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

OPGBRICHT IN 1896

„De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt, Hij heeft Zijne gerechtigheid

geopenbaard voor de oogen der Volkeren".
Psalm 98 : 2.

EEN BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDENTSCHAP
DER KERK VAN JEZUS CHRISTUS
VAN DE LATERDAAGSCHE HEILIGEN.

HET EERSTE PRESIDENTSCHAP DER KERK VAN TEZUS
CHRISTUS VAN DE LATERDAAGSCHE HEILIGEN AAN ONZE
GELIEFDE BROEDEREN EN ZUSTERS IN DE GANSCHE
WERELD:
Op dezen, den honderdsten verjaardag van het organiseeren der

Kerk, groeten wij U en bidden dat de zegen van God onzen Vader,
en de genade en liefde van Jezus Christus, onzen Meere, voor
immer bij U blijve.

Wij leiden onze boodschap aan U in door te verwijzen naar
het volgende Schriftwoord

:

„Ziet, Ik ben Jezus Christus, de Zoon Gods. Ik ben het leven
en het licht der wereld. Ik ben het licht hetwelk in de duisternis

schijnt, en de duisternis begrijpt het niet."

Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzoo moet
de Zoon verhoogd worden, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft,

niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

De Kerk van Jezus Christus van de Laterdaagsche Heiligen,
door haar presidentschap, bekrachtigt opnieuw de in bovenstaand
schriftwoord vermelde waarheden, en doet een beroep op hare
leden in alle deelen der wereld, hun leven opnieuw toe te wijden
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JOSEPH SMITH, DE PROFEET
Eerste President der Kerk van Jezus Christus

van de Laterdaagsche Heiligen.

Geboren 23 December 1805 ; ontving ztin eerste hemelvisioen in 1820 ; verkreeg:

de Boek van Mormon-platen in 1827 ; vertaalde het Boek van Mormon en ont-

ving' met Oliver Cowdery het Aaronische en ook het Melchizedeksche Priester-

schap van hemelwezens in 1829: stichtte de Kerk op 6 April 1830: leerde en
leidde de Kerk onder heilige inspiratie bü bittere vervolging ; voerde het snel

toenemende volk naar Ohio, Missouri en Illinois ; stichtte steden, bouwde tem-

pels en richtte vele nuttige instellingen op' ; was zeer bemind bü zün volk als

vriend, profeet en openbaarder; werd wreedaardig vermoord op 27 Juli 1844.
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HEBER J. GRANT
Zevende en tegenwoordige President der Kerk van Jezus Christus

van de Laterdaagsche Heiligerf.

Geboren 22 November 1856; tot het Apostelschap geroepen in 1882; President
van den Apostelraad in 1916; President der Kerk 23 November 1918; heeft
een halve eeuw lang ten behoeve der Kerk gearbeid ; een onbevreesd, ver-
standig verdediger van het Evangelie van Jezus Christus ; een bekwaam maat-
schappelijk en geestelijk leider ; bouwer van allerlei nuttige instellingen ; man-
haftig, eerlijk, oprecht, trouw als vriend, minzaam jegens alle verdrukten en
bemind bü zijn volk

; onder zijn bestuur is de Kerk tot grooten bloei geraakt.
Hij staat als de woordvoerder Gods tot dit geslacht.
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PRESIDENT ANTHONY W. IVENS
Eerste Raadgever in het Eerste
Presidentschap sinds 28 Mei 1925.

Geboren 16 September 1852; tot
Apostel verordineerd 6 October 1907.

PRESIDENT CHARLES W. NIBLET
Tweede Raadgever in het Eerste
Presidentschap sinds 28 Mei 1925.

Geboren 5 Februari 1849. Is van 11
December 1907 tot 28 Mei 1925

Presideerend Bisschop geweest.

aan den dienst van den Meester en het vestigen Zijns Rijks op
aarde.

Sedert het begin onzer tijdrekening tot heden toe heeft God
onze Vader, verscheiden malen, zoowel met eigen stemme als door
de stem' van Zijn bezielde profeten, verklaard dat Hij Zijn Eenig-
geboren Zoon op aarde zenden zoude, opdat door Hem, door mid-
del van de opstanding, waarvan onze Meester de eersteling was,
het menschdom verlost mocht worden van de straf des doods,

waaraan alle vleesch onderworpen is ; en door gehoorzaamheid aan
de wet van rechtvaardig leven, welke Hij leerde en als voorbeeld

uitleefde in Zijn leven, gereinigd worden van persoonlijke zonden
en erfgenamen gemaakt van het Koninkrijk des Hemels.

In lofzangen maakte de Psalmist Zijne komst bekend. In ver-

voering zag de profeet Jesaja den dag tegemoet dat Hij Zich onder
de menschen manifesteeren zoude, en kondigde, door voorkennis
die van den Vader kwam, de bijzonderheden van Zijnen dood aan
en de schrikkelijke gevolgen Zijner kruisiging.

De Verlosser-Zelf verklaarde, in weerwil van het schijnbare

mislukken Zijner zending en bediening wat aangaat het geslacht

waaraan Hij de boodschap der zaligheid bracht, dat in een tijdperk

dat toen nog in de verre toekomst lag, een tijdperk beschreven als

de laatste dagen, de Bedeeling van de Volheid der Tijden, Hij Zich

andermaal openbaren zoude, Zijne Kerk opnieuw oprichten zou op
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aarde, en komen om in triomf en majesteit over Zijn volk te

regeeren.

In nederigheid en met een vol besef van de hieraan gepaard
gaande verantwoordelijkheid, geven wij getuigenis aan de men-
schen der wereld dat met het verschijnen van den Vader en den
Zoon aan den Profeet Joseph Smith, in het vroege voorjaar van
1820, de grootste evangeliebedeeling ingeluid werd, een bedeeling

van licht, voortstralende uit de tegenwoordigheid Gods, het men-
schelijk denken verlichtend, vermeerderend verstand en kennis,

welke de glorie Gods is, en door welker toepassing de afgeloo-

pen honderd jaren de Wondereeuw der eeuwen zijn geworden.
Het toenemen van wetenschappelijke kennis, uitvinding, nijver-

heidsontwikkeling; het aan banden leggen van de heelalkrachten

en ze van toepassing brengen voor het gemak en het gerief van
den mensch, dat alles heeft een graad van volmaaktheid bereikt

waarvan niet gedroomd werd door menschen die leefden toen de
afgeloopen eeuw werd ingeluid.

In 1830 werd Abraham Lincoln meerderjarig. Hij studeerde toen

nog bij het licht eener vetkaars, of pijnknoest, omdat er niets

beters te verkrijgen was ; en het was onder deze omstandigheden
dat hij zich voorbereidde om den eersten burger zijns lands te

worden, dertig jaren later.

BRIGHAM YOUNG
Tweede President der Kerk van 27
December 1S47 tot aan zijn dood op

29 Augustus 1877.

Geboren 1 Juli 1801 : verordineerd'
tot Apostel op 14 Februari 1835.

JOHN TAYLOR
Derde President der Kerk van 10
October 1880 tct aan zijn dood op

' ' 23 Juli 1887.

Geboren 1 November 1808. Verordi-
neerd tct Apostel 19 December 1838.
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WILFORD WOODRUFF
Vierde President der Kerk van 7
April 1889 tot aan ziin dood op

2 September 1898.

Geboren 1 Maart 1807: verordi-
neerd tot Apostel 26 April 1839.

LORENZO SNOW
Vijfde President der Kerk van 13
September 1898 tot aan ziin dood op

10 October 1901.

neboren 2 April 1814 : verordi-
neerd tot Apostel 12 Februari 1849.

Sinds dien tijd heeft ons onderwijssysteem een wondere veran-

dering ondergaan. Het blok- of baksteenen schoolhuisje van een

eeuw geleden is vervangen door tempels van geleerdheid, waarin
onze kinderen een gemak en gerief genieten, dat de rijkdom van
koninkrijken toentertijd niet had kunnen verschaffen. Zij hebben
wereldkaarten voor zich, boeken die alle bekende onderwerpen be-

handelen, beter onderlegde onderwijzers, verwarming verschaft

;

en wanneer zij licht noodig hebben, raken zij een knopje aan en de

electrische stroom doet de rest.

De landbouwkunde, de eigenlijke grondslag van het mensche
lijk bestaan, was nog in een primitieven staat. Men maaide toer

nog met zeis of sikkel het op de velden groeiende graan en dorstte

het met een vlegel.

Nu zit een man op een machine en met ééne operatie maait hij,

dorst en doet tien morgens graan in zakken, met minder vermoeie-
nis dan hij vroeger één deed.

De vrouwen kaardden en sponnen de wol en weefden de klee-

ding waarmede zij en hare kinderen gekleed werden.
De kaarde, het spinnewiel en de weefstoel zijn verdwenen. Men

ziet ze nu alleen als erfstukken of een heilig-bewaard aandenken.
Mogelijk heeft geen ander menschelijk hulpmiddel grooter in-

vloed op de beschaving e'n de ontwikkeling van de menschen der
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wereld dan dat wat vlug en gemakkelijk vervoer verschaft van
menschen en dingen van plaats tot plaats. Het brengt enkelingen,

buurten en naties beter bij elkaar, uit- en omwisseling van koop-
waar wordt mogelijk en de wereldhandel wordt onderhouden.
Voor dit doeleinde doorsnijden door menschen gemaakte wegen

de wereld. Wij reizen er nu over op stalen banden, in weelderige

motorwagens, in drijvende paleizen, of door de lucht.

Nog gisteren waren die wegen niets dan louter sporen, door
A'reeslooze, onversaagde mannen gemaakt, door onbekende wou-
den, over sneeuwbedekte bergen, door baanlooze woestijnen of

langs niet-in-kaart-gebrachte zeeën.

In vervulling van de woorden van geïnspireerde profeten, dui-

zenden jaren geleden, zijn de houten booten waarin wij de zeeën

bevoeren aan het begin van de afgeloopen eeuw, vervangen door
drijvende paleizen van staal, waarin wij veilig de golven klieven of

de diepten van den oceaan bevaren.

Voor zilver heeft de Heer ons goud gegeven, dat de wisselbasis

geworden is door heel de beschaafde wereld, terwijl het ijzer de
plaats inneemt van hout of steen bij het bouwen.
Door toepassing van wetenschappelijke methoden, welke in de

afgeloopen eeuw geopenbaard zijn, heeft de heel- en geneeskunde
den menschen der wereld verlichting gebracht van de ergst ge-

vreesde ziekten, welke landstre-

ken ontvolkten en bij tijden het

menschdom met ondergang be-

dreigden.

Ongetwijfeld is het grootste

wonder der eeuw de uitvinding

waarmede de menschelijke stem,

met het persoonswezen van den
spreker voor onbepaalden tijd kan
bewaard blijven en gereproduceerd

worden met elk onderdeeltje van
oorspronkelijkheid.

De menschelijke stem, of ze

spreekt in de ijsvelden der pool of

in de tropische wildernissen, om-
snelt oogenblikkelijk de aarde, al-

dus overwinnende de tot hiertoe

onoverkomelijke versperring zoo

van tijd als van ruimte.

Deze prestaties van de afge-

loopen eeuw overwegend, waarop
wij maar in het kort gedoeld heb-

JOSEPH F. SMITH
Zesde President der Kerk van 17
October 1901 tot aan zijn dood op

1!) November 191S.

ben, WOrden wij geleid Om Uit te Geboren IS November 1838. Werd

roepen

:

lid van den Raad der Twaalven op
S October 1S67.
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RUDGER CLAWSON
President van den Raad der Twaalven.

Geboren 12 Maart 1S57 ; verordi-
neerd tot Apostel 10 October 1898.

REED SMOOT
Lid van den Raad der Twaalven.
Geboren 10 Januari 1862 ; verordi-
neerd tot Apostel 8 April 1900.

Groot en wonderbaar zijn Uwe wegen, O Heere

!

Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij dezelfde

!

Uwe doeleinden falen niet, noch is er iemand
die Uwe hand kan tegenhouden

!

De Kerk.

De Aankondiging. Toen de heerlijkheid des Heeren de herders

omscheen, die de nachtwacht hielden over hunne kudde op de
heuvelen van Judéa, en de engel des Heeren hun aankondigde dat

hun dien dag geboren was, in de stad Davids, de Zaligmaker,

welke was Christus de Heere, brak het licht der Christelijke

Bedeeling door op het wereldrond.

„En van stonden aan was er met den engel eene menigte des
hemelschen heirlegers, prijzende God en zeggende

:

„Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de
menschen een welbehagen !"

De hemelen werden verlicht door de heerlijkheid des Heeren, de
hemelsche heirlegers riepen hosanna's toen het Kindeke van Beth-
lehem, de Zoon Gods, de Eeniggeborene van den Vader in het
vleesch, Hij die de Heiland van het menschdom worden zoude, ter

wereld kwam.
Van den tijd Zijner geboorte af tot op den dag Zijner kruisiging

werd door Satan, die oude slang, den duivel, den vijand van al wat
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g-oed is, hij die met listen en bedrog onze eerste ouders verzocht

en den dood in de wereld bracht, de verwoesting van onzen Heer
gezocht.

Koningen vervolgden Hem, want zij kenden en vreesden Zijne

macht. De geleerden en rijken verachtten Hem wegens Zijn nede-

rige geboorte; terwijl de onwetenden, die Hem niet begrepen, Hem
bespotten.

De persoonlijke bediening van Jezus was van korten duur.

Slechts drie-en-dertig jaren verliepen er van den tijd Zijner ge-

boorte tot den dag Zijner kruisiging, en slechts een klein deel van
dezen tijd werd aan Zijne bediening gewijd. Van den tijd dat Hij

Zijn groote Bergrede hield tot aan Zijn dood verliepen slechts drie

jaar.

Tijdens het korte tijdsbestek Zijner bediening vormde Hij de
organisatie Zijner Kerk, koos twaalf apostelen, op wien, met
Petrus aan het hoofd, Hij de sleutels van het priesterschap over-

droeg, en aan wien Hij de organisatie Zijner Kerk en de leerstel-

lingen van Zijn Evangelie duidelijk maakte, door gehoorzaamheid
waaraan het menschdom verlost kan worden en teruggebracht in

de tegenwoordigheid Gods. Toen dit geschied was, verklaarde Hij

Zijne aardschc zending voltooid en ging den dood tegemoet met
het sublieme gebed op Zijn lippen dat Zijn Vader vergeven zoude
degenen die aansprakelijk waren voor Zijne kruisiging. In hunne
onwetendheid wisten zij niet wat zij gedaan hadden.

GEORGE ALBERT SMITH
Lid van den Raad der Twaalven.

Geboren 1 April 1870 ; verordi-
neerd tot Apostel S October 1903.

GEORGE F. RICHARDS
Lid van den Raad der Twaalven.
Geboren' 23 Februari 1861 ; verordi-
neerd tot Apostel 9 April 1906.
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ORSON F. WHITNEY
Lid van den Raad der Twaalven.

Geboren 1 Juli 1855 ; verordi-
neerd tot Apostel 9 April 1906.

DAVID O.McKAY
Lid van den Raad der Twaalven.
Geboren 8 September 1873; ver-
ordineerd tot Apostel 9 April 1906.

De Eerste Eeuw van de Oorspronkelijke Kerk.

Tijdens de eerste eeuw van de Christelijke jaartelling zaten

Octavius, Caligula, Nero, Vespacianus en zijn zoon Titus, die allen

bittere vervolgers van de Kerk waren, op den troon van Rome.
Het heidensche Rome was de heerscheres der wereld geworden.

Van den tijd der kruising van Jezus af was de vervolging der

Christenen onbeschrijfelijk onbarmhartig en wreed geweest.
Tijdens de regeering van Caligula en Nero, die meer beest dan
mensch waren, werden Christenmannen zonder mededoogen ge-

dood, terwijl hunne vrouwen en dochters medegevoerd werden
naar Rome om aan den hoogsten bieder verkocht of onder verdor-

ven soldaten verspreid te worden.
Mannen, vrouwen en kinderen werden in het groote amphithea-

ter te Rome geworpen, om verscheurd te worden door wilde bees-

ten of voor hun leven te vechten tot vermaak van deze onmen-
schelijke monsters. Christenen, wier lichamen met brandstoffen

overdekt waren, werden op de muren gezet om licht te werpen op
het schouwspel beneden.

Christenen van het leven te berooven was niet genoeg. De
wreedste folteringen die de menschelijke geest maar bedenken kon,

welke het lijden van het slachtoffer zouden kunnen vergrooten,
werden toegepast.
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De afval die door de profeten voorspeld was, was gekomen. De
mensch der zonde, de zoon des verderfs, was geopenbaard, die

zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd, of als God
geëerd wordt, alzoo dat hij in den tempel Gods als een God zal

zitten, zich zelven vertoonende, dat hij God is. (2 Thessalonicen-

sen 2 :3-4).

Dus gingen eeuwen voorbij, eeuwen waarin duisternis de aarde

bedekte en donkerheid de volken, eeuwen waarin Satan, in een

braspartij van Heidensche afgodendienst, de wereld regeerde.

Een nieuwe Evangelie-Bedeeling.

Het openen van een nieuwe evangelie-bedeeling was geen toe-

valszaak. Jezus Christus, door Zijnen boodschapper, had aan To-

hannes bekend gemaakt toen die op het Eiland Patmos was, dat

een engel door het midden des hemels zou komen vliegen, hebben-

de het eeuwige evangelie om te verkondigen dengenen die op de

aarde wonen, hen terugroepend tot het aanbidden van God, die de

Maker is van den hemel en de aarde, en de zee en de fonteinen der

wateren. De Heiland Zelf had verklaard dat vóór den tijd Zijner

heerlijke verschijning, om Zijn gerechtigde plaats in te nemen
onder het volk, het Evangelie des Koninkrijks gepredikt zoude
worden in de geheele wereld tot eene getuigenis allen volken,

voordat het einde komen zoude.

JOSEPH FIELDING SMITH
Lid van den Raad der Twaalven.

Geboren 19 Juli 1876; verordi-
neerd tot Apostel 7 April 1910.

JAMES E. TALMAGE
Lid van den Raad der Twaalven.

Geboren 21 September 1862 ; verordi-
neerd tot Apostel 8 December 1911.
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STEPHEN L,. RICHARDS
Lid van den Raad der Twaalven.
Geboren 18 Juni 1879; verorcli-

neerd tot Apostel 17 Januari 1917.

RICHARD R. LYMAX
Lid van den Raad der Twaalven.
Geboren 23 November 1870; veror-
dineerd tot Apostel 7 April 1918.

Zuoals de tijd van de herstelling des Evangelies duidelijk aan-
gegeven was, zoo was ook de vergaderplaats van degenen die de
waarheid wilden aannemen, met stelligheid aangeduid. De profeet

Jesaja had gezegd dat het geschieden zoude in de laatste dagen,
dat de berg van het huis des Heeren vastgesteld zou zijn op den
top der bergen en verheven zou worden boven de heuvelen en dat
tot denzelven menschen uit alle naties zouden toevloeien. Vele
volken, verklaarde hij, zouden heengaan en zeggen : „Komt, laat

ons opgaan tot den berg des Heeren, tot het huis van den God
Jakobs." Voor welk doeleinde? Opdat zij mochten leeren van de
wegen des Heeren en in Zijne paden leeren wandelen.
Ten tijde dat Abraham geroepen werd, ging de Heere een ver-

bond aan met hem en zijn nakomelingschap, waarin Hij beloofde

dat Palestina hun tot een eeuwige erfenis zou zijn. Deze belofte

werd aan Izaak herhaald en bevestigd op het hoofd van Jakob.
Vóór zijn dood riep onze vader Jakob zijn twaalf zonen tot zich,

zegende hen, en omschreef de toekomst hunner nakomelingschap,
weinig toevoegend aan hetgeen te voren beloofd was, totdat hij

zijne handen op het hoofd van Jozef legde en niet alleen hem den
zegen en erfenis zijner vaderen gaf, maar tevens verklaarde dat

zijne erfenis die zijner voorvaderen te boven ging, tot aan het einde

van de eeuwige heuvelen, naar een land keurig boven alle andere
landen, een land, rijk aan zegeningen der aarde, met zegeningen
des hemels van boven, en der zee, die daaronder ligt.



Op Efraïm, den jongste van de twee zonen, aan Jozef geboren
tijdens zijn verblijf in Egypte, verzegelde hij het erfrecht op de
zegeningen en beloften op zijn vader uitgesproken.

Terwijl Satan de wereld in geestelijke duisternis hield, door
middel van priesterbedrog en afgodendienst, bond hij de massa's

met de ketenen van vorstenregeering, en hield zoodoende de wereld
in geestelijke èn burgerlijke slavernij.

Toen de tijd van het einde naderbij kwam, daalde God's Geest
op menschen, hen bewegende de ketenen van afgodendienst en
priesterbedrog, waarmee zij gebonden waren, te verbreken.

Toen Jan Wycliffe, Joh'annes Huss en Willia'm Tyndale (die

allen het martelaarslot ondergingen om hun geloof), Maarten
Luther en anderen de Heilige Schriften aan de menschenwereld
gaven en in de kracht van Israëls God de waarheid bekend maak-
ten, was het begin van het einde gekomen.
Toen het volk van Groot Brittannië aan Koning Jan de Magna

Charta (grondwet) ontwrong, toen Olivier Cromwell later Koning
Karel den Eerste liet onthoofden, en de Verbondenen van Schot-

land de wapens opnamen tegen de toen overheerschende kerk, ver-

rees de morgenster der hope, die den zonneschijn van een schooner
dag aankondigde.
De komst van Columbus naar Amerika was voorspeld eeuwen

voordat hij uitzeilde uit de haven van Palos, in Spanje. De Geest

MELVIN J. BALLARD
Lid van den Raad der Twaalven.

Geboren 9 Februari 1873 ; verordi-
neerd tot Apostel 7 Januari 1919.

JOHN A. WIDTSOE
Lid van den Raad der Twaalven.

Geboren 31 Januari 1S72 ; verordi-
neerd tot Apostel 17 Maart 1921.
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HYRUM G. SMITH
Presideerende Patriarch.

Geboren S Juli 1879
;

verordineerd 9 Mei 1912.

des Heeren was op hem, was zijn

gids en beschermer bij zijn groot

avontuur en leidde hem naar de

kusten eener nieuwe wereld.

Het was niet bij toeval dat de

Puriteinen hun vaderland verlie-

ten en wegstevenden naar de kus-

ten van Nieuw Engeland, en dat

anderen later volgden. Zij waren
de voorhoede van het leger des

Heeren, voorbestemd om het door

God gegeven regeerings-systeem

te geven waaronder wij (Ameri-

kanen) leven en om van Amerika,

hetwelke het land van Jozef is, de

gaderplaats van Efraïm te maken,
een toevluchtsoord voor de ver-

drukten van alle naties, en om den

weg te bereiden voor het herstel-

len van het Evangelie van Chris-

tus en het wederoprichten Zijner

Kerk op aarde. Het was onder
deze omstandigheden en anderen

waarvan de Heere de bewerker was, dat het tooneel gezet werd
voor het omhoog gaan van het scherm voor het openingstafereel

van de Bedeeling van de Volheid der Tijden.

Toen de Christelijke Bedeeling ingeluid werd, omscheen de

heerlijkheid des Heeren de herders die de nachtwacht hielden over
hunne kudde op de heuvelen van Judéa, terwijl de stem van den
engel des Heeren aankondigde dat het Kindeke van Bethlehem de

Zaligmaker der wereld was.
Zoo omgloorde de heerlijkheid des Heeren eveneens Joseph

Smith, en God Zelf, in de heerlijkheid en majesteit van Zijn per-

soon, met Zijn Eeniggeboren Zoon, Jehova, openbaarde Zich in

een visioen, en duidde met Zijn eigen stemme Joseph aan om het

instrument te zijn door wien de grootste evangeliebedeeling der

eeuwen ingeluid moest worden.
Daar was niets van praalvertoon, pracht-ontplooiing of drama-

tische drukte ; het was een eenvoudige, plechtige gelegenheid,

overtreffend heerlijk en onbeschrijflijk indrukwekkend.
De stem des Heeren, welke eeuwenlang gezwegen had, werd op-

nieuw gehoord. Opnieuw werd die goddelijke boodschap, zoo
vaak uitgesproken, afgeleverd : ,,Deze is Mijn geliefde Zoon. Hoor
Hem!" De persoonlijkheid van den Vader en Zijn Eeniggeboren
Zoon was opnieuw geopenbaard opdat het menschdom hen moge
kennen zooals zij zijn.
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Van zijn eerste visioen zegt Joseph Smith

:

„Tóen ik op de plaats aangekomen was, alwaar ik te voren be-

sloten had heen te gaan, knielde ik neder, na eerst om mij heen'

gezien en bevonden te hebben dat ik alleen was, en begon de ver-

langens van mijn hart op te offeren. Ik was nauwelijks begonnen,
toen ik onmiddellijk door eene zekere macht werd aangevallen, die

mij geheel overmande, en zulk eenen verbazenden invloed over mij

had, dat mijne tong als gebonden was, zoodat ik niet spreken kon.

Groote duisternis begon mij te omringen, en het scheen mij gedu-

PRESIDEERENDE BISSCHAP

JOHN WELLS SYLVESTER Q. CANNON DAVID A. SMITH
Tweede Raadgever Presideerende Bisschop Eerste Raadgever
Geb. 16 Sept. 1S64 Geboren 10 Juni 1877 Geb. 24 Mei 1879

Verordineerd 4 Juni 1925

rende eenigen tijd toe. dat ik tot plotselinge verwoesting was
gedoemd.

„Maar, al mijne krachten aanwendende om God aan te roepen,

om mij uit de macht van dezen vijand, welke mij aangegrepen
had, te verlossen, en op het zelfde oogenblik, dat ik op het punt
was tot wanhoop te vervallen en mijzelven aan verwoesting over

te geven — niet aan eenen denkbeeldigen ondergang, maar aan de

macht van een zeker werkelijk wezen van de onzichtbare wereld,

dat zulke wonderbare macht had als ik nooit te voren in eenig

wezen gevoeld had — juist op dit oogenblik van groote angst, zag

ik een lichtkolom, vlak boven mijn hoofd, den glans der zon over-

treffend, welke langzaam nederdaalde, totdat zij mij bereikte.

„Nauwelijks was zij verschenen, of ik bevond mijzelven verlost

van den vijand die mij gebonden hield. Toen het licht op mij rustte
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zag ik twee personen, wier luister

en heerlijkheid alle beschrijving

tarten, boven mij in de lucht staan.

Een van hen sprak- tot mij, mijnen
naam noemende, en zeide, op den
ander wijzend: Deze is Mijn ge-

liefde Zoon. Hoor Hem !"

Toen de Apostel Paulus voor
Koning Agrippa en Festus ver-

scheen, den Romijnschen Stadhou-
der, verklaarde hij dat Jezus Chris-

tus, op Golgotha gekruisigd, van
de dooden verrezen was ; dat Hij

leefde en hem verschenen was in

een wolk van licht, hem roepend

om Zijn boodschapper tot de hei-

denen te zijn. Festus, vol verba-

zing, riep uit: „Gij raast, Paulus!

de groote geleerdheid brengt u tot

razernij". Maar Paulus antwoord-
de : ,,Ik raas niet, machtigste Fes-

tus, maar ik spreek woorden van
waarheid en van een gezond ver-

stand."

Op dezelfde wijze werd Joseph Smith, een onbekende landmans-
zoon, vijftien jaar oud, toen hij aan zekere sektarische predikanten

uit de buurt vertelde dat hij een hemelsch visioen ontvangen had,

het slachtoffer van bespotting en bittere vervolging.

Menschen werden driftig terwijl zij verklaarden dat het allemaal

uit den duivel was, dat er heelemaal geen visioenen en openbarin-

gen waren in deze dagen ; dat al die dingen opgehouden hadden
met de Apostelen en dat ze nooit meer terugkomen zouden.

Satan openbaarde opnieuw zijn macht en voornemen om den
'

wil van Christus te dwarsboomen, opdat hij zijn heerschappij over

de wereld mocht handhaven en de zielen der menschen gevangen
blijven houden. Van die ure af woedde hij in de harten der boozen,
totdat hij ten laatste den dood van den Profeet bewerkt had ; niet,

echter voordat die het werk volbracht had waarvoor de Heere hem
in de wereld gezonden had.

Evenals Paulus hield Joseph Smith, tijdens de drie op zijn

visioen volgende jaren, standvastig vol dat hij den Vader en den
Zoon in visioen gezien had en de stem des Heeren had gehoord.

Op den avond van 21 September 1823, had hij zich naar gewoon-
te naar zijn slaapkamer begeven voor den nacht, een nacht, vol

van gebeurtenissen waarvan hij niet gedroomd had, gebeurtenis-

sen van het hoogste gewicht voor hem en de menschenwereld.

BRIGHAM H. ROBERTS
President van den Eersten

Zeventigersraad.
Lid van den Eersten Zeventigers-

raad sinds 8 Oetober 1888.

Geboren 13 Maart 1857.
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Hij zegt: „Terwijl ik aldus bezig was tot God te bidden, ont-

dekte ik dat er een licht in mijne kamer verscheen, hetwelk ver-

meerderde totdat de kamer lichter was dan op den -middag, toen

er onmiddellijk een persoon naast mijn bed verscheen, in de lucht

staande, want zijne voeten raakten den vloer niet.

,,Hij droeg een los kleed van zeer buitengewone witheid. Het
was een witheid die alle aardsche blankheid, die ik ooit gezien had
verre overtrof; ik geloof ook niet dat een aardsch voorwerp zoo

wit en schitterend gemaakt kan worden. Zijne handen waren bloot,

en zoo ook zijne armen een weinig boven de pols ; eveneens waren
zijne voeten bloot en zijne beenen een weinig boven de enkels. Zijn

hoofd en hals waren ook bloot. Ik kon merken dat hij geen andere

kleeding aan had dan dit kleed, daar het open was, zoodat ik zijne

borst zien kon.

,,Xiet alleen was zijn kleed buitengewoon wit, maar zijn geheele

persoon was boven beschrijving heerlijk en zijn aangezicht waar-
lijk aan den bliksem gelijk. De kamer was buitengewoon licht,

maar niet zóó helder als in de onmiddellijke omgeving van zijn

persoon. Toen ik voor het eerst hem aanschouwde, was ik be-

vreesd ; maar de vrees verliet mij spoedig.

„Hij noemde mij bij mijnen naam en zeide dat hij een bood-

schapper was, tot mij gezonden uit de tegenwoordigheid Gods. en

dat zijn naam Moroni was ; dat God een werk voor mij te doen

J. GOLDEN K1MBALL
Lid van den Eersten Zeventigersraad

sinds 6 April 1892.

Geboren 9 Juni 1853.

Rl'LOX S. WELLS
Lid van den Eersten Zeventigersraad

sinds 5 April 1893.

Geboren 7 Juli 1854.
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CHARLES H. HAKT
Lid van den Eersten Zeventigers
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JOSEPH W. McMURRIN
:aad Lid van den Eersten Zeventigrersraad
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Geboren 5 September 1858.

had; en dat mijn naam ten goede en ten kwade bekend zou wor-
den onder alle natiën, geslachten en talen, of dat er goed en kwaad
van mij gesproken zou worden onder alle volken".
Deze boodschapper openbaarde aan Joseph Smith dat er een

boek gedeponeerd was, op gouden platen geschreven, dat een ver-
slag gaf van de oude inwoners van Amerika en hun oorsprong,
en dat de platen naderhand aan hem afgeleverd zoiiden worden om
vertaald en gepubliceerd te worden.
Op den drie-en-twintigsten September 1827 werden de platen,

die het verslag van het Boek van Morraon bevatten, aan Joseph
Smith afgeleverd die, door de gave en macht Gods, de teekens
welke er op gegraveerd waren, vertaalde.

Het Boek van Mormon strijdt in geen enkel opzicht met — of
neemt de plaats in van — den Heiligen Bijbel, maar is het sterkste
bevestigend bewijs dat er bestaat van den goddelijken oorsprong
van dat heilig verslag. Het is langer dan een eeuw voor de wereld
geweest, in welken tijd geen enkele verklaring, erin vervat, of die
betrekking heeft op de maatschappelijke geschiedenis of op den
godsdienst van het volk dat het verslag gemaakt had, is bewezen
onwaar te zijn.

Toen het vertalen van de letterteekens, gegraveerd op de platen
waarop het Nephitische verslag gehouden was, opschoot, ontdekte
Joseph Smith dat de leerstelling van den doop geleerd en uitge-

oefend werd door het Nephitische volk. Dit beginsel beter wen-
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schend te verstaan, deed hij zooals hij van te voren gedaan had,

ging met Oliver Cowdery, zijn klerk, het bosch in, en daar gingen

zij ernstig bidden. Het volgende wordt aangehaald uit zijn eigen

"woorden

:

,,Terwijl wij aldus bezig waren met bidden en cien Heere aan te

roepen, daalde een boodschapper des hemels in eene wolk van
licht neder, en nadat hij zijne handen op ons gelegd had, verordi-

neerde hij ons, zeggende

:

,, ,Op u mijne mededienstknechten, bevestig ik in den naam van
den Messias, het Priesterschap van Aaron, hetwelk de sleutelen

bevat van de bediening van engelen, en van het evangelie van
bekeering, en van den doop door onderdompeling voor de ver-

geving van zonden ; en dit zal nimmer wederom van de aarde

worden weggenomen, totdat de zonen van Lcvi andermaal den
Heere in gerechtigheid eene offerande offeren'.

„De boodschapper, die ons bij deze gelegenheid bezocht en dit

Priesterschap op ons bevestigde, zeide dat zijn naam Johannes
was, dezelfde die in het Nieuwe Testament Johannes de Dooper
genoemd wordt, en dat hij handelde onder de leiding van Petrus,

Jacobus en Johannes, die de sleutels van het Melchizedeksche
Priesterschap hielden, welk Priesterschap, zeide hij, te rechter tijd

op ons bevestigd zoude worden."
Met deze vcrordineering en de herstelling van het Melchizedek-

REY L. PRATT
Lid van den Eersten Zeventigersraad

sinds 29 Januari 1925.

Geboren 11 October 1S7S.

LEVI EDGAR YOUNG
Lid van den Eersten Zeventigersraad

sinds 23 Januari 1910.

Geboren 2 Februari 1871.
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sche Priesterschap hetwelk later geschonken werd als beloofd, was
de volheid der sleutelen en van het gezag van het Priesterschap

van den Almachtige, hetwelk eeuwenlang niet onder het mensch-
dom geweest was, hersteld en is bij de Kerk verbleven in oriver-

broken opvolging tot op den tegenwoordigen tijd.

Met de herstelling van het Priesterschap was de weg geopend
voor het prediken van het Evangelie, de bediening van de daartoe

behoorende verordeningen en het organiseeren van de Kerk.

Op den zesden dag van April, honderd jaar geleden, kwam
Joseph Smith met vijf anderen, die de boodschap van het her-

STICHTING DER KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE
LATERDAAGSCHE HEILIGEN. 6 APRIL, 1830.

Ideëele schets van William Boycl, Birminsham, Eng-land.

stelde Evangelie aangenomen hadden, bijeen ten huize van
Peter Whitmer Sr. te Fayette, Seneca County, Nieuw York. Het
sacrament van brood en wijn werd bediend en de Kerk van Jezus
Christus van de Laterdaagsche Heiligen georganiseerd.

In Zijne Bergrede verklaarde de Meester dat een boom gekend
wordt aan de vruchten die hij voortbrengt. Men leest geen druiven
van doornen, of vijgen van distelen. Een bittere fontein kan geert

zoet water voortbrengen, evenmin brengt een zoete fontein bitter

water voort. Volgens deze onveranderlijke wet vragen wij der
wereld de verrichtingen der Kerk tijdens de afgeloopen eeuw te

beoordeelen.

Het was na Zijne opstanding dat de Meester Zijne discipelen

opdroeg uit te gaan in de geheele wereld om het Evangelie aan al
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de volken te prediken, dezelve doopende in den naam des Vaders
en des Zoons, en des Heiligen Geestes .

Op dezelfde wijze hebben de discipelen van Christus in de tegen-

woordige bedeeling, Zijne Apostelen, Hoogepriesters, Zeventigers

(die Zijne bijzonderlijk verkoren dienaars zijn) en de Ouderlin-

gen der Kerk de blijde boodschap van het herstelde Evangelie naar

ieder deel der beschaafde wereld gevoerd tijdens de afgeloopen

eeuw, en waar ook de boodschap verkondigd is geworden, daar zijn

er eerlijke zielen geweest die haar aangenomen hebben en naar Zion

vergaderd zijn, in vervulling van de woorden der oude profeten.

De berg van des Heeren huis is gevestigd geworden op den top

der bergen, en menschen uit alle natiën zijn er heengevloeid. Door
de zegeningen des Heeren op hunne werkzaamheden is de woestijn

onderworpen en heeft zij gebloeid als de roos. Eenzame plaatsen

hebben zich over hen verheugd. Steden zijn gebouwd, waterbron-
nen zijn ontsprongen welke het dorstige land leven hebben ge-

geven, muziek en de stemmen van kinderen worden gehoord in de
straten waar verlatenheid en stilzwijgen eeuwenlang geheerscht

hadden.

Tempels zijn opgericht waarin het werk der verlossing verricht

is voor een ontelbare schare van de levenden en de dooden.

Vele duizenden zijn toegebracht uit de armoede en ellende der

oude wereld naar dit gezegende land van Joseph, om rijk te worden
en gelukkig gemaakt, terwijl zij gedeeld hebben in de zegeningen
welke de Heere onze God er over uitgesproken heeft.

Terugblikkend op het stichten der Kerk, dat plaats had onder
de nederigste en, voor de wereld, duistere omstandigheden, en
hare geschiedenis nagaande door vervolging, armoede en ellende

heen, kan het dan geloochend worden dat er een groot en wonder-
baar werk verricht is, dat de beloften des Heeren vervuld zijn en
Zijn macht om te verrichten dat waartoe Hij Zijne hand zet, ge-

openbaard?
Geeft God onzen Vader, door Jezus Christus, Zijnen Zoon,

heerlijkheid en eere, voor immer, want Hij is de bewTerker van dat

alles.

En hoe staat het met de Toekomst?

De toekomst, als omlijnd in de voorspellingen van de oude pro-

feten en bevestigd door moderne openbaring, is vol van hoop voor
de Kerk.

Jezus Christus onze Heere zeide : „Meent niet dat Ik gekomen
ben, om de wet of de profeten te ontbinden ; ik ben niet gekomen
om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u :

totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch
tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied."

Met de hedendaagsche voortstuwkracht waarmede de menschen
der wereld zich voorwaarts bewegen in het vaststellen van waar-
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lieid in ieder veld van menschelijk streven, gaat het uitzicht voor
de toekomst het menschelijk begrip verre te boven.

Jezus Christus, sprekende over den tijd dat Hij zich openbaren
zou in de laatste dagen, verklaarde dat, aangezien Hij zich ge-

openbaard had aan Zijn eigen volk in den middag des tijds en zij

Hem verworpen hebben, Hij

in de laatste dagen eerst tot

de Volkeren zou komen en dan
tot het huis Israëls. Hij zegt:

„Wanneer de tijden der Vol-

keren ingegaan zullen zijn, zal

een licht onder hen die in duis-

ternis zitten voortbreken, en het

zal de volheid van Mijn Evan-
gelie zijn. Doch zij ontvangen
het niet ; want zij bemerken het

licht niet en zij wenden hunne
harten van mij vanwege de

voorschriften der menschen. En
in dat geslacht zullen de tijden

der Volkeren vervuld worden."
„Te dien dage, zegt de Heere,

zal ik het verbond gedenken
hetwelk ik met mijn volk ge-

maakt heb die van het huis Is-

raëls zijn, en zal hun Mijn
evangelie zenden."

„En het zal geschieden dat Ik

mijn volk zal oprichten, O huis

Israëls, en Ik zal mij het verbond herinneren hetwelk ik met Mijn
volk gemaakt heb en Ik heb Mij met hen verbonden, dat Ik hen
in mijn eigen bestemden tijd tezamen 'zou vergaderen ; dat ik hun
wederom het land hunner vaderen als hunne erfenis zou geven,

dat het land van Jeruzalem is, hetwelk het beloofde land tot hen

is voor eeuwig, zegt de Vader.

,,En ziet, dit volk (de Nephieten) zal ik oprichten in dit land

(Amerika) en het zal een Nieuw Jeruzalem zijn. En de machten
des hemels zullen in het midden van dit volk zijn

;
ja. Ik zal zelf

in uw midden zijn. En dan zal geschieden hetgeen geschreven is

:

„Waak op, waak op, trek uwe sterkte aan, O Zion, trek uwe
sierlijke kleederen aan, O Jeruzalem, gij heilige stad, want in u

zal voortaan geen onbesnedene, noch onreine, meer komen. Want
aldus zegt de Heere : Gij hebt u zelven om niet verkocht en gij zult

ook zonder geld verlost worden."

Uit de woorden van den Profeet Daniël halen wij het volgende

HET HEILIGE BOSCH
(Nabli Palmyra in den Staat New-
York). Alwaar in het voorjaar van
1820 de Vader en de Zoon aan den
jeugdigen Joseph Smith verschenen.
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„In de dagen van die koningen zal de God des hemels een ko-

ninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord wor-
den ; en dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten wor-
den : het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar
zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan."

Johannes, de geliefde discipel van onzen Heere zegt : „Ik zag
eenen nieuwen hemel en eene nieuwe aarde : want de eerste hemel
en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer.

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, neder-

dalende van God uit den hemel, toebereid als eene bruid, die voor
haren man versierd is.

„En ik hoorde een groote stem uit den hemel, zeggende : Ziet,

de tabernakel Gods is bij de menschen, en Hij zal bij hen wonen,
en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn.

„En God zal alle tranen van hunne oogen afwisschen ; en de
dood zal niet meer zijn ; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal

meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan."
„En de Heere zal onder de Heidenen rechten, en vele volken

bestraffen ; en zij zullen hunne zwaarden slaan tot spaden, en

hunne spiesen tot sikkelen ; het eene volk zal tegen het andere volk
geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leeren."

Met dit heerlijk toekomstbeeld, waarnaar wij verlangend uit-

zien, sporen wij onze broederen en zusters aan, hunne huisgezin-

nen in orde te brengen, opdat zij voorbereid mogen zijn voor het-

geen te komen staat.

Onthoudt u van kwaad; doet het goede. Bezoekt de zieken, ver-

troost de treurenden, kleedt de naakten, voedt de hongerigen,

zorgt voor de weduwe en de weezen. Onderhoudt de gezondheids-

wetten welke de Heere geopenbaard heeft, en houdt uzelven onbe-

vlekt van de zonden der wereld. Betaalt uw tienden en offergaven,

en de Heere zal de vensters des hemels openen en zegeningen uit-

gieten totdat er geen ruimte meer wezen zal om ze te bevatten.

Weest gehoorzaam aan de wetten Gods en de burgerwetten van
het land waarin gij woont, en steunt en eert degenen die gekozen
zijn om ze te handhaven.
Aan de menschen der wereld zenden wij onzen zegen en geven

getuigenis dat God leeft, dat Jezus Christus Zijn Eeniggeboren
Zoon is, de Verlosser der wereld. Wij noodigen alle menschen uit

tot Hem te komen, opdat zij door Zijne genade het eeuwige leven

mogen verkrijgen en eene erfenis bij Hem in het koninkrijk Zijns

Vaders.
HEBER J. GRANT,
ANTHONIE W. IVINS,

CHARLES W. NIBLEV.
Het Eerste Presidentschap.
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DB HEUVEL CLIMORAH,
waarin eeuwenlang de Boek van Monnon-platen bewaard werden.

EEN ENGEL VAN DEN HEER.

Een Engel van den Heer,
Die 't lange zwijgen brak,

Daald' uit den hemel neer,

En dit is wat hij sprak:
„Zie! in Cumorah wordt, in d' aard'.

Sinds lang een Heilig Boek bewaard."

Moroni, eeuwen her,

Verzegelde dat Woord;
't Moest wachten daar tot er

Een Godsspraak kwam: „Kom voort!
En kondig, een heraut gelijk,

De naad'ring aan van Christus' Rijk."

't Wijst Jozefs nakroost aan
En spreekt van 't overschot

Van volkren, lang vergaan,
Eens uitgeleid door God.

Ook d' Evangelie-volheid is

Vervat in die Geschiedenis.

De wachttijd is voorbij,

Nu gloort de blijde dag:
Dat d' aard' gehoorzaam zij,

Voortbreng' 't Gewijd Verslag!
De zegels los! dat zich verspreid,

Alom, zijn licht en heerlijkheid!

(Parley P. Pratt)

Nu zal blij huiswaarts gaan
't Verstrooide Israël,

Zijn rijkdom wijden aan
Jeruzalem's herstel;

Wijl Zion rijst, in glans gehuld,

En d' aard' met waarheidslicht vervult.

O. O. V.

Deze maand eindigen de districtswedstrijden en aller oogen richten zich

naar Rotterdam. Een van de interessantste gebeurtenissen voor de Grootc
Conferentie is het uitschakelen van een der sterkste debatsploegen in de
Zending. Aan (den eindwedstrijd mogen slechts drie ploegen deelnemen.
Het Rotterdamsche District heeft er twee en maar één daarvan mag mee-
doen. Zal Rotterdam zegepralen over Den Haag of omgekeerd?
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DE EEUW GAAT VOORBIJ.

Honderd jaren, een oogenblik der eeuwigheid, een profetische

generatie, een handige tijdsmaat voor den kortstondigen mensch

!

De wending van de eerste eeuw is gekomen tot de Kerk van Jezus
Christus van de Laterdaagsche Heiligen.

Wij staan dankbaar, hoopvol voor dezen dag — maar ook be-

zadigd. Hoe staat het met ons rentmeesterschap? Hebben wij het

ons toevertrouwde goed behartigd? Zijn wij gereed voor de toe-

komst?
Wij zijn flink vooruitgegaan in een eeuw. Aan een handjevol

zijn wij tot een menigte aangegroeid. Levensgerief is ons deel.

AAN HET HOOFD RER EüROPEESCHE ZENDING.

President John A. en Zuster Leah D. WT
idtsoe en hun dochter Eudora.

Wij zijn succesvol geweest. Wij hebben een benijdenswaardige
geschiedenis. Is dat genoeg?
De toets des tijds is onweerlegbaar. Wij zijn de rentmeesters

geweest van eeuwige waarheid. De boom draagt vruchten die ge-

proefd en gewaardeerd kunnen worden, en de boom wordt daar-

naar geoordeeld. Welk vonnis zal er over ons uitgesproken wor-
den ?

De maat der waarheid is niet in aantal, noch in rijkdom, even-
min in zelfoverwinning. De toets ligt dieper, in de roerselen van
de ongepeilde ziel. Is alles gedaan in blijde gehoorzaamheid aan
Gods gebod, voor de glorie Gods? Dan is alles wel; dan is het ons
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toevertrouwde op nobele wijze volbracht ; dan zullen wij de groo-

tere glorie binnengaan.

Volgens dien toets vlamt onze dankbaarheid ten hoogen hemel.

Want het volk des Heeren in deze dagen heeft op wondervolle
wijze zich van zijn goddelijke opdracht gekweten.

Voor de glorie van den Almachtige, opdat Zijne doeleinden vol-

bracht mochten worden, hebben de Heiligen der laatste dagen
met versteld-doen-staand zelfvergeten al deze jaren gearbeid. Zij

hebben geliefden verlaten en hebben smaad en schande aanvaard

;

zij hebben rijkdom en stand opgeofferd ; zij hebben het leven ge-

geven ter verdediging van de Zaak des Heeren ; zij hebben ge-

zwoegd door de moeizame wildernis ; zij hebben buitensluiting

verduurd in hunne kleine gemeenten door heel de wereld heen;
zij hebben lange dagen gewerkt in heilige plaatsen voor de sedert

lang overledenen ; zij hebben heirlegers van zendelingen uitgezon-

den, onbetaald, onbezongen, vreesloos, om geloof en bekeering te

verkondigen, de beginselen van het Levende Evangelie, aan de op-

rechten in een onwillige wereld, terwijl vaders, moeders, broeders

en zusters, weduwen en weezen zwoegden met ploeg en hamer,
met naald en bij waschtobbe, om deze gezanten van den Heere
Jezus Christus te ondersteunen — dit alles en nog duizend andere
dingen, met een geloof, onverwrikbaar als staal, hebben zij ge-

wrocht voor de liefde Gods en des menschen en voor het oprichten

van het Koninkrijk Gods.

Het werk had beter gedaan kunnen worden ; heel het mensch-
dom is zwak. Maar de geest doorspeurt te vergeefsch de geschied-

boeken van het verleden om bij een heel volk eenzelfde, doorge-
zette, zelfverloochenende doelstoewijding te vinden.

Noodzakelijkerwijs is vooruitgang dengenen ten deel gevallen

die zich aan de zaak der waarheid overgegeven hebben. De voor-

uitgang van de Laterdaagsche Heiligen, maatschappelijk, intellec-

tueel, economisch, zedelijk, blijft een getuigenis voor den verbaas-

den vreemdeling van de degelijkheid van een veelbelasterd volk.

Maar binnen in ons verdiept zich de dankbaarheid voor de macht,
ons gegeven, om ons werk eenigermate goed te doen. Wij weten
dat, hadden wij gefaald, er dan anderen verwekt zouden zijn ge-
worden, daar de doeleinden Gods niet falen.

Daarenboven, door het werk des Heeren boven persoonlijke

verlangens te stellen, mogen wij met vreugde de toekomst inblik-

ken, die er meer belovend uitziet dan honderd jaar geleden moge-
lijk scheen. Dwaling vliedt voor het scherpe lemmer der waar-
heid, hoewel de waakzame machten des kwaads immer gereed
staan om met gerechtigheid te strijden. De muur van vooroordeel
verbrokkelt. De eeuw heeft verbeterde middelen gebracht voor
het verspreiden van de eenvoudige boodschap van den Heiland.
Zoo wij het werk met eenswillendheid aanvangen, onszelven ver-

getend, met Evangelieliefde, zal de komende eeuw oneindig groo-
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ter zijn dan de afgeloopene, en de beloofde dag des Heeren zal ver-

haast worden.
Wij moeten gestadig vooruit zien. Honderd jaar geleden werd

de grondslag van een groot en wonderbaar werk gelegd ; nu zijn

wij aan het bouwen op dien grondslag. Onze boodschap is tot de
gansche wereld, tot ieder geslacht, natie, taal en volk. Zion is op
het punt, zich over de aarde te verspreiden ; haar beschuttende
tent staat onder iedere zon te komen. De Heere is machtig; Zijne

doeleinden zullen zegepralen ; het is goed in Zijn dienst te zijn.

Wat is mijn plicht? Als op-mijzelf-staand lidmaat der Kerk? Ik

deel in de zegeningen van het verleden ; hoe kan ik de toekomst
dienen? Het antwoord is eenvoudig. Doe alle dingen met de ge-

dachte en zoodanig dat zij de doeleinden van den Almachtige mo-
gen helpen bevorderen. Denk veel aan menschheidswelzijn, wei-

nig aan persoonlijk voordeel. Bid veel en voer geloof tot daden
op. Gedenk altijd dat zij die waarheid ontvangen hebben, onder
veroordeeling zijn als zij er geen gebruik van maken. Ongebruikte
waarheid is ongeëerd en keert zich tegen haar bezitter om hem te

vernietigen.

De gedachte blijft. Het Evangelie kan geleerd worden met de
tong, met de pen en met het voorbeeld — en van deze is het laat-

ste het machtigst. Door de uitwerking van het Evangelie op het

menschelijk leven wordt de wereld bijna bewogen de waarheid aan
te nemen. Als ieder lidmaat der Kerk, van dezen dag af, zijn per-

soonlijke verantwoordelijkheid wil aannemen om in eenvoudige
gehoorzaamheid te leven aan des Heeren wet, zal de onweerstaan-
bare macht der waarheid de aarde overwinnen.
Wij prijzen den Heere dezen dag voor Zijne groote goedheid

;

wij prijzen Hem voor de belofte van de toekomst. Aangaande ons
en ons huis, wij zuilen den Heere dienen. En wij weten dat de
woorden van den profeet vervuld zullen worden : „ Israël wordt
verlost door den Heere met een eeuwige verlossing: gijlieden zult

niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheid."
Zoo verwelkomen wij de komende eeuw.

JOHN A. WIDTSOE,
President der Europeesche Zending.
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CONFERENTIE-AANKONDIGING.

De conferentie van het Groninger District zal den uden Mei a.s.

gehouden worden. President John A. Widtsoe wordt verwacht.

Nadere bijzonderheden in het volgende STER-nummer.
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NAAR DEN TWEEDEN EEUWPAAL!

De Romeinen hadden onder anderen een god van het mensche-
lijk lot en van de zaken van oorlog, die Janus genoemd werd. Hij

opende den dag, de jaargetijden en het jaar: de Nieuwjaarsdag was
hem gewijd. Januari, de eerste maand, is naar hem genoemd.
Janus werd voorgesteld met een aangezicht vóór en achter, dat is

:

hij zag in het verleden en in de toekomst. In figuurlijken zin is een

Janus een onoprecht mensch.

President Frank I. en Zuster Elisabeth J. Kooyncn en kinderen

(v. 1. n. r.) Earl, Harold en Ruby.

Niet in dien zin, maar als iemand die zoowel vooruit als achter-

uit ziet, staat een iegelijk onzer bij den eersten Eeuwpaal der Kerk.

Wij blikken over het verleden, over de honderd jaar, die de mo-
derne kudde van den Heiland doorgemaakt heeft. En die terugblik

is bezielend. Wij zien hoe de hand Gods ons als enkelingen en als

een groep geleid heeft. En dat geeft moed en geloof voor de ko-

mende jaren.

Hoopvol zien wij de toekomst in. Wij hebben geloof in den be-

stendigen bloei der Kerk, omdat er vooruitgang geweest is in het
verleden, omdat wij zelf vooruit gegaan zijn. Alleen hij die zelf in

voortgaande beweging is, kan gelooven in vooruitgang en bloei.

Als wereldburgers deelen wij in den vooruitgang der mensch-
heid, die op stoffelijk gebied onmiddellijk voor de hand ligt. Op
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wetenschappelijk gebied ging de afgeloopen eeuw met reuzen-

schreden voorwaarts. Op zedelijk terrein is er veel dat ongeloof

en twijfel wekt. Daar is de scherpe strijd om het bestaan, daar is

de godloocheningsverschrikking in Sovjet-Rusland, daar is de ge-

stadige bedreiging van bloedige oorlogen. Maar toch zijn er tee-

kenen die bemoedigen : een toenemende menschenwaardeering,
zorg voor gevallenen en verwaarloosden.

Op godsdienstig gebied zien wij om ons heen droeve godsdienst-

loosheid en onverschilligheid. Daartegenover dient echter ge-

noemd een streven bij sommige enkelingen en groepen naar gron-

diger godsdienstkennis, geestelijker godsdienstopvatting, een voor-

bereiding van „godsdienst der menschheid", zo,oals zij dat noemen.

Bij heel veel dat mooi is in veler persoonlijk denken en leven, ziet

men ook het opmerkelijk zwakke hunner theorieën. Men wil een

„godsdienst der menschheid" naar eigen opvatting, niet de leer

van den grooten Mensch, den Zoon des Menschen.

Wij zien voorwaarts naar de komst van den Heiland. „Zij die

op Jehova hopen", zegt Jesaja, „zullen steeds nieuwe kracht ver-

zamelen, de vleugelen uitslaan als arenden, voortijlen zonder zich

af te matten, loopen zonder moede te worden". Het verleden is

bezielend, maar wij zijn toch niet heelemaal voldaan met ons-

zelven.

Er is een gewettigde ontevredenheid, die ons naar hooger drijft,

een heilige ontevredenheid, die onafgebroken streeft

en niet spoedig voldaan is. Galilei rustte niet voordat hij kon
staven de waarheid, dat onze aarde zich toch beweegt, wat het

vooroordeel zijner dagen er ook tegen inbracht. Columbus was
niet tevreden voordat hij zijn nieuwe wereld had ontdekt. Moge
die heilige ontevredenheid ons voortstuwen, hooger
en hooger

!

FRANK I. KOOYMAN.

BEHOEFTE AAN BIZONDERE OPENBARING.
Het ontstaan van de Mormoonsche Kerk is het zooveelste bewijs van de

algemeen menschelijke behoefte aan een bizondere openbaring. In hoever
Joseph Smith van deze behoefte misbruik gemaakt heeft en in hoever hij

bij zijn beweerde ontdekkingen te goeder trouw is geweest, kunnen wij bij

dit eeuwfeest buiten beschouwing laten. Upton Sinclair, die in zijn The
profit of religion de verschillende secten in Amerika uit een niet bijster

optimistisch gezichtspunt bekijkt, deelt hem kortweg in bij de kwakzal-
vers. William James, die de godsdienstige verschijnselen van den psycho-
logischen kant onder oogen neemt, behandelt de openbaringen van Smith
met volkomen ernst en noemt ze in één adem met die van Philo Alexan-
drinus, Mohammed, George Fox en andere rechtschapen geloovigen. Hij

acht het een algemeene noodzakelijkheid, dat „alle krachtige inleiders van
verandering tot op zekeren graad moeten leven op dezen psychopathi-
schen grond van plotselinge waarneming of van een aandrift tot hande-
len, zóó overweldigend, dat men er aan moet gehoorzamen."

De Nieuwe Rcttterdamsche Crt., 6 April 1930.
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ZONDAGSSCHOOLWERK.

Avondmaalsvers voor Mei 1930.

't Gebroken lichaam van den Heer
Zien w' in 't gebroken brood

;

De kelk zegt : wij gedenken weer

't Bloed dat voor ons vervloot.

Gezamenlijke Opzegging voor Mei 1930.

(Jesaja 2 vers 2 en 3.)

„En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van

het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op den top der bergen,

en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot den-

zelven zullen alle Volkeren toevloeien.

„En vele natiën zullen heengaan en zeggen : Komt, laat ons op-

gaan tot den berg des Heeren, tot het huis van den God Jakobs,

opdat Hij ons leere van zijne wegen, en dat wij wandelen in zijne

paden: want uit Zion zal de wet uitgaan, en des Heeren woord uit

Jeruzalem."

ZENDINGSNIEUWS.

Aangekomen.

Op 5 April zijn uit Salt Lake City te Rotterdam aangekomen, Ouder-
lingen J. Aardema en C. Nicolas Schaap, teneinde in Nederland een

zending te vervullen. Ouderling Aardema zal zijn zendingsarbeid te Schie-

dam aanvangen. Almelo is Ouderling Schaap als eerste standplaats aan-

gewezen.

Benoemd en Verplaatst.

Benoemd zijn:

Ouderling Herman de Mik, tot president van het Rotterdamsche dis-

trict; Ouderling Cornelius J. Dee tot president van de Haagsche gemeente;
Ouderling Gerrit A. Jongejan tot president van de Amsterdamsche
gemeente; Ouderling Symen Stam tot president van de Rotterdamsche
gemeente.

Verplaatst zijn:

Ouderlingen Don H. van Dam en Andrew P. Roghaar van Rotterdam
naar Middelburg: Ouderling Herman Bell van Haarlem naar Den Haag;
Ouderling George Rytting van Schiedam naar Haarlem.

In het volgend nummer hopen wij foto's en artikelen te geven betref-

fende de Vrouwen- en Jonge Dochters-organisaties der Kerk.

Uitgegeven door de Nederlandsche Zending, Crooswijkschesingel 16 B,
Rotterdam — Verkrijgbaar in alle vertakkingen der Zending.

Abonnementsprijs per jaar: Nederland ƒ3.—, Buitenland ƒ4.—

.

Afzonderlijke nummers 15 cent.


