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Hij die helder denkt en zorgvuldig oplet, zal inzien, dat er één en ook
slechts één Hoog doel in het leven is : het vormen van een karakter.

Ella Wheeler Wilcox.

15 JULI 1931 No. 14 36e JAARGANG

INWIJDINGSGEBED - KOPENHAGEN BEDEHUIS
bij monde van Ouderling John A. Widtsoe,

een der Twaalven en

President van de Europeesche Zending.

(14 Juni 1931).

O, God, onze Hemelsche en Eeuwige Vader! Wij zijn hier

heden saamvergaderd in den naam van Uwen Zoon Jezus Christus,

om Uwe waarheid te hooren en U eere te bewijzen, en U een

bedehuis toe te wijden in dit gedeelte van Uwen wijngaard. Wij
danken U voor deze gelegenheid ; voor de middelen waarmede
wij dit mooie gebouw konden oprichten ; en voor Uwen Heiligen

Geest, die zoover aanwezig is geweest. Ga voort ons te zegenen
met de aanwezigheid Uwer macht, en help ons deze godsdienst-

oefening geheel en al aannemelijk voor U te maken.
Wij bieden U dit huis aan waarin wij saamvergaard zijn. Wij

wijden en heiligen het om een heilig huis te zijn — Uw huis —
speciaal ter zijde gezet om eene plaats te zijn waarin Uwe waar-
heid, het eeuwige Evangelie van Uwen Zoon Jezus Christus, ge-

leerd zal worden door voorschrift en voorbeeld, en waarin de
inleidingsverordeningen van Uwe Kerk verricht mogen worden.

Vader, neem dit ons offer aan. Zegen en heilig dit huis, en het

aangrenzende woonhuis. Moge kwaad en onwaarheid hier geen
ingang vinden. Moge Uw Geest de gedachten, woorden en daden
stuwen van al Uw kinderen die hier zullen vergaderen of arbeiden.

Moge de geest des vredes dit gebouw doordringen en allen ver-

vullen die hier samenkomen als ambtenaren, leden of bezoekers

Uwer Kerk. Bescherm dit huis voor alle kwaad en letsel. Temper
de elementen te zijnen behoeve. Bescherm het tegen kwaadwilligen.

Moge de vreeze des Heeren zijn schild en hoede zijn. Moge het

een onverbroken diensttijd hebben totdat zijn bestemde zending

voltooid zal zijn.
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Bovenal bidden wij dat Uw Heilige Geest immer in dit huis

moge wonen, om de besturende macht te zijn van al wat hier

plaats hebben zal. Moge hier alleen waarheid geleerd worden
bij voorschrift en voorbeeld. En, Vader, raak de harten aan van
degenen die hier aanbidden, dat Uwe waarheid woning moge
vinden in hunne harten en werkzaam zijn in hun dagelijksch leven.

Mogen degenen die vermoeid en belast zijn vreugde en vernieuwd
leven putten uit den geest van dit huis.

Bij deze gelegenheid, zooals altoos, zijn wij onzegbaar dankbaar
voor het voor des menschen vreugde •— zijne zaligheid en eeuwige
vooruitgang — bereide Evangelie, voordat de grondslagen der

aarde gelegd werden. Wij gedenken de offerande van Uwen
Zoon Jezus Christus, Wiens naam wij op ons genomen hebben.

Vader, verhaast den dag dat de naties het verlangen mogen
krijgen en den moed vergaderen om het Evangelie van Uwen
Zoon in zijn volheid aan te nemen, en daardoor de wegen en
middelen te vinden om hare moeilijkheden op te lossen en geluk

en eeuwigen vooruitgang te verkrijgen voor de kinderen der

menschen.
Wij gedenken met dankbare harten al degenen die door de

eeuwen heen gearbeid hebben voor uwe heilige zaak, van wie
menigeen zijn leven gegeven heeft voor de beginselen welke Gij

geopenbaard hebt voor de zaligheid van het menschdom. Moge
hun voorbeeld en offer vrucht dragen voor den oogst dezer

laatste dagen.

In het bizonder zijn wij dankbaar voor Uwen dienstknecht

Joseph Smith, Uwen Profeet der Laatste Bedeeling, voor zijn

waarheidsliefde, toewijding en vastberadenheid, voor zijn moed
om zijn getuigenis met zijn bloed te verzegelen — al hetwelk het

mogelijk maakte dat Gij hem kondet gebruiken bij het herstellen

Uwer Kerk in deze laatste dagen. Onze harten kloppen van
vreugde wanneer wij gedenken dat Gij Uzelven geopenbaard hebt,

met Uwen geliefden Zoon, aan Joseph Smith, en hem het middel

der herstelling maaktet, in hare volheid en reinheid, van Uwe
Kerk, met al hare oudtijdsche gaven en gezag. Help ons, Vader,
de beginselen van het Evangelie te aanvaarden en uit te leven,

wat het ook koste, en het Priesterschap te eeren dat toevertrouwd
is aan de leden Uwer Kerk.

Wij gedenken met evengroote dankbaarheid de opvolgers van
joseph Smith in het profetisch ambt Wij weten dat zij door U
geleid werden. Laat de hemelen niet gesloten zijn voor Uw volk.

Wij wenschen Uwe openbaringen te volgen zooals zij van tijd tot

tijd geuit worden. En wij verheugen ons er in, onze Vader, dat

Gij opnieuw spreekt uit den hemel voor het welzijn van de
kinderen der menschen.

Wij gedenken en houden in eere de duizenden mannen en
vrouwen die tijdens de eeuw sedert de herstelling van Uwe Kerk
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moedig de dwalingen van overleveringsgeloof verlaten en man-
haftig de blijde laterdaagsche boodschap aangenomen hebben, en

heinde en verre haar nageleefd en gepredikt hebben, totdat de
vier windstreken der aarde haar gehoord hebben. Voor dit groote

leger Israëls danken wij U.
Wij gedenken met diepe ontroering uw dienstknecht Erastus

Snow, die met zijn metgezellen naar Kopenhagen kwam een-en-

tachtig jaar geleden, om de Evangelieboodschap aan het volk van
Denemarken en de Skandinavische landen te brengen. Wij danken
U voor de wonderbare voorzienigheid die Erastus Snow en de-

genen, die met hem samenwerkten, in staat stelden de Evangelie-

waarheid in deze landen te verspreiden. En wij zijn inderdaad

dankbaar voor de vele duizenden getrouwe mannen en vrouwen,
die in deze Skandinavische landen het Evangelie van Jezus Christus

aangenomen hebben en verdedigers van Zijn waarheid geworden zijn.

Zegen, wij bidden U, degenen die heden voor het werk ar-

beiden. In het bizonder gedenken wij Uw dienstknecht en profeet,

Heber }. Grant. Vervul hem van Uwe inspiratie
; sterk hem

volgens zijn nooden ; verleng zijn leven. Mogen de naties op zijn

woorden letten en er wel bij varen. Zegen, gelijkerwijs, degenen
die geroepen zijn om te arbeiden in Uwen wijngaard : het Eerste

Presidentschap der Kerk, den Raad der Twaalf Apostelen, den
Presideerenden Patriarch, den Eersten Raad van Zeventigers, de
Presideerende Bisschap, de presidenten van „Staken" en allen die

met hen samenwerken, de bisschoppen der gemeenten en hunne
medewerkers, de presidenten van zendingen en het groote lichaam

van zendelingen en de presidenten van zendingsdistricten en ver-

takkingen. Bescherm, bewaar, vergroot en inspireer deze Uwe
dienstknechten en Uw volk overal. Giet de milddadigheden der

aarde en de vreugden des hemels over Uw volk uit. Help hen
om hunne hooge opdracht als leden en ambtenaren van Uwe
Kerk waardig te zijn. Mogen zij immer gewillig zijn, Uwe ge-

boden te gehoorzamen.
Wij zouden niet willen vergeten Uwe kinderen, onze broederen

en zusters, over de gansche wereld, van ieder land en van elk

geloof — in het bizonder degenen die naar waarheid zoeken, die

hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zegen al Uwe kin-

deren. Bedenk met Uwe gunst een ieder die goed zoekt te doen.

Wend de harten der menschen naar vrede, en van twist en oorlog

af, naar gerechtigheid en broederlijke liefde, van kwaad en god-
deloosheid af. Open de harten van het menschdom voor de waar-
heden van het Evangelie. Verhaast den dag waarop elke knie zal

buigen en alle tong belijden dat Jezus de Christus is.

Vader, wij danken U voor het volk van dit land, Denemarken,
voor hun edele, verstandige lessen aan de wereld, in nijverheid,

spaarzaamheid, verdraagzaamheid en onkreukbaarheid. Zegen dit

land : maak het vruchtbaarder dan ooit. Moge wijsheid het be-
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dekken. Zegen met gezondheid en geluk, met verstand en wijsheid,

al degenen die deel hebben aan de landsregeering, in het bizonder

den Koning van Denemarken en zijn gezin, zijn raadslieden en

degenen die in de voornaamste regeeringslichamen des lands zitten.

Mogen zij allen Uwe wet gebruiken bij het toedienen van recht-

vaardigheid en bij het bevorderen van welvaart in het land.

Wij bidden U in diepen ootmoed dat in dit land en door heel

de wereld heen Uw laterdaagsche werk beter begrepen moge
worden. Wij hebben onrechtvaardige vervolging doorstaan om
Uws naams wille, en zijn gewillig dit ook verder te doen, maar
raak, terwille van Uw werk, de harten der menschen aan, zoodat
zij Uw laterdaagsche werk mogen onderzoeken en overtuigd worden
dat het enkel zoekt het menschdom goed te doen. Open den weg
voor ons heen, zoodat Uw woord onverhinderd moge zijn in

macht, als nooit te voren, onder kinderen der menschen.
Onze harten zijn vervuld van lof en dankzegging voor Uwe

menigvuldige zegeningen jegens ons. Zegen degenen die het op-
richten van dit huis mogelijk gemaakt hebben. Zegen den Presi-

dent van de Deensche Zending, zijn gezin, zijn mede-arbeiders

en de Heiligen in dit land. Mogen zij in eenheid, door een rein

en voorbeeldig leven, aanspraak maken onder hunne buren, op
de betiteling Heiligen — en daardoor velen aanbrengen om dit mooie
bedehuis te vullen.

Wij weten dat wij voor gewichtige gebeurtenissen staan, dat

Uwe doeleinden met betrekking tot deze aarde en hare kinderen

bijna haar hoogtepunt bereikt hebben. Maak ons sterk om onzen
plicht te doen, gereed om Uw roep te gehoorzamen, gelukkig in

dienstbetoon in Uw werk.
Vader voeg aan dit gebed toe zooals Gij ziet dat wij noodig

hebben. Zend ons voort, van zonden vergeven en vervuld van
vernieuwd geloof en vermogen voor den arbeid des daags. Maak
ons bereid en geschikt voor een plaats in Uwe nabijheid wanneer
onze aardsche loopbaan afgeloopen zal zijn.

Vader, wij wijden dit huis toe tot eer en heerlijkheid van Uwen
naam. Wij bidden U het aan te nemen en het te zegenen en te

heiligen tot het welzijn van Uw werk en den dienst der mensch-
heid — al hetgeen wij bidden in den waardigen naam van Uwen
Zoon Jezus Christus, Amen.

GEEST IS DE MEESTERKRACHT.
Geest is de Meesterkracht, die maakt, boetseert

;

De Mensch is Geest, en immermeer hanteert
Hij 't denkwerktuig, en vormend wat hij wil,

Schept hij èn vreugd èn leed, in eindeloos verschil.

Hij peinst in eenzaamheid en het geschiedt,

D'omgeving is zijn spiegel, anders niet.

(Naar James Allen.) K.
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DE PRESIDENTEN VAN ONZE ZUSTERSHULP-
VEREENIGING.

No. 7. Louisc Yates Robison.

Door Jennie Brimhall Knight.

De Belofte.

In de straat tegenover ons huis staat een groep prachtige

groote ahornboomen. Zij zijn sedert langen tijd de vreugde van
allen die er langs komen. De
groene bladeren in de lente spreken

van hoop en beloven aangename
schaduw wanneer de zomerzon
komt. Dan, met hun boodschap
van vreugde, mooier dan penseel

of pen het maken kunnen, komen
de heerlijke najaarstinten. Deze
boomen werden door Louise

Yates Robison geplant toen zij

in Provo, Utah woonde. Zij zijn

een zinnebeeldige voorstelling van
haarzelf, want door haar geheele

leven heeft zij getracht om schoon-

heid in de plaats te stellen voor
dorheid, getracht troost en bij-

stand te brengen aan hen die

blootgesteld zijn aan de vurige

pijlen van gebrek en armoede,
en met blijmoedige woorden meer
kleur en geluk te brengen in het

leven van de moedeloozen en

terneêrgedrukten.

Hare afkomst.

Onze nieuwe presidente behoort onder de vrouwen die met
eene goede afkomst gezegend zijn Zij werd geboren in Millard

County op 27 Mei 1866.

Haar vader was Thomas Yates ; haar moeder, Elizabeth Frances
Yates. Zij zegt: „Ik ben dankbaar dat ik uit deze kostelijke

ouders geboren ben, die beschaafd, geestelijk gezind en lief hebbend
waren". Door hun geheele leven waren haar vader en moeder
elkander toegewijd. Zij verlieten hun geboorteland, Engeland, voor
het geloof, dat zij in het Evangelie hadden, en hunne kinderen

erfden van hun een eerbied voor God, voor Zijne werken en

Zijne beloften Hunne dochter, hun waardig voorbeeld volgend,

heeft een volmaakt vertrouwen in den Heere en een groot res-

pect voor Zijn gezag hier op aarde.

In de Pioniersdagen van onze Kerk was haar vader bisschop

van Scipio, Utah ; haar moeder een werkster in de Zustershulp-

Louise Yates Robison.
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vereeniging der wijk én later presidente van de Hulpvereeniging

der Millard Stake — feiten die van beider leiderschap getuigen.

Louise leerde toen zij nog zeer jong was haar voedsel en dekking

met anderen te deelen, zoowel als het gezelschap van haar vader

en moeder. In dit gezin werd het fondament gelegd voor het

werk in de Zustershulpvereeniging van onze nieuwe presidente.

Haar schoolonderwijs.

Zuster Robison ging naar school in de stad harer inwoning en

was een tijd lang studente aan de Brigham Young Universiteit

te Provo, Utah. Toentertijd was Karl G. Maeser het hoofd —
een feit dat zij zeer waardeert. Met honderden andere studenten

ontving zij overvloedige geestelijke verrijking door het contact

met zijn leven. Zij was nog maar een jongedochter toen zij huwde
met Joseph Lyman Robison, en werd dus haar loopbaan als

studente afgebroken.

Millard County heeft meer dan haar aandeel van begaafde

menschen voortgebracht, een feit dat aantoont dat een aantal

ongewone families zich in dat gedeelte des lands gevestigd hebben.

Onder deze was de familie Robison, en Joseph Lyman is een

afstammeling van dat geslacht. Het is mijn voorrecht geweest de
leden dezer families tamelijk goed te kennen en wanneer men ooit

spreekt over veelbelovende jongemannen van Millard County uit

de eerste dagen, dan wordt Joseph Lyman Robison gewoonlijk
als een van hen genoemd.

Gezinsbouwster.

Vele jaren van Mrs. Robison's leven werden gewijd aan haar
gezin. Hare twee zonen oefenen, evenals haar broeder Thomas,
een ingenieur, geleerde beroepen uit. Haar oudste zoon Harold
is een vooraanstaand geneesheer te Los Angeles, California. Haar
zoon Rulon is begiftigd met buitengewone muzikale bekwaam-
heden; hij heeft een prachtige tenorstem en is een lid van de
faculteit van de New England Conservatory voor muziek te Boston.

Zij heeft vier dochters: Florence, Winifred, Gladys en Dorothy,
die allen gehuwd zijn. De moeder zegt van haar kinderen: „mijne

dochteis zijn net zulke voorspoedige gezinsbouwsters en moeders
als mijn zonen succesvolle geleerden zijn."

Menschen die met deze familie in aanraking zijn gekomen zijn

doordrongen geworden van hunne onderlinge toewijding en getroffen

door de teedere uitdrukkingen waarmede zij elkander aanspreken.
Daar ik enkele van de dochters gezien heb, weet ik dat haar
moeder gerechtvaardigd is in haar schatting van hare bekwaamheden.

Dienst in de Kerk.

Louise Yates Robison heeft op een of andere wijze de Kerk
vele jaren gediend. Voor haar huwelijk was zij een ambtenares in

de JV.O.Ö.V. ; daarna was zij verscheidene jaren thuis bij hare
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kinderen. Zij zegt : „toen zij oud genoeg waren om voor zichzelf

te zorgen begon ik weer met ontwikkelingswerk". Jarenlang was
zij de presidente van de First Ward O.O.V. in Salt Lake City,

en later werd zij presidente in de Emmerson Ward. Toen kwam
de periode van haar werk in het Granite Stake Zustershulpver-

eenigingsbestuur, gevolgd door eene roeping tot het presidentschap

van dat Bestuur. Zij werkte als eerste raadgeefster van Presidente

Leonora F. Harrington toen zij geplaatst werd in het Algemeen
Bestuur der Hulpvereeniging en het Uitvoerend Bewind in de
positie van tweede raadgeefster van Presidente Clarissa S Williams.

Zuster Robison heeft ook gewerkt in den Granite Stake Raad voor
Genealogie, in samenwerking met Richard Summerhays.

Het tempelwerk is haar dierbaar. Zij heeft gezegd dat er geen
oogenblikken in haar leven zijn waarin het geestelijke zoo volledig

de overhand schijnt te hebben en al het aardsche van haar weg-
schuift als wanneer zij in den Tempel het werk van dat Heilige

Huis verricht.

In het bizonder waardeert zij het dat zij de inwijdingsdiensten

van den Mesa Tempel in Arizona heeft kunnen bijwonen. Ge-
durende die merkwaardige week gaf President Grant haar een

uitnoodiging om bij iedere zitting aanwezig te zijn — eene beleefd-

heid die zij zeer waardeert.

Als een werkster voor het Roode Kruis.

Gedurende den oorlog werd haar zeer doeltreffend werk in

't algemeen gewaardeerd en in 't bizonder door het Roode Kruis,

waarvoor zij uitstekend werk deed. Haar speciale werk in die

dagen was het in orde brengen van verbandartikelen Zij oefende

zich en werd later uitgezonden door het Roode Kruis als instruc-

trice. Zij had toezicht in de verbandkamer van het Gardo Huis.

Getrouw aan haar aard, kan zij niet aan deze oorlogsondervindingen

terug denken zonder ze vast te knoopen aan de vriendschaps-

banden die het gevolg waren van dat werk. Nog dikwijls denkt

zij aan „de edele vrouwen die hare diensten gaven aan het Roode
Kruis gedurende dien tijd van woeling en wee".

Een leidster onder de vrouwen.

Als een leidster is Zuster Robison bescheiden en niet aan-

matigend. Op 2 April 1921, toen haar naam bekend gemaakt
werd als raadgeefster van Presidente Clarissa S. Williams, ging

zij naar Leonora T. Harrington, de presidente van hare wijk, en

zeide : „Ik wist niet dat er nog eene andere vrouw met dien naam
in dit werk was". Tot haar groote verwondering antwoordde
Mrs. Harrington : „Och, u is het zelf".

Van het oogenblik af van hare intrede in het Algemeen Bestuur

stelde zij groot belang in de vraagstukken der Zustershulpver-

eeniging. Geen persoonlijk belang heeft ooit haar organisatiewerk

in den weg gestaan.
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Het is overbodig om te zeggen dat zij vlijtig is ; het verslag

van hare handelingen geeft welsprekend getuigenis van dit feit. Zij

heeft vele uren in het kantoor besteed, nadat al de anderen reeds

heengegaan waren. Buiten haar geregelde werk als raadgeefster, was
zij voorzitster van eenige belangrijke comités. Op haar voorstel

en onder haar opzicht, werd over de geheele Kerk eene beweging
gaande gemaakt voor de verfraaiing van het woonhuis, dat een

onvoorziene buitengewone belangstelling ten gevolge had.

Op het oogenblik is zij lid van de „Reizigers Hulp Ver-
eeniging", en heeft tweemaal de Nationale Conventie van deze

organisatie bijgewoond. Dit jaar is haar naam bekend gemaakt
als een van de bestuursters van de Utah Tuberculose Vereeniging.

Haar belangstelling in vraagstukken voor maatschappelijken

welvaart heeft haar twee conferenties voor maatschappelijke

werkers en werksters doen bezoeken, een die te Denver, Colorado
gehouden werd en de andere te Toronto, Canada. Zij is een

werkend lid van de Staats Conferentie voor maatschappelijk werk
en van andere organisaties die tot nut van 't algemeen werken.

Onze „Uitverkoren Vrouwe".

Op 7 October 1928, stelde President Grant op de Halfjaarlijksche

Conferentie haar naam voor als Algemeene Presidente der Hulp-
vereeniging van de Kerk — eene positie die zij ongetwijfeld met
dezelfde geestdrift, kracht en geloof zal vervullen die zij in alle

andere posities waartoe zij geroepen werd, heeft ten toon gespreid.

Zuster Robison stelt belang in den vooruitgang van de vrouwen
over de geheele wereld. Bijgevolg heeft zij een oog voor het groote

werk dat gedaan moet worden en den moed om haar deel te doen.

Zij is vol geloof en heeft een hart dat begrijpt. Zij bereikte deze
aanzienlijke positie wel geschikt zijnde om die met waardigheid
en eer te bekleeden. Onze gedachten over haar leiden ons er toe

het vrouwelijke voor het mannelijke in de plaats te stellen en de
woorden te herhalen van de derde paragraaf van den eersten

Psalm om ons vertrouwen uit te drukken in onze nieuwe Presidente,

Louise Yates Robison : „Want hij zal zijn als een boom, geplant

aan waterbeken, die zijne vrucht geeft op zijnen tijd, en welks
blad niet afvalt, en al wat hij doet, zal wèl gelukken."

AANWIJZING.
Het wordt voorgeslagen dat, nadat de schets van onze tegenwoordige

„Uitverkoren Vrouwe" behandeld is geworden, elk van de zeven Presidenten
van de Zustershulpvereeniging voorgesteld wordt door een der leden van de
Hulpvereeniging, die trachten zal de Presidente, die haar aangewezen is, te

verpersoonlijken. Bestudeer de levensschets en indien het mogelijk is kleed
u dan om het origineel voor te stellen. Geef dan in enkele zinsneden wat
gij als het beste deel van haar karakter beschouwt — in uw eigen woorden
de Presidente die gij voorstelt beschrijvende — vertellende van haar be-
gaafdheden zoowel als van de belangrijke voorvallen uit haar leven. Dit
kan zeer leerrijk en belangwekkend gemaakt worden. Zingt dan allen tezamen
uit het hoofd : ,,0 mijn Vader".
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VAN DE REDACTIE.
„Met Mozes, Profeten en Apostelen op één lijn".

Onlangs hebben wij op deze plaats besproken de uit de lucht

gegrepen bewering van een Delftschen dominee : „Hun stichter

(bedoeld werd de profeet Joseph Smith) staat hooger dan Christus".

Thans treffen wij in de 's-Gravenhaagsche Kerkbode (20 Juni 1931)

een zinsnede aan die ons beter aanstaat. In een „waarschuwing"
(een ongemotiveerde waarschuwing !) tegen „Mormoonsche" trac-

taatjes zegt de schrijver

:

,,Het gedicht op de laatste bladzijde van tractaat No. 3 laat duide-
lijk zien, dat zij den stichter hunner secte : Joseph Smith (daar genoemd
Joseph de Ziener) met Mozes, Profeten en Apostelen op één lijn

stellen".

Juist. Met dien verstande echter, dat wat Mozes, Profeten en
Apostelen waren voor hunne dagen. Joseph Smith dat is voor
dezen tijd. Het hierbedoelde gedichtje legt daarop grooten nadruk :

„Hoe dank ik den hemel dat heden
Het heilslicht terug is gebracht,

Dat thans een Profeet is gekomen,
Gezegend met hoogere Macht".

De geschriften van Mozes, Profeten en Apostelen zijn kostelijke

lectuur voor onze dagen, maar die Godsmannen zélf — wat baten
zij ons ? Zij kunnen ons de hedendaagsche Godsspraak niet geven,
kunnen ons niet doopen, niet de handen opleggen, niet zalven of

wijden — daartoe zijn levende Godsgezanten noodig. Dat leerde

Joseph Smith, dat leeren zijn opvolgers en volgelingen.

Wij zullen de hierbesproken waarschuwing hier afdrukken — in

den loop der jaren krijgt de Ster een interessante collectie

!

Waarschuwing! Gedurende eenige weken worden in onze wijk door
2 mannen, met een buitenlandsch accent sprekend, tractaatjes verspreid.

Zij probeeren een geestelijk gesprek aan te knoopen en geven dan —
naar men mij mededeelde — blijken niet slechts van den Bijbel te

weten, doch ook van instemming ermee.
Tegen deze tractaatjes wordt door mij hierbij ernstig gewaarschuwd.

Zij zijn afkomstig van de „Ned. Zending, Crooswijkschesingel 16b,

Rotterdam" , dat is de Zending der Mormonen of Heiligen der laatste

dagen, waarmee onze Zendingsvereenigingen totaal niets te maken
hebben, nóch willen uitstaan. Het gedicht op de laatste bladzijde van
tractaat no 3 laat duidelijk zien, dat zij den stichter hunner secte:
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Joseph Smith (daar genoemd Joseph de Ziener) met Mozes, Profeten

en Apostelen op één lijn stellen Wacht u voor de gezanten van dezen
..ziener" en houdt u bij de profeten en apostelen van den Bijbel. Aan
wat die mededeelen hebben wij genoeg!

J. Ravesloot.

Wij wijzen den heer Ravesloot er op, dat wij nooit beweerd
hebben dat de Ned. Zending, Crooswijkschesingel 16b, Rotterdam,

iets te maken zou hebben met niet-Mormoonsche Zendingsver-

eenigingen. Dat zij (die niet-Mormoonsche Zendingsvereenigingen)

niets „willen uitstaan" met de „Zending der Mormonen of Heiligen

der laatste dagen" is haar zaak. Maar waar de heer R. aanraadt

:

„houdt u bij de profeten en apostelen van den Bijbel", daar blijkt

weer hoe noodig ónze prediking is. Kan de Bijbel u doopen,

waarde R. ? Apostelen en profeten zijn noodig totdat wij allen

komen tot de eenigheid des geloofs (Efeze 4:11-13). Als ge

Joseph Smith en zijne opvolgers verwerpt (dat is üw zaak) waar
zijn dan de noodige levende Godsmannen?

„O, geef mij een Godsman, die heden
Die wondere macht heeft en geest"!

K.

HET BEDEHUIS DER LATERDAAGSCHE HEILIGEN
TE KOPENHAGEN.

Door President John. A. Widtsoe.

De inwijding van het mooie bedehuis der Laterdaagsche Heiligen

te Kopenhagen was eene gelegenheid van verblijden en geeste-

lijke verfrissching. Telkens wanneer er een ander kerkgebouw in

de Europeesche Zendingen verkregen wordt, schijnt het werk
des Heeren in deze landen meer bestendig gevestigd te worden.
Als de gemeenten groeien en vaster vorm krijgen, zullen er on-
getwijfeld nog andere aan de Kerk behoorende bedehuizen ver-

kregen worden. Hoe gepast scheen het dat dit prachtige gebouw
in de stad opgericht werd waarin de Evangelieboodschap voor
het eerst in Noordelijk Europa gepredikt werd door Apostel
Erastus Snow en zijne metgezellen.

De vergaderlokalen der Laterdaagsche Heiligen, hetzij eigendom
of gehuurde zalen, dienen zich te kenmerken door netheid

en zindelijkheid. De presideerende autoriteiten in gemeente en
district dienen niet langer zalen te huren in ongeschikte plaatsen,

die indruischen tegen de hooge idealen van het Evangelie van
Jezus Christus.

Een fraai kerkgebouw zal niemand tot de waarheid van het

herstelde Evangelie bekeeren. Eene getuigenis van de waarheid van
het laterdaagsche werk, boven tijd en plaats uitstijgend, is op
onomstootbaar bewijs van geest en ziel gebouwd, en levend ge-
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maakt door de getuigenis van Gods Geest. Niettemin wordt
menige waarheidszoeker, omdolend in een dwaalwoestijn, door
een onaantrekkelijk of onzindelijk vergaderlokaal teruggestooten,

en faalt zoodoende met de levengevende waarheden van het

Evangelie bekend te worden. Aantrekkelijke vergaderlokalen zullen

aanlokkelijk zijn voor vreemdelingen en zoodoende het verspreiden

van de laterdaagsche waarheid onder de menschen bevorderen.

Het bouwen van groote kathedralen om menschen, door groote

ruimten betooverd, te bewegen God te aanbidden, was een ernstige

fout. Het is een evengroote vergissing om slordig te zijn met de
ruimte waarin God aangebeden wordt.

Wij hopen dat, terwijl het werk des Heeren in de Europeesche
landen vooruitgaat, bedehuizen, die aan de Kerk behooren, in

aantal zullen toenemen. Laterdaagsche Heiligen dienen echter te

bedenken, dat er eigen hulp noodig is om zulke vaste godshuizen

te verkrijgen. Een flink gedeelte van den prijs van het gebouw
moet, in geld of arbeid, door de gemeente die het gebouw zal

gebruiken, verschaft worden. Dan, en dan alleen, mag er verwacht
worden dat de algemeene kerkelijke kas voor het grootste gedeelte

van den prijs zal zorgen.

De Laterdaagsche Heiligen van Europa feliciteeren de Heiligen

te Kopenhagen met het bezit van hun mooie bedehuis. Moge
toewijding aan des Heeren werk gestadiglijk toenemen onder den
invloed van het mooie en het gerief dat het nieuwe gebouw
aanbiedt

!

VIERDE ALGEMEENE O.O.V. CONFERENTIE,
GEHOUDEN 4, 5, 6, 7 en 8 JUNI 1931.

Vervolg van blz. 208.

Zondagmorgen. — Drie openbare vergaderingen werden ge-

houden : 's morgens in het gebouw ,,Ons Huis'' ; 's namiddags in

de gewone zaal in de St. Janstraat en 's avonds wederom in het

gebouw ,,Ons Huis". De eerste bijeenkomst werd om 10 uur be-

gonnen. Een speciaal lied, getiteld ,,Ter Conferentie" werd door

een groep M-Mannen en Bijenkorfmeisjes gezongen. Ouderling

Lynn N. Murdock bad, en daarna zongen de vereenigde Rotter-

damsche en Overmaassche zangkoren het lied „Jezus is Mijn
Herder". Door Ouderling B. H. Opheikens werd eene korte in-

leiding gegeven, en de volgende spreeksters voerden het woord :

Zr. Berendina Bos, van Groningen, met het onderwerp : Bijen-

korfwerk en onze Idealen ; Zr. L. Tau, van Amsterdam, met het

onderwerp : Hoe helpt Bijenkorfwerk mij in het onderhouden van
plichten ; Zr. Elizabeth Wesselink, van Apeldoorn, met het onder-

werp : Is vereenigd werken heilzaam. Het winnende Dubbelzang-

trio van Rotterdam gaf een keurzang ten beste, getiteld „Bende-
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meer's Stream". De volgende spreeksters waren Zr. N. van Leeuwen,
van Den Haag, onderwerp : Een moeder spreekt over het Bijen-

korfwerk ; Zr. Jopie Riet, van Rotterdam, met het onderwerp

:

Ik zal waarheidsschatten verzamelen ; Zr. Tine C. Hartman-Spaans,
assistente Zendings Bijenhoudster, van Den Haag, met het onder-

werp : Het Bijenleven en onze Bijenkorf ; en een slotwoord door
Zr. Elisabeth }. Kooyman, Presidente der vrouwen-organisaties

der Zending. Het koor zong ,,De Hemelsche Schat'', en Zr.

Christina Riet eindigde met dankzegging.

Zondagmiddag. — Deze vergadering begon om 2 uur. „Op
ontwaakt, gij beschermers van Zion" was het eerste lied, waar-
na Br. J. Borger, van Rotterdam, de bijeenkomst met gebed
opende. Het zangkoor zong een Engelsch lied, getiteld ,,True to

the Faith", en de volgende zendelingen voerden het woord :

Ouderling George Rytting, Ouderling Lynn R. Webb en Ouder-
ling Hoyt W. Brewster. Twee liederen : „Dient met blijdschap"

en „Blauwvogelslied" werden door een groep Zeemeeuwtjes- en
Blauwvogeltjes ten gehoore gebracht, waarna de volgende zende-

lingen de vergaderden toespraken : Ouderling Alton R. Pugh,
Ouderling June W. Wayment, Ouderling Lynn N. Murdock en

Ouderling Nanno Venema. De uitreiking van de wisselbekers aan
de winnaars en winnaressen van de verschillende wedstrijden vond
nu plaats, en Ouderling Bert H. Opheikens was de laatste spreker.

Ten slotte zong het koor een ander Engelsch lied : ,,When Earth
in Bondage long had Lain", en Ouderling Blaine L. Baxter dankte.

Direct na deze vergadering had de bevordering van Bijenkorf-

meisjes plaats.

Zondagavond. De laatste bijeenkomst van deze conferentie begon
om 7 uur. Het openingslied, door alle aanwezigen gezongen, was
„Hoort naar des Profeten Stem". Ouderling Herman Bell vroeg
des Heeren zegen over deze vergadering, en het zankoor zong
een Engelsch lied : „See how the Morning Sun". Ouderling
M. Laverl Hall was de eerste spreker, wiens toespraak met het

voorstellen van de Algemeene- en Zendings-Autoriteiten door
Ouderling B. H. Opheikens gevolgd werd. De volgende sprekers

waren: Br. F. Mostert, M.-Mannenpresident te Rotterdam, met
het onderwerp ; Minuut Mannen uit de Schriften, en Br. W. Breeman,
M.-Mannenpresident te Overmaas, wiens onderwerp was: Minuut
Mannen uit de Wereldgeschiedenis. Het winnende kwartet van
Rotterdam zong nu een keurlied getiteld, „Art Thou Weary",
waarna Br. A. Brinksma, M.-Mannenpresident te Amsterdam,
over het onderwerp: Minuut Mannen uit de Hollandsche ge-

schiedenis, sprak. Ouderling Fred M. Weenig was de volgende
spreker, en Zendingspresident Frank I. Kooyman gaf de laatste

redevoering van de conferentie. Ten slotte zongen alle aanwezigen
het lied „Gods Geest brandt in 't harte", en Ouderling Hyrum Hand
sprak het dankgebed uit.
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Maandag. — Een groot aantal leden maakte een boottocht

naar de Hoek van Holland per „Prinses Juliana".

O. O. V. WERK.
Hieronder volgt een overzicht van de percentages behaald door

de verschillende gemeenten, die in het afgeloopen seizoen bij het

O. O. V. werk betrokken waren. In één oogopslag is te zien dat

het gemiddelde over het algemeen niet te gunstig is, maar degenen,

die hoogere punten hebben verkregen, feliciteeren we van harte.

Ter verduidelijking van enkele der lage cijfers wenschen we op te

merken, dat nalatigheid in het prompt maandelijksch inzenden der

rapporten oorzaak is geweest, dat de hoogere percentages verdeeld

werden over de maanden waarin geen rapport werd ingeleverd.

AlkmaarJ.M.&V. 6.8% Delft J. M. 00.0 % Den Helder J. M. 48.5 %
J. V. 00.O „ J. V. 46.4 „

Almelo J.M. &V. 62.1 „ Dordrecht J. M. 71.6 „ Leiden J.M 72.4,

J. V. 68.8 „ J. V. 55.7 „

Amsterdam J. M. 76.4 „ Groningen J. M. 33.8 „ Over-Maas J. M. 72.3 „

J.V. 71.3 , J.V. 53.5 , J.V. 61.9 „

Apeldoorn J.M. 00.0,, Haarlem J.M. 10.9 „ Rotterdam J. M. 54.8 »

J. V. 00.0 „ J. V. 9.6 „ J. V. 59.8 „

Arnhem J. M. 72.7 „ Den Haag J. M. 58.8 „ Utrecht J. M. 90.9 „

J.V. 61.4 „ J.V. 68.5 „ J.V. 80.7 „

Laat ons met deze cijfers in gedachten alles verbeteren, wat ons

in 't verleden heeft teruggehouden en het komende O.O.V. jaar

tegemoet zien met nieuwe lust en vastbesloten aan het einde

geheel bovenaan te staan.

Het O. O. V. Bestuur.

HET MORMONISME.
(n. c. p.) Het News Bulletin van de Nationale Luthersche kerk

in Amerika geeft een uitvoerig artikel over de Mormonen, waarin
we o a. lezen, dat de Mormonen (de officieele naam is: The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints), welke in 1830 begonnen met
6 leden, nu een getal van 600.000 ') bereikt hebben. De toename
is 21000 gemiddeld per jaar, van welke 14000 door eigen geboorte-

overschot en 7000 gemiddeld door zendingsarbeid; ongeveer 450.000

zielen leven in Utah, Zuid-Idaho en omgeving; voorts is deze

kerkgemeenschap in al de Staten der Unie, Canada, Zuid-Amerika
en in de meeste Europeesche landen vertegenwoordigd. Salt Lake
City, de hoofdstad van Utah, telt 135.000 inwoners, van welke er

45000 Mormonen zijn ; deze stad is dus niet, gelijk het gerucht

wil, uitsluitend Mormoonsch.

l
J De Kerk rekent haar zielental op zoowat 800.000. Redactie De Ster.
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ZENDINGSNIEUWS.
Ontslagen.

De volgende zendelingen zijn eervol ontslagen: Ouderling June W. Way-
ment, presideerende ouderling te Am-
sterdam

; Ouderling Lynn R. Webb,
President van het Amsterdamsche Di's-
strict; Ouderling Lynn N. Murdock,
President van het Utrechtsche District

;

Ouderling Nanno Venema, President
van het Groninger District en Ouder-
ling Bert H. Opheikens, Overziener
van het O. O. V- en Zondagsschool-
werk der Zending.

june w Wayment Ouderlingen Wayment, Murdock en Lynn R. Webb
Lynn R. Webb zijn op 3 Juli j.1. van Rotterdam vertrokken, en zijn per S.S.
President Roosevelt van de Vereenigde Staten Lijn van Cherbourg, Frankrijk
afgevaren. J

Lynn R. Murdock Nanno Venema Bert H. Opheikens

Ouderlingen Venema en Opheikens, zijn, na enkele weken aan genealogisch
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Wij prijzen onzen Heer
Voor werkers, trouw en koen,
Wij geven Hem al d' eer

Voor wat Zijn knechten doen.
Maar lang, zeer lang nog wordt herdacht
Wat ied're zend'ling heeft volbracht.

HUISBEZOEK-ONDERWERPEN VOOR AUGUSTUS.
Voor de Broeders: Kinderen des lichts. 1 Thes. 5: 1— 13.
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erS : AHe werk dat onder de z°n geschiedt.
Prediker 8 : 9—17.
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HEIL, HEIL DEN ZIENER!

(Naar het Engelsch van Orson F. Whitney)

No. 327 L. D. S. Hymns.

Heil, heil den Ziener, die 't pad ons beschreef,

Terug bracht het licht en het duister verdreef.

Langs hemel en aard' klinkt luid eens zijn faam,

Verhoogend voor immer zijn heerlijken naam.

Heil, heil den Mart'laar! D' eerbiedige neig'

Het oor om te luist'ren, de wereldling zwijg'.

Hij stierf doch hij leeft! hij viel doch steeg op
Van 't nederigst oord naar den schitt'rendsten top.

Heil, heil den zaalgen profeet Gods en tolk,

Die 't Vroeger en 't Later verklaard' aan Gods volk

:

Wat diep ligt of ver, met een sluier omkleed,

Wat de tijd kan onthullen of d' eeuwigheid weet.

Eens erft hij alles wie navolgt den Zoon,
Hij deelt met den Vader en Zoon Hunnen troon.

Geen machten beneên, geen eng'len omhoog.
Onttrekken zijn ziel aan Hun liefderijk oog.

K.

PRIESTERSCHAPSVERGADERING.

4 Augustus. Gelijkenis van den onrechtvaardigen rentmeester.

Lukas 16 : 1 — 10. Zie ook :,,Wat Jezus Leerde", bl 91.

11 Augustus. Gelijkenis van de booze wijngaardeniers. Matt. 21 :

33—41. Zie ook: „Wat Jezus Leerde", bl. 154.

18 Augustus. Gelijkenis van de talenten. Matt. 25 : 14—30. Zie
ook : „Wat Jezus Leerde", bl. 93.

25 Augustus. Open.

Oordeelt niet!

Wij hebben elk ons pak van eigen schuld te torschen

;

Dus wachten we ons, 't gedrag van andren na te vorschen :

Zien we ieder op zijn eigen vlek,

En niet op 's naasten zielsgebrek

!

Muslih Eddin Sadi.
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ZONDAGSSCHOOLWERK VOOR AUGUSTUS 1931

AVONDMAALSVERS.
Hij leeft ! In ootmoed zitten w' aan
Waar heil'ge zinnebeelden staan,

En trachten — volgers van den Heer —
Zijn wil te doen, Zijn naam ter eer.

GEZAMENLIJKE OPZEGGING.
(Spreuken Hoofdstuk 3 Verzen 5 en 6).

Vertrouw op den Heere met uw gansche hart, en steun op uw
verstand niet.

Ken Hem in al uwe wegen, en Hij zal uwe paden recht maken.

2V2 MINUUT TOESPRAAKJES.
2 Augustus. „Oorlog en Vrede".

„Zinspreuk der Vrijheid".

Het Boek van Mormon.

9 Augustus. „Een succes-verhaal uit het Oude Testament".

„De Oudheid van het Aaronische Priesterschap".

Het Oude Testament.

16 Augustus. „Practische voorbeelden der krachtdadigheid van
Christelijke deugd-standaarden".

„Dankbaarheid als een teeken van beschaving".

Het Nieuwe Testament.

23 Augustus. „Wat het beteekent „den zondaar lief te hebben,
maar de zonde te haten".

„Het Avondmaal".
Evangelie Leer.

30 Augustus. In plaats van de toespraakjes, van buiten leeren en

opzeggen de volgende liederen: Nrs. 50 en 123.
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