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VOORWOORD.

Het is de Nederlandsche Zending een groot genoegen om met

dezen den 33en jaargang van „De Ster" in het licht te zenden.

Met het oog op de schitterende Evangelie-beginselen en waar-

heden die in dit boekdeel zijn uiteengezet, mogen wij zeggen dat

het van groote waarde kan zijn voor zoowel Heiligen der Laatste

Dagen als belangstellende buitenstaanders. Niettemin hangt die-

waarde af van de mate waarin de lezer de waarheden verstaat en

ze in zijn leven weet toe te passen.

Ofschoon de steeds-wisselende Redactieleden er immer naar

streven om den inhoud van ,,De Ster" in goeden vorm te kleeden,

zij hier nog even beklemtoond dat „De Ster" niet bedoeld is als

orgaan der schoone letteren, doch als leerend, verklarend en op-

bouwend tijdschrift van de Hollandsch-lezende Heiligen der

Laatste Dagen, tevens geschikt om door een ieder geraadpleegd

te worden.

Het doel van ,,De Ster" grijpt direct in de levensbelangen van

haar lezers. De lichtstralen van de waarheidsbron worden in dit

tijdschrift als in een prisma gedeeld, opdat de zuivere kleuren daar-

van mogen worden gezien en gewaardeerd.

Dat de lezers in het aandachtig doorgaan der artikelen evenveel

genoegen mogen vinden als haar deel was in het bijeenbrengen er-

van, is de welgemeende wensch van

DE REDACTIE.
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1 JANUARI 1928 No. 1 33c JAARGANG

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

OPGERICHT IN 1896 =
Want het brood Gods is Hij Die uit den hemel nederdaalt en Die

der wereld het leven geeft. Johannes 6 : 33.

DE RADEREN DES TIJDS.

Het draaien van de raderen des tijds heeft ons op den drempel
van een nieuw jaar gebracht; en onbewust kijken wij de toekomst
in en vragen ons zelven af wat er voor ons is weggelegd.

De mensch heeft vaarwel gezegd tot alle gelegenheden van het

jaar, dat nu onder de eeuwigheid van het verleden wordt gerekend.

Het is voor een ieder een periode vol van gewichtige gebeurtenis-

sen geweest. Misschien is er in onze persoonlijke ondervinding
weinig geweest, dat het gelijkmatig kalme verloop van ons leven

heeft verstoord, of hebben smart en pijn ons diepe droefheid be-

zorgd. Maar zeker is het, dat er buiten de gebeurtenissen die op
het particuliere leven van den persoon betrekking hebben, dingen
plaats hebben gevonden, die over het algemeen voor alle inwoners
der aarde van groot belang zijn.

In negentienhonderdzevenentwintig is veel tot stand gebracht

;

maar ook vele rampen en verwoestingen hebben de aarde ge-

teisterd.

Feitelijk zijn er dit jaar eenige meest belangrijke gebeurtenissen

vermeld geworden en in verschillende richtingen der wetenschap
zijn buitengewone vorderingen gemaakt. Het machtige diep, de
oceaan, is met succes door de radio, de telefoon en het luchtverkeer

overbrugd geworden en vele menschen hebben zich over deze en
andere groote werken verheugd. Echter zijn er ook duizenden
kinderen der aarde hun ontijdigen dood ingegaan. Aardbevingen,
cyclonen, hevige stormen, pestilentiën en ziekten van verschil-



lenden aard en verwoestende oorlogen, revoluties en hongers-

nooden herinneren ons dat deze de laatste dagen zijn ; de voor-

spellingen der profeten worden snellijk en tot in de kleinste

bijzonderheden in vervulling gebracht en zooals de Heere gezegd

heeft, doet en voleindigt Hij Zijn werk. Laat de wereld deze dingen

in acht nemen, want zij getuigen alle dat de Heere een Vervuiler

van Zijn Woord is.

Als wij de geschiedenis nagegaan hebben en ook de gebeurtenis-

sen, zooals zij de laatste 365 dagen hebben plaats gevonden, dan
is het zeer wel, dat wij voor een oogenblik bij deze scherpe bocht

(dit nieuwe jaar) die den weg des tijds neemt, stilstaan en vanaf

een zijner geschikte punten alles dat we gedaan hebben of dat voor

ons gedaan is overwegen. Als wij onze ondervindingen be-

schouwen, zal het geen moeite opleveren om ons te overtuigen,

dat er fouten zijn gemaakt en deze zouden als lessen moeten dienen

om dezelfde fouten in de toekomst te leeren vermijden, zoodat

wij beter in staat zullen zijn in de nooden, die zich mochten voor-

doen, te voorzien.

Het is bij de menschen een gewoonte aan het begin van een

nieuw jaar talrijke goede voornemens te koesteren en als zij

geschapen zijn, dan zou men zich er nauwgezet aan houden.

Indien wij ze breken dan hebben wij ons weer aan een nederlaag

onderworpen in de rij levenskampen ; maar als wij ons er in geloof

aan houden, dan is er een overwinning behaald, die nadien steeds

een voordeeligen invloed op onze levens zal hebben.

Goede daden zullen altijd vruchten van vreugde afwerpen.

1 Januari is echter geen speciale datum voor goede voornemens,
zij zouden eiken nieuwen dag gekoesterd moeten worden. Iedere

man of vrouw zou steeds het voornemen hebben en voortdurend
trachten eiken dag beter dan den vorige te maken.
Wij drukken de heiligen en de zendelingen op het hart zoowel

aan de wetten van het land gehoorzaam te zijn als aan de wetten
Gods. Laat Uw invloed gelden voor een goede regeering. U zult

verstaan dat dit in het bijzonder noodig is, omdat er velen zijn,

die graag iets van ons willen zeggen en zij zouden gaarne zien,

dat wij de wetten braken en met de overheid in botsing kwamen.
Gelukkig hebben dergelijke vijanden weinig bevrediging in dit

opzicht gehad. Niet alleen omdat wij vrede en orde liefhebben,

maar omdat wij het aardsche gezag zoowel als het Hemelsche
erkennen.

Wij zouden het land, waarin wij wonen, liefhebben en zijn

belangen behartigen. Bidt voor de regeering en voor hen, die de
wetten maken en vraag den Heere hun harten te neigen tot het

vergrooten van de vrijheid Zijner kinderen om Hem te aanbidden.
Heden staan er zeer groote problemen voor de naties der aarde.

Een aanzienlijke hoeveelheid geld, tijd en moeite is besteed ge-



worden ten einde deze problemen op te lossen en een betere ver-

houding tusschen de verschillende volkeren tot stand te brengen.

Als resultaat van deze pogingen mogen er zichtbare teekenen

van succes zijn, maar hieronder smeulen de sintels van afgunst,

jaloezie, zelfzucht, haat en vrees, die vroeg of laat in een alles

vernietigend vuur zullen opvlammen, dat de geheele aarde zal

bedekken en alle naties in een reusachtigen strijd om de heerschap-

pij zal betrekken.

De arbeidstoestanden zijn in bijna alle landen van een meest
kwellenden en ernstigen aard. Millioenen en millioenen mannen,
die zonder werk zijn, loopen op straat ; hun vrouwen en kinderen

lijden vanwege het gebrek aan de benoodigdheden des levens ; dit

is een slecht voorteeken voor alle landen.

Het misverstand en de slechte gevoelens die er tusschen kapitaal

en arbeid bestaan, is een ernstige moeilijkheid die een oplossing

vraagt. Natuurlijk zijn beide partijen aan deze vraag schuldig. Het
beginsel van billijkheid en eerlijke handelwijze wordt door beide

nog over het hoofd gezien en de eenige oplossing van dit probleem
zal een volkomen toepassing van den Gulden Regel zijn : „Wat gii

wilt, dat U de menschen zullen doen, doet gij hun ook desgelijks".

Een ieder moet leeren elkanders rechten te waardeeren en voor

de belangen van een ander te werken. Het is een treurige manier

om het door een langgerekt staken nj+ +» wnTn*^ dit toch brengt

verbazende verliezen en groot lijden niet alleen voor de partijen

die er direct bij betrokken zijn, maar voor de menschen in het alge- ,

meen. Om elkanders naam en gedrag met onsmakelijke benamin- ^

gen zwart te maken, kan tot geen goed doel geraken, maar zal JPjt^

steeds de golf van slechte gevoelens die tusschen hen ligt,

verbreeden. Deze en andere bijkomende factoren in de gebeurte-

nissen der verschillende naties hebben grootelijks den financiëelen

toestand van de wereld in het algemeen beïnvloed en bijna overal Vw
heerscht een geest van onzekerheid en wantrouwen. De onmiddel-
lijke toekomst belooft voor deze toestanden geen verbetering;

integendeel de teekenen wijzen op ernstige tijden.

Reeds lang hebben vele menschen een neiging gehad harder

te loopen dan hun financiëele beenen hen konden dragen. Voort-

durend zijn er menschen, die op te grooten voet leven. Zij ver-

panden hun toekomst teneinde heden te leven. Dergelijke prak-

tijk is werkelijk treurig en als hierin volhardt wordt, zal zij on-

overkomelijke moeilijkheden mee brengen. Ik raad den Heiligen

en zendelingen voorzichtig met hun financiën te zijn. Leeft niet

op te grooten voet. Het is beter zonder te doen dan zich in schuld

te begeven.

Het is bevredigend voor iemand of voor een volk een goed
crediet te hebben. Maar zooals de meeste dingen kan ook crediet

door gebruik slijten. Soms mag het verleidelijk zijn op het ver-



trouwen, dat zoo vriendelijk wordt geschonken, te koopen, maar
om verschillende redenen zou dit niet gedaan worden. Het is een

slechte gewoonte schuld te maken ; zij groeit in den mensch totdat

zij een normale toestand bij hem wordt om iemand iets schuldig

te zijn. Er kan goedkooper gekocht worden en men kan er meer
van genieten als alles direct wordt betaald. Slechts weinige zaken
maken winsten, die groot genoeg zijn om de intrest op geleend

geld te betalen. Als iemand geregeld kleine bedragen, zonder
intrest, van zijn vrienden leent, wordt hij hun tot last en soms is

hij hun een groote ergenis als hij nalaat op den afgesproken datum
te betalen. Het gebeurt zoo dikwijls ; bovendien kan het den uit-

leener onbekwaam maken zijn eigen verplichtingen na te komen of

in zijn behoeften te voorzien. Er is maar weinig dat de vriendschap

zoo gauw doet slijten dan dikwijls leenen.

Het is het veiligste den raad van Shakespeare op te volgen

:

„Leener noch Uitleener zou er bestaan, want leenen doet dikwijls

het zuinig zijn te niet". Het is geen schande arm, te zijn, maar het is

immoreel schuld te hebben en voortdurend bij onze vrienden om
hulp te zoeken.

„De hand van den nijvere maakt rijk", heeft een der ouden
gezegd. De mensch maait wat hij zaait. Zij vinden hun belooning
naar gelang zij werken. Het eene begraven talent is nutteloos,

maar het is de vader van vele als het gebruikt wordt. Mentaal en
geestelijk succes wordt slechts verkregen onder den druk van
hard werken. Er ligt geen voordeel in het ledig zijn. Beter is een
korst in moreele en financiëele onafhankelijkheid dan het gemeste
kalf tegen den prijs van eerlijkheid en onafhankelijkheid.

Tot onze Heiligen en vrienden in Zion zeg ik weest getrouw en
vol geloof, onderhoudt de geboden des Heeren. Weest eerlijk,

betaalt uw schulden en u zult voorspoedig zijn. Als u van uw
vrienden geld geleend hebt om eventueele onkosten te voldoen,

tracht dan uit al uw macht het op den overeengekomen datum
terug te betalen, zoodat uw vrienden het vertrouwen in uw woor-
den niet zullen verliezen en niet door uw verzuim in moeilijkheden

gebracht worden. U weet hoe gelukkig u was het geld te kunnen
krijgen toen u het zoo erg noodig had en hoe u beloofd hebt het

uit uw eerste verdienste terug te betalen. Vergeet uw beloften niet,

stelt het vertrouwen, dat uw vrienden in u hebben gesteld, niet

teleur. Als u uw verplichtingen niet nakomt, vernietigt u niet

alleen uw eigen invloed en crediet, maar u maakt het ook moei-

lijk voor anderen hulp te verkrijgen.

De Heiligen zouden in hun optrekken niet te haastig zijn. Elk
jaar, dat zij in hun geboorteland doorbrengen kan nuttig besteed

worden de "waarheid te verspreiden ; die zij door genade hebben
vernomen. Zij zouden hun licht niet onder een korenmaat ver-

bergen, maar zij zouden het voor de menschen laten schijnen, op-



dat dezen God mochten verheerlijken. Wij zouden gevoelen dat

de tijd zeer kostbaar is, want de dag voor verantwoording is niet

ver af en het oogsten moet voleindigd worden. Er zijn vele goede,

eerlijke zielen, die trachten den Heere aangenaam te zijn door

Zijn wil te doen zoover als zij deze verstaan. De verantwoorde-

lijkheid is op een ieder van ons geplaatst om alles te doen, dat in

ons menschelijk vermogen is om tot hen het Evangelie te bren-

gen. De Heere alleen echter kan de getuigenis in hun harten

planten en wanneer een bekeerling een getuigenis heeft ontvangen,

dan zal Hem alle eer gegeven worden. Weest liefdevol tot hen,

die de wraarheid niet aannemen. 'Als zij onze boodschap verwer-

pen, zullen wij ons niet beleedigd gevoelen, wij zullen met hen
groot medelijden hebben. In de meeste gevallen zijn zij meer te

beklagen dan te berispen, want zij verwerpen den raad God's tegen

zichzelven.

Wij leven in een tijdperk waarin vele ideëen omtrent godsdienst

en geloofsbeginselen bestaan. Velen van de moderne geestelijken

ontkennen de Onbevlekte Ontvangenis van den Zoon van God en

hebben sedert lang de verordeningen van het Evangelie veran-

derd, zooals deze het best met hun eigen grillen en gemakken
overeenkwamen, tengevolge waarvan de weg der gerechtigheid

verdraaid is en de menschen op een dwaalspoor gebracht zijn. Het
is inderdaad een tijd, zooals van ouds is voorspeld geworden : de
harten der menschen zijn door vrees bevangen vanwege de ver-

schrikkelijke ellende, de verwardheid der natiën en het gebrek
aan geloof in God. Zij zijn alle teekenen, die wijzen op het nabije

einde.

De Ouderlingen van de Kerk van Jezus Christus van de Heili-

gen der Laatste Dagen bezitten alles waarvoor zij dankbaar kun-
nen zijn. Zij hebben iets ontvangen, dat de wereld hun niet kan
geven noch van hen kan nemen. Met de getuigenis van Jezus en

het Priesterschap van God uitgerust zijn zij de wereld ingezon-

den om het Evangelie te prediken, de leeringen van den Meester
te verdedigen en diegenen van de paden van zonde en ongeloof

te redden, die een verlangen hebben in Gods Koninkrijk zalig te

worden.
Het is een heerlijk werk en grootsche resultaten levert het op,

want het verzekert aan allen, die getrouw blijven, het Eeuwig
Leven, terwijl zij, die het verwerpen zekerlijk de vruchten van hun
houding zullen oogsten. Arbeidt daarom zonder ophouden met al

uw macht en uw pogingen zullen rijkelijk met succes bekroond
worden. Uw zielen zullen met blijdschap, vreugde en zoeten vrede

vervuld worden. Houdt uzelf rein en onbevlekt van de zonden
der wereld. Herinnert U dat Uw invloed, gedrag, zelfopoffering,

lijdzaamheid, geduld, bezadigdheid en liefde meehelpen om den



Hoogen Standaard van de Kerk, die U vertegenwoordigt en ook
rien naam, dien U draagt, hoog te houden.

De Heiligen overal zouden zich in de schoone waarheden van

het Evangelie dat tot hen is gekomen, verheugen. Zij bezitten

veel waarvoor zij dankbaar kunnen zijn, want zij weten en verstaan

ten volle dat zij overeenkomstig den ijver, dien zij aan den dag leg-

gen in het onderhouden van de geboden van God, door den Heere
zijn gezegend geworden. En als zij in eenig opzicht traag zijn, dan
is er geen betere gelegenheid dan heden deze traagheid van zich

te schudden.

Het is onze oprechte wensch, broeders en zusters, dat U voor
geen oogenblik de groote verantwoordelijkheid zult vergeten die

op U rust. Gaat voort elkander in den geest van broederschap te

helpen. Ondersteunt vereenigd de mannen, die over U geplaatst

zijn om U te dienen. Overweegt steeds de dingen, welke U voor

de Kerk gedaan heeft, die U vreugde en vrede gaven en verstaat

dan dat U deze dingen voor uw naasten hebt gedaan. Wie kan een

grootere daad volbrengen dan hij, die zijn medemensch dient?

Dit was het doel van Christus' offerande. Als U het gelukkigste

volk op aarde of in den hemel wilt zijn, bewaart dan de geboden
van God. Betaalt Uw tienden en vastengaven, onthoudt Uzelf

altijd van laster en achterklap. De fout van kwaadspreken is

inderdaad het vergif, dat de liefde vergiftigt, den vrede verbittert

en goddelijkheid vervalscht. Verwijdert voor immer de zielsver-

nietigende zelfzucht uit Uw leven, doet goed aan alle menschen en

de Heere der heirscharen zal U zegenen en U in al Uw benoodigd-

heden ondersteunen.

Voor U allen onze beste wenschen ; een gelukkig en voorspoedig

Nieuwjaar! JOHN P. LILLYWHITE.

OPSTANDING DER DOODEN. *)

Wanneer zal zij zijn?

De eventueele opstanding van iedere ziel, die op aarde heeft

geleefd en gestorven is, staat schriftuurlijk vast. De opstanding
bestaat in een letterlijke en stoffelijke belichaming der geesten en

volgt op de ondervinding, welke zij na den dood in de geesten-

wereld hebben opgedaan, hetzij die de vrijheid en de vreugde van
het Paradijs of de opsluiting en het berouw in de gevangenis zijn

geweest.

\\ ij zijn bestemd om, na de opstanding, door de eeuwen heen
voort te bestaan met geest en lichaam vereenigd. Slechts in zulk

een vereeniging is een volheid van glorie, gelegenheid en presta-

*) Zondagsschoollcs voor Ouders, en Theologieklas.
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tie mogelijk. Aldus sprak de Heere Jezus Christus in 1833 tot de

Kerk

:

,,Want de mensch is geest. De elementen zijn eeuwig en geest

en elementen, onafscheidelijk verbonden, ontvangen een volheid

van vreugde. En wanneer die gescheiden zijn, kan de mensch een

volheid van vreugde niet ontvangen. (Leer en Verbonden

93 33-34)-

Het woord der oude Schrift verzekert ons zoodanig dat alle

navraag en twijfel is uitgesloten, dat Jezus Christus, die aan de

zijde van Zijn en onzen Eeuwigen Vader tot macht en autoriteit

is verheven, als een Geest, bekleed met een onsterfelijk lichaam
van vleesch en beenderen voortleeft. Want in zulk een lichaam
openbaarde Hij Zichzelf na Zijn opstanding, en in dat-

zelfde lichaam steeg Hij op van den Olijfberg ten aanschouwe
der apostelen, terwijl hemelsche toeschouwers plechtig verklaar-

den : „Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzoo

komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien henen-
varen. (Handelingen 1 :n).
Wanneer de Zaligmaker zoo terugkeert, zal men bemerken dat

Zijn lichaam de teekenen draagt van de wreede doorboring op
Calvarie ; en Hij zal zeggen : „Deze zijn de wonden waarmede Ik

geslagen ben in het huis Mijner vrienden. Ik ben diegene, welke
opgeheven was. Ik ben Jezus, die gekruisigd was. Ik ben de Zoon
van God". (Leer en Verbonden 45 :52).

De Eeuwige Vader is eveneens een Geest, die in een onsterfe-

lijk gemaakt lichaam woont van vleesch en beenderen, even tast-

baar als dat van een mensch. (Leer en Verbonden 130 : 22).

Zoo zal het met elk van God's geestelijke kinderen zijn, die in

het vleesch geboren zijn geworden ; zij zullen in het vleesch op-

staan, want door de oneindige Verzoening is de lichamelijke dood
slechts een tijdelijke scheiding tusschen geest en lichaam.

Doch hoewel een volheid van eeuwige vreugde alleen voor op-

gestane wezens mogelijk is ; valt niet allen dit onuitsprekelijk ge-

luk ten deel. Integendeel: velen zullen aan onbeschrijfelijke smart
en berouw ten prooi zijn, wegens hunne misdrijven in het vleesch

en wederspannigheid tijdens hunnen ontlichaamden staat.

De opstanding uit de dooden werd door Christus, die macht
had over den dood, ingewijd. Hij legde Zijn lichaam neder en
nam het weder op Zich, zooals en wanneer Hij wilde. (Joh.

10 : 17-18).

Meerdere opstandingen van rechtvaardige dooden volgden.

(Matth. 27 152-53; en Boek van Mormon, 3 Xephi 23 :g-io).

Deze, de eerste opstanding of die der rechtvaardigen, is sedert

dien voortgegaan. Johannes de Dooper, en Petrus en Jacobus, die

ieder den marteldood stierven, zijn in deze laatste tijden meer dan



eens op aarde verschenen en hebben in hun verrezen lichamen

bediend. (Leer en Verbonden 13 en 27 :8-i3).

Hiermede is het voortgaan van den dienst in het Heilig Pries-

terschap, door zoowel sterfelijke als opgestane wezens, grondig

aangetoond.

Moroni, een Nephietisch profeet, die ongeveer in 420 na Chris-

tus stierf, verscheen in 1823 en in latere tijden, als een opgestaan

mensch aan Joseph Smith, en overhandigde aan den profeet der

laatste dagen het oorspronkelijk verslag, van welk het Boek van
Mormon is vertaald geworden. (Zie Paarl van Groote Waarde,
blz. 96).

Christus verzekerde dat er een opstanding der rechtvaardigen

zou plaats hebben en daarna een opstanding der onrechtvaardigen,

of wel een opstanding ten leven en ter verdoemenis, respectieve-

lijk. (Joh. 5 :29).

De Apostolische Geschriften houden de individueele opstan-

dingen duidelijk gescheiden, in zooverre dat elk mensch „in zijn

orde" voort zal komen, overeenkomstig zijne waardigheid. (1 Cor.

15 : 20-23; Openb. 20 :4-6).

De ophanden zijnde komst van Jezus Christus zal vergezeld

gaan van een algemeene opstanding der rechtvaardigen, terwijl

de nog niet wedergeboren dooden in hunnen onbekeerden staat

van gevangenschap zullen blijven, totdat des Heeren gezegende
heerschappij van duizend jaren op aarde geëindigd zal zijn. In de
periode, welke daarna volgt, zal de opstanding der dooden plaats

vinden.

Het Boek van Mormon zegt duidelijk, dat de opstanding der

rechtvaardigen en die der goddeloozen het laatste oordeel zullen

voorafgaan. „En zij (de dooden) zullen voortkomen, zoowel klein

als groot, en allen zullen staan voor Zijnen rechterstoel, terwijl

zij verlost en losgemaakt zijn van de eeuwige banden des doods,

welke is de tijdelijke dood. Dan komt het oordeel van den Heilige

over hen". (Mormon 9 : 13-14).

Niet één geest zal langer zonder lichaam blijven dan hij ver-

dient, of noodig is om de rechtvaardige en barmhartige doeleinden
van God tot stand te brengen. De opstanding der rechtvaardigen
begon bij Christus, zij is voortgegaan en zal voortgaan, totdat de
Heere komt in glorie ; en na dien verder gedurende het Duizend-
jarig Rijk. De laatste opstanding, die der goddeloozen, de opstan-
ding der verdoemenis, zal nog later zijn.

Uit „Vitality of Mormonism", door J. E. Talmage. Vertaald door A. J.
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Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.

De Koning der koningen.
—
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