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EEN WOORD VOORAF.

Het Voorwoord van ecne Ster-jaargang is feitelijk een Post

Scriptum. Bij het verschijnen van het laatste nummer van het jaar

komt ook de inhoudsopgave van de pers, zoodat het dubbele

dozijn nummers, door het jaar opgeleverd, als een boekwerk

ingebonden kan worden.

Jaargang zes-en-dertig staat in het crisis-teeken en de redactie

heeft het zich een aangename taak gerekend in dezen benarden

tijd een bemoedigend woord te kunnen richten, nu en dan, tot

haren leeskring : een woord van vertrouwen op Hem, ,,die wolken,

lucht en winden wijst spoor en loop en baan" en óók wel wegen

vindt voor onzen voet.

„Kijk, Sparta", zoo vangt een hartsterkend gedichtje aan in

De Spartaan,

»Kijk, Sparta, een crisis heeft steeds een begin, —
en een crisis heeft altijd een ènd

;

en zit je vandaag ook er vlak-midden-in,

in wee en in wanhoop, — er komt niettemin

een dag en een uur, — een seconde, 'n moment,

dat je eind'lijk weer crisisloos bent:

het is maar de kwestie (Dit zeg ik .TerziJ' !)

wie 't langste het uithoudt : de crisis, — of wij !«

Geloof en vertrouwen in de toekomst, onverschillig of de crisis

't het langste uithoudt óf wij als enkelingen — dat wil de Ster

prediken. De Ster : lichtdraagster, aankondigster van de schitterende

Zonne, die naderkomt, de Zonne die duizend jaren aan één stuk

zal schijnen. Morgensterre is zij, die getuigt van den heerlijken

Lichtdag die dichter en dichter komt

!

REDACTIE.
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»Zingt bij het dagen met elkaar

:

Zeilt voort ! Zeilt voort en voort
!"

(Joaquin Miller).

OP DE NIEUWJAARSKUST.
De Zee der Eeuwigheid heeft net zoo lang geknabbeld
Aan 't eiland „Oudejaar" tot 't wcggebrokkeld is.

Haar golven bruisten nu, dèn hebben ze gekabbeld,
Maar gingen rustloos door, meedoogenloos gewis.

Tallooze levens ook zijn door haar vloed verslonden,
Die als een reuzengraf zich over alles sloot

;

Hun lach, hun traan, hun werk zijn mèt hun plaats verzwonden,
De Oneindige Oceaan bergt alles in zijn schoot

Schipbreukelingengroep op de onbekende kusten
Van 't eiland ,Nieuwejaar", ontkomenen, zijn wij

;

En 't vraatdier knaagt ook hier, het zal, het kan niet rusten
Totdat ook deze grond geheel verdwenen zij.

En wij daarmee? Misschien! Wie weet wat zal gebeuren!
De Zee der Eeuwigheid sloopt al wat tijdlijk is.

Rl geeft ze ons uitstel thans, eens zal ze ons medesleuren,
Haar onverbidlijkheid loopt niemand, niemand mis.

Maar in de verte, ziet, daar scheemren nieuwe stranden ....

Daar staat de zee haar prooi, die waarde heeft, weer af

;

Wat tijdlijk is en aardsch zal nimmer daar belanden.
Maar 't eeuwige overleeft dit alverslindend graf.

In de Eeuw'ge Woningen in de Onvergangbare Oorden,
Waar Tijd niet meer bestaat, zijn de eeuw'ge zielen thuis.

Die, vaak miskend op aard', als paarlen Hem bekoorden.
Die sprak : „'k Bereid voor u een plaats in 't Vaderhuis".



DE HEER HEEFT OPNIEUW GESPROKEN !

Dr. James E. Talmage.

Wij gelooven in al hetgeen God geopenbaard heeft, al wat Hij
nu openbaart, en wij gelooven, dat Hij nog vele groote en voor-

name dingen zal openbaren aangaande het Koninkrijk uan God.
(Negende geloofs-artikel)

.

Momenteel spreken wij over openbaring in den theologischen

zin des woords en bedoelen er dan mee het bekend maken van
goddelijke waarheden door directe communicatie tusschen God en
de menschen. In zijn vroegere beteekenis, welke nog niet geheel

in onbruik is geraakt, bedoelde het woord openbaring het ont-

sluiten of te voorschijn brengen van iets, dat geheel of gedeeltelijk

verborgen was ; het kon treffend vergeleken worden met het weg-
trekken van een sluier.

Openbaring in vroegere tijden.

Allen, die den heiligen Bijbel aannemen voor datgene wat dit

Boek voorgeeft te zijn, verklaren door deze aanname, dat zij zonder
voorbehoud gelooven in de werkelijkheid van directe communicatie
tusschen een persoonlijk God en sterfelijke wezens. Gedurende het

geheele tijdperk der Patriarchen, dus van Adam tot aan Mozes,
werd de stem van God gehoord door tusschenkomst Zijner Profeten,

welke het volk tot bekeering riepen. Genoemd tijdperk bevat
verschillende bedeelingen van het Evangelie van den Heer en
Heiland Jezus Christus, toen nog in onbelichaamden staat, maar
toch reeds gekozen en voor-verordineerd, elke bedeeling gevolgd
door een afval van de waarheid.
Van Mozes af tot Johannes den Dooper toe was de Israëlitische

regeering, hoewel geleid door rechters of koningen, een theocratie

(gods-regeering), want gedurende al deze eeuwen leefden er profeten

onder het volk, die, zoowel tot het volk als tot de regeerders,

met volmacht konden spreken en ook spraken : „Aldus spreekt de
Hcere". Toen kwam Johannes de Dooper, als een stem eens

roependen in de woestijn. Luid weerklonk de oude en toch steeds

weer nieuwe roep van God : „Bekeert U !" en velen werden er

gedoopt tot vergiffenis hunner zonden. Van zichzelf sprekende
zeide Johannes, dat hij van God gezonden was. (Joh. 1 : 33).

Na hem kwam de Machtige. Hij verklaarde dat Hij gezonden
was en dat de leer, welke Hij bracht, de leer des Vaders was en
niet Zijn eigen leer. Op deze wijze getuigde de Heer, dat Hij een
Openbaarder was, welke Zijn gave van God ontving en daarvan
vrij aan de menschen uitdeelde. (Joh. 6:38; 7:17; 12:48-50).

In de Eerste Kerk.

Van het eerste hoofdstuk der Handelingen af tot en met het
laatste der Openbaring blijkt uit de Heilige Schrift dat de Kerk



gedurende het geheele tijdperk der bediening van de Apostelen

door directe openbaring werd geleid. Als een gave, behoorende
tot de Kerk, heeft daarom openbaring voorzeker niet opgehouden
met de hemelvaart des Heeren. De Apostel Johannes, welke onder-

scheiden wordt als de Openbaarder, verklaart nadrukkelijk, dat het

laatste boek van het Nieuwe Testament, in de huidige samen-
stelling, geen werk is van hemzelf, maar zoo zegt hij ; „De open-
baring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijnen

dienstknechten te toonen de dingen die haast geschieden moeten,
en die hij door Zijnen Engel gezonden en Zijnen dienstknecht

Johannes te kennen gegeven heeft". (Openb. 1:1).

Het is niet te loochenen, dat de Eerste Kerk gezegend was met
bijzondere openbaring van God aan Zijn dienstknechten, welke de
volmacht en de kracht van het Heilig Priesterschap droegen ; en
in het licht van dit feit dringt zich de groote vraag op ; Wanneer
hield God op tot Zijn Kerk te spreken ? Dat Hij waarlijk zwijg-

zaam is geworden, is eeuwenlang openlijk en zeer duidelijk ver-

kondigd. Volgens de opvattingen der menschen was de canon der

schriften geheel gevuld door de getuigenissen en de laatste brieven

der oude Apostelen ; en dit alles ten spijt van de plechtige ver-

klaring des Heeren, dat Zijn Kerk zou gebouwd worden op de
rots der openbaring. (Matth. 16 : 17-19).

De beteekenisvolle waarheid is evenwel, dat openbaring gericht

tot de Kerk niet ophield zoolang er een Kerk van Jezus Christus

op aarde was.

Wanneer de Kerkelijke en algemeene geschiedenis op eerlijke

en scherpzinnige wijze worden bestudeerd, dan wordt daarin dui-

delijk bewezen, dat de tijd der apostolische bediening gevolgd werd
door een wijdverspreiden en steeds grooter wordenden afval in

de Kerk, die als hoogtepunt den afval van de Kerk zelve bracht

of beter gezegd van die organisatie, welke zich steeds nog tooide

met den titel ,,ware Kerk", ofschoon zij reeds beroofd was van
geestelijke kracht en zegeningen. Door dezen afval en dit verval

werd de wereld gehuld in geestelijke duisternis, terwijl de organi-

satie, welke zich „de Kerk" noemde de oogen en harten der

menschen verblindde door haar klatergoud van rijkdom en wereld-

lijke macht. Deze groote afval en alles wat er verband mede houdt
was, uitvoerig en wel omschreven, voorspeld geworden in den
tijd, dat er nog profeten waren door de apostelen, welke de macht
bezaten, in den naam des Heeren te spreken.

De genoemde afval nam zeer snel toe en hoewel het niet wel
mogelijk is den dag of het jaar te bepalen, waarin de Eerste Kerk
ophield een organisatie te zijn, door Jezus Christus als Zijn Kerk
erkend, is het toch duidelijk, dat de zoogenaamde Kerk vóór het

einde der derde eeuw de haar onderscheidende kenmerken had
verloren, kenmerken door den Heer ingesteld en zorgvuldig be-

vestigd door Zijn Apostelen. Hierdoor was deze Kerk een mensche-



lijke instelling geworden, in haar werken gekenmerkt door allerlei

afdwalingen der menschelijke verbeelding. Eeuwenlang werd nu
een vorm van goddelijkheid vertoond, welke jammerlijk alle godde-
lijke macht miste.

De Herstelling.

Eindelijk werd — in vervulling van oude profetie .— het

Heilig Priesterschap opnieuw hersteld, niet als een opleving dezer

macht van het vroegere Christendom, maar door een zeer bepaald
nieuw oprichten, waarvan de datum precies is opgeteekend in de
moderne geschiedenis. In 1830 werd de Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der laatste Dagen georganiseerd en deze heeft

niet opgehouden te verkondigen, dat de werkelijke stem van God
gehoord is door profeten van den huidigen tijd ; eveneens, dat

laterdaagsche openbaring van den hemel een verheven zekerheid

is, waarmede het menschdom rekening moet houden tot zijn zalig-

heid of tot zijn schade.

Door te zeggen, dat we gelooven al hetgeen God heeft ge-

openbaard, bevestigen wij slechts ons geloof in de Heilige Schriften,

want de Schrift is het verslag van het woord van God, zooals dit

is geschreven door openbaring en inspiratie om verder bewaard
te blijven. Het is onwaarschijnlijk dat iemand, welke beweerde dit.

te gelooven door andere geloovigen zou worden uitgebannen,

zelfs al behoorden zij tot verschillende kerkgenootschappen. Maar
als wij bekend maken dat wij gelooven in al hetgeen God nu
openbaart, dan v/ordt deze plechtige verzekering verworpen en
beroept men zich op het onschriftuurlijke dogma, dat de dagen
van directe openbaringen reeds lang voorbij zijn, wat dus be-

teekent, dat God niet langer met de menschen spreekt. Als we dan
verder nog verklaren te gelooven, dat God nog vele groote en
belangrijke dingen zal openbaren, ontmoeten we even groote

tegenspraak zelfs bij diegenen, welke min of meer twijfelend zeggen,

dat God een onveranderlijk Wezen is — gisteren, heden en in de
toekomst dezelfde.

Zooals reeds meerdere malen door de Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der laatste Dagen is uiteen gezet, verkondigt zij

het begin van de nieuwe en huidige Evangelie-bedeeling. Deze is

begonnen in het voorjaar van 1820 na Chr. Het beginpunt dezer

bedeeling kenmerkte zich op dezelfde wijze als de aanvang van
iedere voorgaande bedeeling — een persoonlijke openbaring en
bekendmaking van de Godheid aan de menschen. God de Eeuwige
Vader en Zijn Zoon Jezus Christus vertoonden zich aan Joseph
Smith. De plechtige getuigenis, welke deze man van deze ge-

beurtenis gaf, een getuigenis, waardoor hij jaren later als martelaar

het leven liet, werd bespottelijk gemaakt, op vurige wijze tegen-

gesproken en ernstig bestreden. De grond voor alle aanvallen



was gelegen in het theoretische dogma, dat God Zich niet langer

aan den mensch openbaart en het dus niet mogelijk was, dat Hij

Zichzelf aan Joseph Smith zou geopenbaard hebben. Het werkelijke

argument behoort echter aldus te luiden : Wanneer God de Vader
en God de Zoon Zich aan Joseph Smith geopenbaard hebben,
dan is daarmede bewezen, dat het aangenomen denkbeeld, dat God
heeft opgehouden met de menschen in verbinding te treden door
persoonlijke openbaring, valsch is,

Wat betreft de loochening van huidige openbaring van God is

er niets nieuws onder de zon ; het is integendeel kenmerkend
geweest voor iedere bedeeling. De ongeloovige Joden verwierpen
hun Heer omdat Hij tot hen kwam met een nieuwe openbaring.

Hadden zij niet Mozes en de profeten ? Kon er aan méér behoefte

zijn? Zij spraken met openlijke verheffing en trots, dat zij de
volgelingen van Mozes waren, waaraan zij toevoegden : „Wij weten
dat God tot Mozes gesproken heeft, maar dezen weten wij niet

van waar hij is." (Joh. 9 : 28^— 29). Degenen, die hedendaagsche
openbaring ontkennen, zijn niet oorspronkelijk in hun opvattingen

;

zij volgen een veel bewandelden weg, diep ingeloopen door
onedele voeten.

De schriften bewijzen, hetgeen het verstand ons zegt, dat,

wanneer ook de Kerk van Ghristus op aarde heeft bestaan en
eveneens, wanneer er een volk was dat gewillig was de goddelijke

stem in geest en in waarheid te hooren en te gehoorzamen, dat

deze stem dan is gehoord geworden — op directe wijze door de
profeten, die aan het hoofd van de respectieve bedeelingen waren
gesteld en dikwijls ook door anderen, welke met hem verbonden
waren en door hem of hen werd er dus tot het volk gesproken,

ten wiens behoeve het Woord des Heeren was gegeven.

Openbaiing en Inspiratie.

Het loochenen van openbaring, van God gegeven, is op vreemde
wijze in strijd met den vooruitstrevenden geest van dezen tijd.

Laat ons in dit verband de verwantschap bestudeeren tusschen

Openbaring en Inspiratie. Als beiden van God zijn, bestaat er

meer een onderscheid van graad dan van soort. Wanneer een

mensch spreekt of handelt onder den invloed van een macht
grooter dan zichzelf zegt men, dat hij geïnspireerd is. Wat moet
er dan bijvoorbeeld gedacht worden van alle wonderlijke ont-

dekkingen der toegepaste wetenschap zoowel nu als in de laatste

jaren .— zou God hierin niet de hand hebben? Elke uitvinding

van beteekenis, elke ontdekking waardoor de menschheid is ge-

zegend geworden, is, niettegenstaande zij door menschelijke werk-
zaamheid is tevoorschijn gebracht, toch het gevolg van goddelijke

inspiratie en hulp. Dit feit blijft bestaan of de uitvinder of ont-

dekker deze inspiratie erkent en er eerbiedig voor dankt en God
ervoor prijst of niet.



Hoemeer er wordt verkregen door de gevolgrijke pogingen van
deze goddelijk geïnspireerde mannen, die in de vele velden der

menschelijke ontwikkeling arbeiden, hoemeer er verwacht wordt
en hoemeer men noodig heeft. Nog grooter uitvindingen, nog
belangrijker ontdekkingen en nog nuttiger gebruik van de principes

en toepassingen der wetenschap dan alreeds zijn verkregen — en
dit beetje voor beetje, regel voor regel en voorschrift op voor-
schrift — worden met vertrouwen tegemoet gezien. Niettegenstaande
alles wat op wonderbaarlijke wijze bereikt is op bijna alle mogelijke

terreinen, wordt er gretig, zelfs ongeduldig meer verwacht. Aan
inspiratie voor den vooruitgang der wetenschap m.a.w. aan minder
directe openbaring in den breedsten zin des woords kan geen einde

gezien worden.
Kunnen wij, bij het beschouwen en overdenken van deze feiten,

de bewering volhouden dat, op het gebied van den geestelijken

vooruitgang, directe openbaring van den wil van God aan de
menschen uitgesloten is?

Luistert! De Heere heeft gesproken. Hij spreekt nu en Hij zal

verder spreken!

DE PERSOONLIJKHEID VAN GOD.
Een zeker Dominee, loopende langs een straat in Londen,

ontmoette een kleinen jongen op weg naar huis van Zondagsschool.
Hij legde zijn hand op het hoofd van den knaap en zei: „Ik ver-

onderstel, mijn jongen, dat je naar de Zondagsschool bent geweest?"

„Jawel, Dominee."
„Houdt je van Zondagsschool?"
„Jawel, Dominee."

„Je leert daar veel goeds?"
„Jawel, Dominee."

„Je leert van God en Zijn wonderbaar werk?"
„Jawel, Dominee."
„En waar is God, mijn jongen?'
„Hij is in den Hemel."
„Dat is waar. God is in den Hemel, maar Hij is ook overal.

Hij vervult het gansch heelal."

De jongen keek op met groote verbazing en vroeg: „Is God
hier?" En hij wees op de plaats waar zij stonden.

„Jawel."

„Is Hij achter dien steenen muur?"
„Jawel."

„Zou Hij door dien steenen muur kunnen komen ?"

„Jawel."

„Zou Hij van hier naar ginds kunnen gaan?"
„Jawel, Hij kan van hier naar ginds gaan."
„Dan hebt U het toch mis," zei de jongen, „want als God

overal is, zou er geen plaats zijn voor Hem om naar toe te gaan."

W. A. Morton,



DE BETEEKENIS VAN WONDEREN. *)

Alberta Opheikens.

In deze eeuw worden wonderen heel dikwijls verkeerd begrepen.

Sommigen beschouwen ze als zegeningen, terwijl anderen zelfs niet

trachten er een verklaring voor te geven. Inderdaad is een wonder
een zegen van God, en men moet het noodige geloof en den ge-

pasten geest hebben om er een te verkrijgen. Een groot aantal

wonderen zijn er teweeg gebracht door onderscheiden dienst-

knechten des Heeren. Wij herinneren ons allen het voeden der

schare met twee visschen en vijf brooden, en het opwekken van
Lazarus. Zoo lezen wij ook van het genezen van den lamme door
Paulus, een uitblinkend en interessant geloofswonder. De meeste

menschen zullen ons vertellen dat de dagen van wonderen voorbij

zijn, maar indien wij slechts wilden nadenken en onze eigen Kerk^
geschiedenis lezen, zouden wij allerlei wonderen aantreffen. En
zelfs in onze eigen familiekringen kunnen wij ons zegeningen te

binnen roepen, die voor ons geloofswonderen waren.
Treffende wonderen, geloofsgenezingen, werden teweeg gebracht

door onzen Profeet Jozef Smith, Niet in staat zijnde om alle zieken

zelf te bezoeken, gaf hij Wilford WoodrufF een zakdoek en droeg
hem op er de gezichtjes van twee kinderen, die ernstig ziek waren,
mee af te wisschen. Broeder WoodrufF deed het en de kinderen

werden terstond genezen.

Een zeer merkwaardig geloofswonder staat opgeteekend in de
Handelingen der Apostelen 9 : 36—43. Te Joppe woonde een

zekere vrouw, Dorkas genaamd. Deze discipelin bracht haar dagen
door met goeddoen ; de armen helpen en de zieken en behoeftigen

bezoeken. Jakobus moet haar op het oog hebben gehad toen hij

schreef : „De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den
Vader is deze : weezen en weduwen bezoeken in hunne ver-

drukking, en zich zelven onbesmet bewaren van de wereld". Bij

haar werk onder de armen moet zij de woorden van den Heiland

in haar gedachten hebben gehad : „in zooverre gij het aan een der

minsten gedaan hebt, hebt gij het aan Mij gedaan". Naar Dorkas
zijn al de liefdadigheidsvereenigingen met dien naam genoemd.
Maar men mag het betwijfelen of de menschen van haar woon-
stadje haar werk waardeeren. Misschien vergden zij te veel van
haar tijd en krachten, want de inspanning was te groot : ze werd
ernstig ziek en stierf. In vertwijfeling gingen haar vrienden Petrus

halen. Hij kwam terstond en vond haar klaar liggen voor de be-

grafenis : koud en levenloos. Petrus vroeg haar vrienden, de kamer
te verlaten en toen zij zich allen verwijderd hadden, knielde hij

neder en bad. En zich keerende tot het lichaam, zeide hij : „Dorkas,

sta op
!

' Zij deed hare oogen open en Petrus gezien hebbende,

ging zij opzitten.

*) Oorspronkelijk gegeven als een Z.S. toespraakje van 2V2 minuut.
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Vele ontzagwekkende wonderen zijn ons verteld, maar een der

meest uitblinkende is het genezen van den kreupele door Petrus.

Dit geloofswonder leidde indirect tot de bekeering van duizenden

en tevens tot de eerste vervolging van de jonge kerk. lederen dag
om drie uur gingen Petrus en Johannes naar den tempel om te

aanbidden. De Oostpoort van den tempel werd de Schoone ge-

noemd, omdat die zoo kwistig versierd was met goud en zilver.

Toen de apostelen dien ingang op zekeren dag naderden, zagen

zij daar een bedelaar, die kreupel was van zijn geboorte af. Zijn

vrienden zetten hem dagelijks aan de tempeldeur, zoodat hij de
tempelgangers om een aalmoes vragen kon. Petrus had geen geld,

maar sterk op hem ziende, zeide hij tot den bedelaar : „Zie op
ons". Toen sprak Petrus: „Zilver en goud heb ik niet; maar
hetgeen ik heb, dat geef ik u: in den naam van Jezus Christus,

den Nazarener, sta op en wandel!" De apostel greep hem hierop

bij de hand, en de herstelde ging met hen in den tempel. Petrus

was ongeschoold en was niet in aanzien in de maatschappij, maar
voor den armen kreupele had hij meer dan de rijkste, meer dan
de beroemdste, meer dan de geleerdste in Jeruzalem. Jarenlang had
de man voor den tempel gelegen om zijn gaven van de rijken en

machtigen te ontvangen, maar nog steeds was hij arm en kreupel.

Doch hier was iemand die een gave voor hem had, rechtstreeksch

van God. „Hetgeen ik heb, dat geef ik u!" Daar was macht
achter die woorden. Petrus sprak in den naam van Christus, en er

werd een nieuw mensch geboren, nieuw van lichaam, met nieuwe
gezondheid, nieuw in geest en streven. Niemand onzer kan geven
wat hij of zij niet bezit, maar God verwacht van ons dat wij

zullen doen zooals Petrus deed en geven wat wij hebben. Ook
wij moeten onze handen uitstrekken naar den lamme, naar den
neerslachtige, en hem oprichten. Persoonlijk contact met de nood-
druftigen is hetgeen Jezus van ons vraagt, want dat doende helpen

wij Hem èn onszelven.

Het is niet noodig dat wij rijk of beroemd zijn, evenmin dat

wij hoog op den maatschappelijken ladder staan. Petrus schoot in

dat alles te kort. maar hij had iets oneindig grooters. Daar was
genezing in zijn aanraking en leven in zijn woorden. Hij sprak en
een kind van God werd gered.

Niemand behoeft te zeggen : „Ik heb niets te geven." Een ieder

heeft iets te verstrekken, zij het slechts een vriendelijk woord, een
glimlach of een uitgestoken hand. Laat de kreupele tot voorbeeld

of type dienen en de wereld is vol van kreupelen.

Feitelijk zijn wij allen kreupel en hebben behoefte aan een
Petrus, die ons de vriendenhand toe zal steken of woorden van
leven en macht toespreken. Wij kunnen geven wat wij hebben,
al is het nog zoo weinig, en dat doende brengen wij misschien

den een of anderen dag een wonder te weeg.
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VAN DE REDACTIE.
Met ^bladzijde 1931« voor ons.

Het jaar 1930, ons kerkelijk jubileumjaar, behoort thans tot

het verleden. Ook voor ons menschen is er dus wederoti een
jaar-bladzijde uit ons levensboek vol geschreven. De meestal

plechtig-feestelijke stemming van den oudejaarsavond heeft ons
wellicht regel voor regel van deze laatste bladzijde in herinnering

terug gebracht. Mogelijk niet alleen goede herinneringen. Maar
toch zullen er ook vele zegeningen te tellen zijn geweest, welke wij

van onzen Hemelvader hebben mogen ontvangen. Herinneringen

dus, die ons hart doen krimpen van smart en berouw of het doen
zwellen van louter dankbaarheid.

Hier zijn mogelijk lieven van ons gegaan, daar is nieuw leven

geschonken geworden. Als goede Heiligen erkennen wij in alles

de hand des Vaders. Ook ziin er misschien tekortkomingen, zonden
te betreuren. Hoezeer hebben we dan vooral de genade des

Vaders van noode

!

De Kerk heeft gejubeld ! Geestdriftig ! Duizenden hebben hunnen
Schepper geprezen voor het lichtherstel der laatste Dagen.
Van ons eeuwigheidsbestaan brengen we slechts een kleinen,

doch uiterst gewichtigen tijd hier op deze aarde door. Ons boek
der eeuwen telt nu een nieuwe bladzijde, waarvan we dit veel-

beteekenende woord kunnen, ja moeten zeggen : voorbij ! Maar
ook: een schoone, reine, nog onbeschreven bladzijde ligt vóór ons.

Vol moed dus aan den arbeid onder het volle besef, dat wij aan
een hoog-heiligen taak al onze ernergie hebben te geven.

Moge het ons allen onder den onmisbaren zegen des Aller-

hoogsten gelukken de bladzijde 1931 uit ons levensboek één der

heerlijksten en schoonsten te maken, zoodat, wanneer ook hier

het „voorbij" moet worden gesproken, onze harten met dankbare
tevredenheid vervuld kunnen zijn. P. Vlam.

EEN HEDENDAAGSCHE OPENBARING.
Ziet, voorwaar, aldus zegt de Heere tot u, ingevolge boosheden en

kwade oogmerken welke zijn en zullen bestaan in de harten van samen-
spannende menschen in de laatste dagen: Ik heb u gewaarschuwd, en
waarschuw u te voren

tabak is niet voor het lichaam, noch voor den buik,
en is niet goed voor den mensch, doch is een kruid voor
kneuzingen, en al het zieke vee, om met oordeel en bedrevenheid
gebruikt te worden

Leer en Verbonden 89 : 4 en 8.
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GENOTSMIDDELEN - TABAK.

De tabaksplant behoort oorspronkelijk in Amerika tehuis, van
daar is zij over alle werelddeelen verspreid. De bladen der fraaie

plant worden groen geplukt en met een zoutoplossing op hoopen
gelegd, waardoor een bijzondere verandering ontstaat, zoodat geur

en smaak meer kenbaar worden.
De stof, welke de tabak voor den gebruiker aangenaam maakt

is de nicotine, een zeer zwaar vergif. Eén druppel zuivere nicotine

is voldoende om eenige menschen, zoo niet te dooden, dan toch

bedenkelijk te bedwelmen. In de tabak komt zij zeer verdund
voor — doch mist daarmede haar werking niet. Naast het aan-

gename voor den reuk doet zij zenuwprikkeling ontstaan, gevolgd
door lichtere of zwaardere bedwelming (zwaar in 't hoofd !). Bij

veelvuldig gebruik geeft zij ontsteking van het slijmvlies van de
keel, overpnkkeling van het zenuwstelsel, hartkloppingen, gezichts-

storingen, ongerekend de aandoening van het smaakwerktuig en

het bederf van de maag, zoodat de spijsvertering ernstig kan ge-

stoord worden en vergiftiging van het bloed het gevolg kan zijn.

Men heeft opgemerkt dat veel rooken den groei van kinderen

belemmerde en den geest versufte.

In welken vorm de tabak ook gebruikt wordt (rooken, pruimen,

snuiven), de nicotine doet zich gelden.

Het rooken komt het meest algemeen voor, daarbij maakt 't nog
een groot verschil hoe het nicotinegehalte der tabak is. Voor
sigaretten b.v. gebruikt men veelal tabak met een hoog nicotine-

gehalte; ook werkt de papierdamp in den regel nadeelig op de
ademhaling ; sigaretten behooren dus tot de gevaarlijkste rook-

middelen
Niet alleen dat het rooken niet goed is voor den rooker, hij

bederft voor anderen dikwijls de in te ademen lucht ; 't gebeurt

niet zelden dat niet-rookers (vrouwen) hoofdpijn krijgen van den
rook (die nicotinehoudend, dus bedwelmend is), welke in gesloten

ruimten door de rookers wordt uitgeblazen.

Men kan zich aan het tabaksgif gewennen, dat bewijzen de
velen, die tot op hun ouden dag er gebruik van maken ; maar, de

eerste kennismaking is . . . afschuwelijk ! Toch meent menige jongen,

dat hij er niet vroeg genoeg aan beginnen kan. 't Staat zoo groot,

ook al een sigaar te kunnen rooken. Maar, o, het leed, dat volgt

:

de zieke maag, het bleeke gelaat, de koude rillingen, de hoofdpijn,

het benauwde gevoel. „Nooit weer", denkt de snoeper. En waarom
doet hij 't dan weer, als 't lichaam 't zoo verbiedt ? Naaperij,

niets anders. Na langer of korter tijd kan hij er tegen, en de
zakcenten — die wel voor wat beters konden dienen — gaan
naar den sigarenwinkel. Intusschen moet er nu heel wat gebeuren
eer de rooker het rooken weer gaat laten ; dat is het kwade van
de verkeerde gewoonte ; zij eischt altijd meer.
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Daarom : Jongens, leert het rooken niet. En, 200 ge 't al ge-
daan hebt, ziet het dan 200 spoedig mogelijk weer af te schaffen,

want het genot wordt gewoonte, en de gewoonte voert tot ver-

slaafdheid. Niemand kan bepalen, of het rooken hem te eeniger

tijd geen kwade gevolgen 2al berokkenen
En meisjes, verzet u tegen het verblijf in vertrekken, waar ge-

rookt wordt. Daarmede dient ge U2elf en anderen.

Uit liet Schoolboek ,,De Meiisch" door A. Laban.

TABAK.
Luther Burbank in de Dearborn Independent,

tijdschrift van Henry Ford.

Het wordt beweerd door de tabaksmaatschappijen dat pruimen
en rooken een heerlijk en onschadelijk tijdverdrijf is. Er wordt ook
wel gezegd dat het gebruik van tabak heikaam is, daar het de
2enuwen ver2acht. Chloroform verzacht de zenuwen ook. Eén
klein fleschje vol zal ze voor altijd verzachten.

Laat mij U vertellen hoe tabak een mensch doodt.

Rookers vallen niet dood rondom de tabakswinkels. Ze gaan
weg, en jaren later sterven ze aan iets anders. Volgens het inzicht

van de tabaksmaatschappijen is dit één van de mooiste dingen
van tabak. De slachtoffers sterven niet in eens, al worden de
slechtste sigaren aan hen verkocht. Ze gaan weg en wanneer ze

sterven verklaren de dokters dat 2e aan longontsteking, hartkwaal,

typhuskoorts, of ik weet niet wat gestorven 2ijn.

Met andere woorden : de tabak doodt indirect en krijgt geen
schuld.

De nicotine, nadat U 2e een tijdlang gebruikt hebt, stelt U
bloot het hoekje om te gaan aan het eerste het beste dat U
overkomt. Als U mannen aan het werk 20udt 2ien om een groot

gebouw te ondermijnen totdat het bijna om viel, en ge zoudt dan
2ien dat een vrouw er tegen aan stootte met een kinderwagen zoo
dat het om viel, 20udt ge toch niet willen beweren dat de vrouw
het gebouw had verwoest. Doch wanneer een rooker aan long-

ontsteking sterft, zegt de dokter dat longontsteking de oorzaak van
zijn dood is en niet de tabak. En de steenhouwer met zijn beitel

zegt heelemaal niets.

Het maakt geen verschil waar de jongen is, hij ziet tabaks-

advertenties, 2e pleiten met hem en sporen hem aan, een dwaas
te 2ijn, zijn ge2ondheid te benadeelen, zijn geluk te verminderen
en zijn leven te verkorten, zoodat de tabaksmaatschappijen hun
millioenen maar binnen zullen krijgen.

W. J. K.
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OP ARENDSWIEKEN.
Naar het Engelsch van Wilüam J. Long.

Toen ik op een dag bij het boschje op de klip kwam, vanwaar
ik het nest door mijn kijker placht te bespieden, ontdekte ik dat

een der arendsjongen verdwenen was. Het andere stond op den
rand van het nest, bevreesd naar beneden blikkend in de diepte,

waarheen ongetwijfeld zijn kloeker nestmakker gevlogen was, en

nu en dan een mistroostig geroep uitend. Daar kwam de moeder-
arend snel naar boven uit de vallei, en er was voer in haar

klauwen. Ze kwam tot aan den rand van het nest, wiekte er een
oogenblik boven, om het hongerige jong het voedsel te laten zien

en ruiken, en vloog toen langzaam naar omlaag, het voedsel

meenemend, den kleine op haar eigen manier vertellend, mee te

komen en dan zou hij het krijgen. Hij riep haar met luid geschreeuw
na van den rand van het nest en spreidde zijn wieken wel
tvvaalfmaal uit om haar te volgen. Maar de sprong was te

ontzaglijk. De beteekenis van het comedietje was duidelijk genoeg.

Zij probeerde hem te leeren vliegen, hem vertellend dat zijn

vleugels nu aangegroeid waren en dat het tijd was ze te gebruiken.

Toen plots, alsof ze ontmoedigd was, steeg ze een goed eind

boven hem uit. Ik hield mijn adem in, want ik wist wat er ge-

beuren zou. De kleine snuiter stond daar op den rand van het

nest, den afgrond inblikkend waarin hij niet dorst af te springen.

Daar klonk achter hem een schelle kreet, die hem op zijn hoede
deed zijn, gespannen als een horlogeveer. Het volgend moment
was de moederarend neergeschoten, het nest met zijn pooten een

slag gevend die zijn voetsteun en hemzelf te zamen de lucht inzond.

Daar dreef hij nu, dreef hij in de blauwe lucht tegen wil en

dank en klapwiekte lustigjes, want het ging om zijn leven. Boven
hem, onder hem, naast hem zweefde de moeder op onvermoeide
wieken, zachtkens roepend dat ze daar was. Maar de ontzettende

vrees voor de diepte en de scherpe pijntoppen zat den kleine in

de leden ; zijn wieken gingen al wilder ; hij viel sneller en sneller.

Plots — meer uit vrees, leek het mij toe, dan omdat zijn krachten

uitgeput waren — verloor hij zijn evenwicht en begon hals over

kop te vallen. Alles was nu over, naar het scheen ; hij vouwde
zijn vlerken om te pletter te slaan tuschen de boomen. Toen
schoot bliksemsnel de moederarend onder hem, zijn wanhopige
pooten raakten haar breede schouders aan, tusschen haar vleugels.

Hij richtte zich op, rustte een oogenblikje, kwam tot bezinning,

toen de moederarend zich even snel van onder hem liet vallen,

zoodat hij op zijn eigen wieken naar omlaag kon komen .... het

was allemaal het werk van een oogenblik voordat ik hen uit het

oog verloor tusschen de boomen ver omlaag. En toen ik hen
terugvond met mijn kijker, zat het arendsjong in den top van een
grooten pijnboom, en de moeder was bezig hem te voeren.
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En toen, daar staand alleen in de groote wildernis, flitste het

voor de eerste keer door mijn denken wat de wijze oude profeet

bedoelde, die lang geleden in een vergelegen land schreef

:

„Gelijk een arend zijn nest opwekt (verstoort), over zijn jongen

zweeft, zijne vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijne

vlerken.... zoo de Heere". (Deut. 32 : 11 en 12).

K.

ZALIGHEID VOOR DE DOODEN.
(Vervolg van BI. 338, jaargang 1930.)

Les No. 2 — tweede voortzetting.

Onder-verlossers op Zions berg. Een spotvogel die verleden

jaar in een Amsterdamsch blaadje een bizonder Zondagsschool-
programma „beschreef", scheen te denken dat hij een afdoend
argument tegen Mormonen-prediking gevonden had in een onzer

liederen :

In menigen tempel, o, waardig exempel,
Zijn heilanden werkzaam, zooveel men vermag.
Voor dierbren, die vloden naar 't woonoord der dooden.
Wier weerzien ons wacht in den lieflijken dag.

Heilanden ! Dat deed de deur dicht

!

Wij vertrouwen dat onze spotter nooit de woorden van den
profeet Obadja gelezen heeft (vers 21)

:

En er zullen Heilanden op den berg Zions opkomen, om Ezaus ge-
bergte te richten ; en het koninkrijk zal des Heeren zijn.

De Komst van Elia. Het verlossingswerk voor de dooden is

zoo goed als heelemaal gereserveerd geworden voor de bedeeling

van de volheid der tijden, wanneer de Heere alle dingen herstellen

zal. Daarom is het de plicht van de Laterdaagsche Heiligen,

toe te zien dat het verricht wordt. Wij kunnen het niet allemaal

in eens doen, maar wij zullen het in de duizend jaren van het

komende Vrederijk kunnen doen. In dien tijd moet het werk ge-

daan worden ten behoeve van de dooden der voorafgegane zes-

duizend jaren voor allen die het noodig hebben. Tempelen zullen

gebouwd worden voor dit doel, en de arbeid daarin zal het

meerendeel van den tijd der Heiligen in beslag nemen.

Een der gewichtigste profetiën. met betrekking tot de dooden,
is die van Maleachi (hoofdstuk 4)

:

,,Want zie — de dag genaakt, en brandende als een oven !

En al wie goddeloosheid doet
Zal als een stoppel zijn op d'aam des winds verstoven,

Of weggeschroeid door vlammengloed.
Zoo spreekt de Heer der legerscharen,

Die tak noch worteltronk zal sparen.
Maar U die van Mijn Naam de vreeze wilt bewaren,

Verrijst de gulden dageraad
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Van Gods gerechtigheid, en van het eerste krieken,
Zal onder Zijn gewenschte wieken
Genezing wezen en geneucht

;

En gij zult wassen, gij zult tieren,

En hupplen als de jonge stieren

Te midden van de wei verheugd.
Uw voetzool zal de goddeloozen
Vertreden, en het heir der boozen

Vermalen, op den dag dien Ik dan wekken zal.

Dien Ik zal schenken, spreekt de Heere.
Gedenkt aan Mozes, aan dien Dienstknecht Mijner eere,

Gedenkt zijn wet, die Ik, heel Isrel ten geval,

Op Horeb bieden liet, en die 't heeft aangenomen.
'k Zend U Elia, Mijn profeet,

Eer die geduchte dag zal komen.
De dag der Toekomst, dien Ik weet.

En hij, hij brengt het hart der vaadren
Weer tot de kinderen, vol gena

;

En 't harte van het kroost doet hij den vaders naadren,
Opdat Ik niet straks kome en 't land met banvloek sla!"*)

Deze profetie, welke de wereld niet begrijpt, is vervuld. Toen
de Engel Moroni aan den Profeet Jozef Smith verscheen, 21 Sep-
tember 1823, citeerde hij verschillende bijbelteksten die op het punt
stonden, vervuld te worden, en Maleachi's profetie was er een
van, maar hij citeerde haar met deze wijziging :

„Zie, Ik zal u het priesterschap openbaren door Elia, den profeet,

eer dat de groote en vrceselijke dag des Heeren komt, en hij zal in de
harten der kinderen de aan de vaderen gemaakte beloften planten, en
de harten der kinderen zullen zich wenden tot hunne vaderen, iWare
het niet zoo, de gansche aarde zoude bij Zijne komst volslagen verwoest
worden". {Kerkgeschiedenis, Deel 1:12.)

Hieruit blijkt dat het Elia's zending was het priesterschap te

herstellen, hetwelk de harten der kinderen tot hunne vaderen
wenden zou, volgens de aan de vaderen gemaakte belofte. Dat
het van het allerhoogste gewicht en noodzakelijk was, blijkt uit

het feit dat de gansche aarde volslagen verwoest zou worden bij

de komst van den grooten en vreeselijken dag des Heeren, indien

dit priesterschap niet hersteld werd. Deze tekst maakte toentertijd

een diepen indruk op den profeet, hoewel hij haar niet kon
verstaan. Driemaal werd zij dien nacht herhaald en wederom op
den volgenden dag. Langzamerhand, toen schakel na schakel van
den evangelie-keten geopenbaard werd, en de sleutels en machten
werden verleend, nam de profeet toe in wijsheid en kennis. In

Kirtland werd daarop een tempel gebouwd maar er was geen
doopvont in, evenzoomin eenige andere voorziening voor de
plechtigheden voor de dooden. En wel hierom, dat de leer nog
niet ten volle geopenbaard was. Deze tempel echter beantwoordde

*) S. J. van den Bergh.
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volkomen aan het doel waarvoor hij gebouwd was : een huis

des Heeren, waar Hij komen konde en Zijn engelen zenden om
de sleutelen en het gezag te verleenen, noodig in deze bedeeling.

In dezen tempel verschenen op 3 April 1836 de Heiland en

enkelen der oude profeten aan }ozef Smith en Oliver Cowdery en

schonken hun de sleutelen voor verschillende bedeelingen. Onder
deze hemelsche bezoekers bevond zich Elia, die aan Jozef Smith
en Oliver Cowdery het door Maleachi genoemde priesterschap

schonken. „Daarom", zeide hij. „zijn de sleutelen dezer bedeeling

aan u toevertrouwd, en hieraan kunt gij weten, dat de groote

en vreeselijke dag des Heeren nabij is, ja voor de deur" (Leer

en Verb. 110:16.)

Wat was de aan de vaderen gemaakte belofte, die in de laatste

dagen vervuld zou worden door het wenden of keeren van de
harten der kinderen tot hunne vaderen? Het was de belofte des

Heeren, door Enoch, Jesaja en de andere profeten gemaakt, aan
de natiën der aarde, dat de tijd komen zou dat de dooden verlost

zouden worden. En het „wederbrengen" van de harten der kinderen

wordt vervuld in het verrichten van het plaatsvervangend tempel-

werk en in het samenstellen hunner stamboomen. Tot op den tijd

van Elia's bezoek was er nog niets gedaan voor de dooden. Het
leerstuk werd toen nog niet begrepen door de Heiligen, en er

was geen tempel gebouwd waarin verordeningen volbracht konden
worden. Maar zoodra het priesterschap hersteld was, begonnen
de harten der kinderen zich tot hunne vaderen te wenden.

NIEUWE RIJMPREEKJES.

4. Op den blanken Nieuwjaarsdrempel.

Op den blanken Nieuwjaarsdrempel staan wij met een vragental

:

Of het jaarhuis ons een tempel of een herberg wezen zal? Gaan
wij 't binnen met gedachten, die verheven zijn en schoon? En wat
mogen wij verwachten, zijn ze niet van hoogen toon?

Op den blanken Nieuwjaarsdrempel staan wij daar met vreugd
of rouw? Drukten wij niet reeds ons stempel op het nieuwe jaar-

gebouw? 't Nieuwe huis wordt opgetrokken, grootendeels, uit de
oude stof: geen verbloemen hier of jokken, 't spiegelt eigen

schande of lof.

Op den blanken Nieuwjaarsdrempel past de vraag ons, u en mij

:

Of ons leven een exempel van lofwaardig streven zij? 't Nieuwe
jaar zal zijn een zuiv're, heiige tempel, een gebouw waarin
d' Eeuw'ge ons wil doorhuiv'ren, als wij toonen waarheidstrouw.

Reympreecker.
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PRIESTERSCHAPSVERGADERING.
6 Jan. Het Geheim van Christus. Efeze 3 : 2-12.

13 Jan. De koninklijke wet. Jakobus 2 : 1-10.

20 Jan. Vermaningen. 1 Thessalonicensen 5 : 14-24.

27 Jan. Open.

HUISBEZOEKLESSEN VOOR JANUARI.
Voor de zusters : Gods zorg voor zijn kinderen (lees : Op Arends-

wieken in dit nummer).
Voor de broeders : Tabak in de hedendaagsche Openbaring (zie

de artikelen in dit nummer).

O, HET IS WONDERVOL.
Deserei Sunday School Songs No. 254.

'k Sta spraakloos dat Christus zoo'n liefde mij schenken kan,

Verplet dat Hij mij zoo genadig bedenken kan.

't Ontroert mij op 't diepst dat Hij zóó voor mijn schulden leed,

Dat voor mij, een zondaar, Hem 't kruis zooveel dulden deed.

Koor: O, dat is tvondervol, dat Hij zóó hield van mij,

Dat Hij 's ontzield yoor mijl

O, dat is wondervoU wondervol voor mijl

't Verbaast mij dat Hij kwam gedaald van de trone Gods,
Voor iemand als ik, vol weerspannig vertoon en trotsch;

Dat ook zelfs tot mij Zijne liefd' zonder peil zich buigt.

Tot mij van verlossing, van kindschap en heil getuigt.

Als 'k denk aan Zijn wonden voor onze strafwaardigheid,

Zou 'k ooit dan vergeten Zijn groot' offervaardigheid?

Neen, neen, 'k zal Hem prijzen zoolang 'k hier op aarde leef,

Tot 'k eens voor den gloortroon Hem eere naar waarde geef.

K.
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