerd zijn tot het Heilig Pries-

terschap, dat na de orde van den Zoon van God is, en al datgene,

hetwelk erbij behoort ! Moge de Heere u in uw tehuizen zegenen

;

u zegenen als vaders, uw vrouwen zegenen ; uw kinderen en uw
kinds-kinderen tot op het laatste geslacht ! Moge God Israël in al

haar verblijfplaatsen zegenen ! Moge de Heere de aarde ten uwen
behoeve zegenen en haar vruchtbaar maken ! Moge hij u zegenen
en voorspoedig doen zijn ! Moge Hij uw bezittingen vermenigvul-
digen en u in uw arbeid voorspoedig maken ; en moge u zich altijd

geïnspireerd en gewillig gevoelen den Heere met de eerste vruch-
ten van al uw inkomsten te vereeren ; dan zullen uw schuren over-

vloedig gevuld worden en de Heere zal in grootere mate Zijn

Geest op u uitstorten ! God zegene Zion en moge de Heere zich

over de vijanden en zij, die trachten Zion te benadeelen, ontfer-

men ! Ik heb geen vrees in mijn hart of in mijn gedachten, of dat-

gene, wat Mormonisme wordt genoemd — hetwelk inderdaad het

Evangelie van Jezus Christus is — zal het onderzoek der weten-
schap en de navorschingen der geleerden en letterkundigen in alle

waarheid, kunnen staan. Het Evangelie van Jezus is op waarheid
gegrond. Elk beginsel ervan is, indien rechtvaardig beoordeeld,

met bewijzen te staven. De Heere doet Zijn werk en zal het doen
en geen macht kan het tegenhouden.

JOSEPH F. SMITH.

Aan sommigen van de lezers van ons tijdschrift is wijlen

President Joseph Fielding Smith, zesde president van de Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen, ongetwijfeld

bekend. Toen hij, ongeveer twintig jaren geleden, Nederland be-

zocht, hebben velen zijn invloed, den geest, die van hem uitstraalde,

gevoeld en het is daarom met groote vreugde en dankbaarheid, dat
we dezen door hem gegeven zegen aan God's volk kunnen plaat-

sen. Den I9en November, 1918 ontsliep de door de heiligen zoo
beminde Godsman, die het werk des Heeren vanaf den ioen
November 1901 tot op den dag van zijn vertrek uit dit leven,

onvermoeid heeft bestuurd.

Red.
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GOD ZIJ WAARACHTIG.

Want wat is het, al zijn sommigen ongeloovig geweest? Zal hun
ongeloovigheid het geloof Gods te niet doen?

Dat zij verre ; doch God zij waarachtig, maar alle mensch leu-

genachtig (Romeinen 3 : 3, 4).

Aldus schreef Paulus, de Apostel, aan de Heiligen te Rome, van
wie velen, niettegenstaande zij een getuigenis van de waarheid
hadden ontvangen en in de Kerk van Christus gedoopt waren, toch

betrekkelijk zwak in het geloof stonden. De fouten der overlevering

en de valsche beginselen, waarin zij geboren en grootgebracht
waren, waren nog niet geheel en al uit hun gedachten gewischt,

en kwade machten waren vol ijver aan het werk om hen in het

moeras van gemengd Joden- en Heidendom, die de heerschende

godsdienststelsels van dien tijd uitmaakten, terug te trekken.

Als de heiligen waarlijk tot de wetenschap waren gekomen, dat

het Evangelie van Christus waar was ; — en slechts door zoo'n

wetenschap en door daden van gehoorzaamheid in verband daar-

mee, werden zij leden gemaakt van de Kerk en „genoemd heiligen

te zijn" — dan waarom zouden zij verontrust zijn en heen en weer
worden geschud door tegenstrijdigheden tusschen het Woord van
God en de stelsels der menschen?
De bovengenoemde schriftuurplaats is een meesterlijk overzicht

van argumentatie, betoog en besluit, met betrekking tot de plicht

van allen, tot wie de overtuigende verzekering van de waarheid
gekomen is. Wetend, zooals deze Romeinen het wisten, dat Jezus
de Christus was en dat het Evangelie, hetwelk zij hadden aange-

nomen, Zijn Evangelie was, zouden zij bewogen worden en twijfe-

len en gelijk een rietje door alle wind der valsche leer worden
rondgedreven? Vermaning, raad en bestraffing zijn op verstandige

wijze in de woorden van den Apostel aangegeven, die bij ontleding

het volgende beteekenen

:

Als je weet, wat de waarheid is, waarom jezelf dan met minder
belangrijke punten op te houden, die zichtbaar in tegenspraak zijn?

Wat maakt het uit, of de menschen anders hebben geleerd en

leeren, hebt gij niet het vaste Woord van God als Uw gids? Zeker,

Mozes beval de besnijdenis, doch zij was een gedeelte der wet, dat
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in Christus is weggedaan, Die grooter is dan Mozes. Waar is het,

en jammer genoeg, dat rabbi's en doctoren, wijsgeeren en ge-

leerden beweren en betoogen, dat de duidelijke en eenvoudige

leeringen van Christus slechts door de geleerden kunnen uitgelegd

worden en veranderd en verzacht moeten worden en over het alge-

meen figuurlijk en niet letterlijk zijn. U zult misschien niet in staat

zijn met zulke geleerde sofisten den strijd aan te binden, maar
waarom het te probeeren? Laat hen alleen en blijf bij datgene,

wat gij weet waarheid te zijn. Want herinner, dat God waarachtig

is, al verklaren Zijn woorden ieder mensch leugenachtig.

De kwaadaardige pogingen van den booze om de zielen der men-
schen met door menschen gemaakte, doch door den duivel geïnspi-

reerde, leerstellingen te verduisteren en aldus het licht der eeuwige
waarheid buiten te sluiten, hebben door al de eeuwen heen, niets

van hun sluipende en sluwe manier verloren. De mensch kan niet,

wat vooruitgang met het oog op zaligheid en verhooging betreft,

alleen op het brood van menschelijk baksel leven. — „Doch door

alle woord, dat uit den mond van God komt".

Dat vaste woord heeft verklaard, dat ten einde zaligheid te ver-

krijgen, aan zekere voorwaarden moet voldaan worden ; en onder

deze vallen: Ten eerste: geloof in Jezus Christus als de Zoon van
den Eeuwigen Vader en de Zaligmaker van het gevallen ras der

menschheid ; ten tweede : bekeering van zonden met vastberaden

pogingen om zich te verbeteren zoo goed als mogelijk is en zich

van zonde tot rechtvaardigheid te keeren ; ten derde : de waterdoop
volgens de wijze door goddelijk bevel voorgeschreven, om aan den

bekeerden geloovige bediend te worden door iemand, die de be-

voegdheid van Jezus Christus draagt ; ten vierde : de grootere doop
van den Geest, die door het opleggen der handen van hen, die met
het Heilig Priesterschap bekleed zijn, kan ontvangen worden.

Laten we ons aan het woord van God vasthouden, schoon elk

systeem, kerk of secte door den mensch verzonnen, hierdoor als

een afzichtelijke onwaarheid wordt aangetoond. God zij waarach-
tig, al zal ieder godgeleerde, wijsgeer en prediker van de stelsels

der menschen als leugenaar staan. Aldus sprak de verrezen Heer:
„Al wie in mij gelooven en gedoopt zijn, zullen zalig worden ; en

zij zijn degenen, die het Koninkrijk Gods zullen beërven. En al wie
niet in mij gelooven en niet gedoopt zijn, zullen verdoemd worden".
Boek van Mormon, 3 Nephi 11 : 33, 34. Zie ook Marcus 16 : 16

Wie is de waarheid-verkondiger — de Heere Jezus Christus, of de

mensch die ontkent, dat de doop, met goddelijke bevoegdheid be-

diend, noodig is tot Zaligheid?

Overweegt eens de verschrikkelijke gedachte, dat door een ander
Evangelie te prediken dan datgene, wat Jezus Christus heeft

geleerd, of door andere middelen van Zaligheid te verkondigen dan
die, welke goddelijk zijn voorgeschreven, de mensch in zijn zwakke
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krachten zoo ver gaat, om aan te toonen, dat God zelve een leuge-

naar is!

Sprekend over degenen, die de noodzakelijkheid van bekeering

en doop ontkennen en zich met de dwaling van andere wegen ge-

troosten, vraagt de Profeet Alma toepasselijk of dezulken mogelijk

tot het Koninkrijk van God toegelaten kunnen worden en beant-

woordt zijn eigen vraag op deze wijze

:

Ik zeg u, neen, dan tenzij gij uwen Schepper een leugenaar

maakt van het begin, of veronderstelt dat hij een leugenaar is van
den beginne af; gij kunt niet veronderstellen dat zulks plaats kan
hebben in het koninkrijk der hemelen ; maar zij zullen uitgeworpen
worden, want zij zijn kinderen van het koninkrijk des duivels.

Boek van Mormon, Alma 5 : 25.

Elke leerstelling, systeem, geloofsbelijdenis of kerk, die op
fouten rust 'en op valschheid is gebaseerd, is van den duivel, de
vader van alle dezulken, en moet zekerlijk vallen ; maar de waar-
heid zal blijven bestaan.

Datgene wat Ik, de Heere, gesproken heb, heb Ik gesproken, en

Ik verontschuldig Mij niet : en ofschoon de hemelen en de aarde

zullen voorbijgaan, Mijn woord, hetzij door Mijn eigen stem of

door de stem Mijner dienstknechten, dat is hetzelfde, zal niet voor-

bijgaan, doch zal geheel vervuld worden. Leer en Verbonden
1 =38-

J. E. TALMAGE.
Millennial Star, I Sept. 1927.

GODS HEERLIJKHEID IS INTELLIGENTIE.*)

Kennis is macht zoowel in den hemel als op aarde.

In een openbaring aan Abraham maakte de Heere het bestaan

bekend van geesten, die waren aangewezen op aarde lichamen op
zich te nemen. Deze geesten werden aangeduid als : ,,de intelli-

genties, die georganiseerd waren vóór de wereld was", en elders,

in hetzelfde verslag, worden de geesten intelligenties genoemd
Zie Paarl van Groote Waarde, pag. 65, 66.

Deze uitdrukking heeft in het tegenwoordige Engelsch een plaats

veroverd, volgens de woordenboekschrijvers. Het standaardwoor-
denboek geeft ons als een bepaalde definitie van intelligentie het

volgende : ,,Een intelligent wezen, voornamelijk een geest zonder
lichaam, grelijk de intelligenties van de ongeziene wereld, de

Opperste Intelligentie".

Het woord is algemeen verspreid en beteekent i°. de bekwaam-
heid van den geest om te weten en te begrijpen, 2°. de kennis zelf,

of datgene, hetwelk wordt geweten en verstaan, en 3 . de persoon,

*) Zondagsschoolles voor Ouders- en Theologieklas.
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die weet en begrijpt. Behalve deze zijn er nog andere minder be-

langrijke toepassingen.

In de boven aangehaalde openbaring doordrong de Heer Zijn

ouden profeet en ziener van de waarheid, dat sommigen der gees-

ten intelligenter waren dan anderen ; en maakte toen Zijn eigen

Goddelijke overmacht door deze verklaring bekend : „Ik ben de

Heer uw God. Ik ben intelligenter dan zij allen Ik regeer in

de hemelen omhoog en op de aarde beneden, in alle wijsheid en

beleid over al de intelligenties, die uw oogen hebben gezien van
den beginne ; Ik kwam neder in den beginne in het midden van al

de intelligenties, die gij gezien hebt".

Op deze wijze maakte God in ouden tijd de macht bekend, krach-

tens welke Hij de opperste van alle intelligenties is, die bestaan

:

het feit n. 1. dat Hij intelligencer is dan alle anderen. Zoowel in de

hemelen als op de aarde geldt de stelling dat Kennis is Macht,
vooropgesteld, dat wij met „kennis" de toepassing bedoelen en

niet slechts een geestelijk bezit van waarheid.

In een openbaring, in 1833 door den Profeet Joseph Smith ge-

geven, wordt het wezen der Goddelijke macht en autoriteit aldus

uitmuntend samengevat : „De Heerlijkheid van God is intelligen-

tie". (Leer en Verbonden 93 :3Ó).

Hetgeen met deze schriftuurplaats samenhangt, toont aan, dat

de intelligentie, waarvan daar sprake is als een eigenschap van
God, geestelijk licht en waarheid is ; en dat de mensch tot op
zekere hoogte dit verheffende licht en deze waarheid deelachtig

kan worden, wordt aldus verzekerd : „Hij, die Zijn geboden onder-

houdt, ontvangt waarheid en licht, totdat hij in de waarheid ver-

heerlijkt wordt en alle dingen weet Intelligentie, of het licht

der waarheid, werd niet geschapen of gemaakt, inderdaad, het kan
niet gemaakt zijn. Alle waarheid is onafhankelijk in die sfeer,

waarin God haar geplaatst heeft, om voor zichzelven te handelen,

eveneens al de intelligentie".

Het tegenovergestelde van licht en waarheid is duisternis en

leugen ; het eerste wordt saamgevat als gerechtigheid, het laatste

als het kwaad. Terugkeerende tot het beeld der sterfelijkheid als

een school voor belichaamde geesten, moeten wij erkennen, dat

iedere leerling, die de waarheid, zooals zij hem door het geopen-
baarde woord en zijn eigen ondervinding wordt aangeboden, ver-

onachtzaamt of verwerpt, een schuldige verantwoordelijkheid

draagt voor zijn onwetendheid.
Niet alle kennis is van gelijke waarde. De kennis, die de wijs-

heid der hemelen uitmaakt is geheel vervat in het Evangelie, het-

welk Jezus Christus leerde ; en opzettelijke onkunde omtrent deze
hoogste soort van kennis zal haar slachtoffer naar de laagste orde
der intelligenties verwijzen.

Nog een schriftuurplaats van de Heiligen der Laatste Dagen
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moge hier als een geïnspireerde generalisatie, een eeuwige waar-

heid insluitend, met betrekking tut ons onderwerp worden aange-

haald: „Het is onmogelijk voor een mensch in onwetendheid zalig

te worden". (Leer en Verbonden 131 :6).

Kan het anders zijn? Indien een mensch de voorwaarden niet

weet, op welke de zaligheid wordt toegekend, is hij niet in staat

daaraan te voldoen en kan dus datgene niet bereiken, wat anders

zijn eeuwig bezit had kunnen zijn. De onwetendheid, die aldus

veroordeelt, is die, voor welke men verantwoordelijk is, en sluit

opzettelijke en zondige nalatigheid in zich. Gebrek aan de zalig-

makende kennis als gevolg van het ontbreken der gelegenheid om
deze te verwerven is slechts een tijdelijk tekort, want de Eeuwige
Gerechtigheid voorziet in de middelen tot ontwikkeling ook aan

de andere zijde van het graf. Een ieder onzer zal worden geoor-

deeld overeenkomstig de mate van licht en waarheid, welke wij in

de gelegenheid zijn geweest te verkrijgen. Zelfs de onbeschaafde
heiden, die volgens zijn hoogste opvattingen van recht heeft ge-

leefd, zal middelen tot vooruitgang vinden.

Een gedeelte van de zegening ,die op de tweede komst van
Christus zal volgen, wordt aldus verklaard : „En dan zullen de

natiën der Heidenen verlost worden, en zij, die geen wet gekend
hebben zullen deel hebben in de eerste opstanding; en het zal voor
hen verdraaglijk zijn". (45 :54). De intelligentie, welke zalig

maakt, omvat de kennis en het ten uitvoer brengen van hetgeen

het Evangelie van Christus verlangt ; en zulk een intelligentie zal

ook na den dood blijven voortbestaan. „Welk beginsel van intelli-

gentie wij ook in dit leven verwerven, het zal met ons in de op-

standing voortkomen. En indien een persoon meer kennis en intel-

ligentie dan een ander door zijn ijver en gehoorzaamheid in dit

leven verkrijgt, zal hij zooveel meer vooruit zijn in de toekomende
wereld". (130 : 18.19).

Intelligentie ten opzichte der Goddelijke dingen, welke in het

Evangelie van Jezus Christus zijn neergelegd, voert ons tot een

steeds wassend begrip van God zelf ; en dit is de opperste kennis,

want gelijk Christus in zijn gebed zeide

:

„Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den eenigen en

waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt".

(Johannes 17 13).

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

TEEKENEN DER TIJDEN.

Tot dusver heeft het jaar 1927 geregeld, men kan wel zeggen
zonder tusschenpoozen, het zegel van waarheid gestempeld op de

profetieën, die door dienstknechten des Heeren zijn geuit. De be-
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richten omtrent aardbevingen, overstroomingen, typhonen, cyclo-

nen, en verschillende besmettelijke ziekten vloeien ons nog maar
steeds van alle deelen der wereld toe. Ofschoon een ieder natuur-

lijk diep medelijden heeft met de menschen, die door deze ver-

schrikkelijke rampen worden getroffen, waardoor zij van hun
bezittingen ontnomen worden, dikwijls zwaar lichamelijk letsel

bekomen en waardoor vele tienduizenden menschen het leven heb-

ben verloren; toch weten de heiligen der laatste dagen, dat, hoe
deze gebeurtenissen ook te vreezen zijn, nog meerdere zijn te

verwachten en zij bezoeken de aarde ten einde het geheele mensch-
dom wakker te schudden.

Zooals een ieder des morgens na zijn of haar opstaan zeep en

water neemt om zich te reinigen, opdat hij of zij zich weer frisch

en schoon zal gevoelen, bereid om de te wachten dagtaak te vol-

brengen en zijn of haar vader, moeder, broers, zusters, man, vrouw
of kinderen een morgengroet toevoegt, zoo ook moet hij of zij, die

uit den geestelijken slaap ontwaakt — en dit is mogelijk door acht

te geven op de teekenen der tijden — bekeering en doop ondergaan
om zich rein te gevoelen, bereid om, zoo te zeggen, een nieuw
leven aan te vangen en bij het aanbreken van eiken nieuwen dag
de knieën buigen om den Schepper een morgengroet te brengen.

De Allerhoogste waarschuwt de menschen hier op aarde niet

alleen door de elementen der natuur, de wetten waarvan Hij zoo

volmaakt mee op de hoogte is, neen, ook Zijn dienstknechten heeft

Hij geboden uit te gaan in de geheele wereld en zooals een Petrus

op den dag van het Pinksterfeest deed, een iedereen, rijk zoowel
als arm, oud zoowel als jong (boven de jaren van verantwoor-
delijkheid), wijsgeer zoowel als ongeletterde, toe te roepen:

„Bekeert U en wordt gedoopt in den naam des Vaders en des

Zoons en des Heiligen Geestes en gij zult de gave des Heiligen

Geestes ontvangen" en „Door de macht des Heiligen Geestes kunt
gij de waarheid van alle dingen weten". Boek van Mormon,
Moroni 10 : 5.

Duidelijk is het waar te nemen, dat velen werkelijk gebrek heb-

ben aan dezen Geest. In Genève, Zwitserland zijn en worden er

door de vertegenwoordigers der verschillende landen pogingen
aangewend om tot een overeenkomst te komen wat de vlootquaes-

tie, de bewapening in het algemeen en nog meer belangrijke pro-

blemen betreft. Eens kan men het echter toch maar niet worden;
het wil niet vlotten.

Mist men nederigheid? Speelt koppigheid, hoogmoed of „ik wil

niet de minste zijn" een te groote rol in deze zaken? Is de invloed

van een zekeren Geest misschien afwezig, waardoor alles in zeer

korten tijd opgelost zou kunnen worden? Laten we eens probeeren
dit op te lossen. God's Woord zal ons hier ongetwijfeld wel wat
van vertellen.
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„Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle

dingen. En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt,

blijft in u, en gij hebt niet van noode dat iemand u leere, maar
gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zoo is zij ook waar-
achtig en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zoo zult gij

in hem blijven", i Johannes 2 : 20 en 27.

„En nu, voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, stel uw vertrouwen in

dien Geest welke u leidt goed te doen
; ja, rechtvaardig te doen,

ootmoedig te wandelen, rechtvaardig te oordeelen ; dit is Mijn

Geest. Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, Ik wil u van Mijn Geest
mededeelen ; dewelke uw verstand verlichten zal, welke uwe ziel

met vreugde zal vervullen. En dan zult gij weten, of hierdoor zult

gij alle dingen weten welke gij van mij verlangt, en welke tot de

dingen der rechtvaardigheid behooren, met oprecht vertrouwen in

Mij geloovende dat gij dezelven zult ontvangen". Leer en Ver-
bonden 11 : 12, 13, 14.

„En dit is het voorbeeld tot hen, dat zij spreken zullen zooals

zij door den Heiligen Geest gedreven worden ; En war zij ook door
den Heiligen Geest gedreven zijnde zullen spreken, zal Schrift zijn,

zal de wil des Heeren, het voornemen des Heeren, het woord des

Heeren, de stem des Heeren en de macht Gods tot zaligheid zijn".

Eeer en Verbonden 68 : 3, 4.

„Vraagt den Vader in Mijnen naam, geloovende dat gij ontvan-

gen zult, en gij zult den Heiligen Geest hebben, die alle dingen,

welke geschikt zijn, aan de kinderen der menschen openbaart".

Leer en Verbonden 18 : 18.

Een vaststaand feit is het, dat de wereld dien „B.elofte", Die
allen gehoorzamen toekomt, ontbreekt. Door het gemis van dien

Zegen, is men bang voor elkander, vertrouwt men elkander niet,

mist men den oprechten, betrouwbaren broederband, die door den
Heiligen Geest wordt gevormd en waardoor alle moeilijkheden en

geschillen overwonnen en in het reine gebracht kunnen worden.

Een dringende noodzakelijkheid voor de geheele menschheid is

dus God's geboden te onderhouden en dan, zoo luidt de belofte,

zal de menschheid nimmer meer hongeren noch dorsten, want
het „manna" uit den hemel zal haar onafgebroken worden toege-

worpen en de fontein met het levend water zal niet ophouden
haar te verkwikken. Th. S.

ZENDINGSNIEUWS.

Gedoopt.

De zendelingen uit Groningen berichtten, dat twee van God's kinderen
door den doop Christus hebben aangedaan; één van hen woont in Sneek;
de andere in Groningen.
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Aangekomen.

Uit Zion is op 18 September j. 1. aangekomen, Ouderling J. S. Humphrey,
om hier in Nederland zijn krachten in 's Heeren dienst te besteden.

Overleden.

Te Groningen is een rouwdienst gehouden voor broeder Jelle Veenstra,
die den ien September j. 1. op 83-jarigen leeftijd is overleden. Broeder
Veenstra werd op 2 September 1844 te Twyzel geboren en had het voor-
recht door Ouderling John Draayer Jr. op 16 October 1897 te worden
gedoopt en dien zelfden dag als een lid in Christus' Kerk door Ouderling
H. van Braak te worden bevestigd. Vanaf den dag zijner toetreding tot de
Kerk heeft hij steeds een werkzaam aandeel in het werk van God gehad.
Den 2Óen Augustus 1906 werd hij verordineerd tot Ouderling en nadien
heeft hij gedurende geruimen tijd als raadgever in het presidentschap der
Groningsche Gemeente ijverig gearbeid.

Ons vertrouwen is, dat de welkomsgroet, waarmee onze Vader in den
Hemel Zijn dienstknecht zal begroeten het heugelijke „Ik ben met u
tevreden" zal zijn.

CONFERENTIE AANKONDIGING.

De halfjaarlijksche conferentie van het Groningsche
district zal op Zaterdag 8 en Zondag 9 October a. s. te

Groningen worden gehouden.
Des Zaterdags om 2.30 uur n.m. een vergadering voor de

zendelingen; dienzelfden dag om 7 uur n.m. zullen de amb-
tenaren en ambtenaressen en de leden van het priesterschap

en de zustershulpvereeniging te zamen komen.
Des Zondags zullen twee openbare vergaderingen worden

gehouden in het Concerthuis, Poelestraat 30, des morgens
10 uur en des avonds 7 uur.

Des namiddags 2 uur zal een vergadering worden ge-

houden voor de leden in de zaal aan het Schuitendiep 28.
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