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O moeder, wees gezegend boven alle vrouwen! Coppeé.

Een vrouw
negenheid is anders dan de

MOEDERLIEFDE.
President Joseph F. Smith.

moge haar echtgenoot liefhebben. maar die ge-

liefde van een moeder voor haar

kind. De ware moeder, de
moeder die de vreeze Gods en
de liefde voor de waarheid in

haar ziel heeft, zal nooit eenig

gevaar ontzien, dat haar kind

bedreigt. Maar zoo natuurlijk

als vonken opwaarts vliegen,

zoo natuurlijk als de adem-
haling, zoo zou zij, als er ge-

vaar dreigt voor haar kind,

zich tusschen haar kinden het ge-

vaar werpen, zij zou haar kind tot

het uiterste verdedigen. Haar
leven zou ze als niets tellen in

vergelijking met dat van haar

kind. Dat is de liefde, de ware
moederliefde voor kinderen.

Haar liefde voor haar echt-

vriend is anders, want als hem
gevaar zou bedreigen, zoo na-

tuurlijk als het voor haar ook
moge wezen om zich tusschen haar kind en het gevaar te werpen, zou
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zij toch geneigd zijn zich achter haar echtgenoot te stellen tot

bescherming, en dat is het verschil tusschen de liefde eener moeder
voor haar kinderen en de liefde van een vrouw voor haar man :

er is een groot verschil tusschen die twee.

Ik heb geleerd moederliefde hoog te schatten. Vaak heb ik ge-

zegd, en ik herhaal het, dat de liefde van een ware moeder dichter

de liefde Gods nabij komt dan eenige andere soort van liefde.

De vader moge zijn kinderen eveneens liefhebben, en naast de
liefde welke de moeder voor haar kind koestert staat ongetwijfeld

en rechtmatig de liefde welke de vader koestert voor zijn kind.

Maar de liefde van den vader is anders van aard, of mate, dan
de liefde der moeder voor haar kind. Het kind leert in den regel

zijn moeder meer liefhebben, wanneer de moeder goed is, wijs en

oordeelkundig, omdat het kind meer bij haar is, ze gaan intiemer

met elkander om en begrijpen elkaar beter.

(Gospel Doctrine.)

SALOMON ALS MANDARIJN.
Twee vrouwen verschenen voor een mandarijn. Ze brachten een

nog heel jong kindje met zich, en ieder hield op heftigen toon vol,

dat het kind het hare was. De mandarijn zat verlegen met zijn

uitspraak. Hij ging raad vragen bij zijn vrouw, een wijs en ver-

standig mensch wier inzicht en raad in de buurt steeds zeer op
prijs werden gesteld. Ze vroeg vijf minuten om over de zaak na
te denken.

Dat geschiedde aldus.

Laat uw dienaren uitgaan, om een grooten visch te vangen in

de rivier. Laten ze mij dien visch levend brengen.

Dat geschiedde aldus.

Breng mij nu het kind ; doch laat de vrouwen hier niet binnen-

komen.
Dat gebeurde eveneens. Toen deed de vrouw van den mandarijn

het kindje uitkleeden, en den visch die kleertjes omdoen.
Neem nu het dier mee, en werp het in de rivier, zóó dat de

vrouwen het zien.

De dienaar gehoorzaamde en wierp den visch in het water, waar
deze hevig begon te spartelen, gehinderd door de kinderkleertjes.

Op het zien daarvan stiet een der vrouwen een schellen kreet

uit. Zonder een oogenblik te aarzelen wierp ze zich in de rivier

om het kind te redden.

Zie, dat is de ware moeder, zei de wijze vrouw van den rechter.

En ze gaf bevel, de vrouw uit het water te halen, en haar het

kind te geven.

De mandarijn knikte goedkeurend ; hij was er van overtuigd, dat

zijn vrouw stellig de verstandigste vrouw was van het gansche rijk.



131

ORGANISATIE VAN DE JONGE VROUWEN ONDER-
LINGE ONTWIKKELINGS VEREENIGING.

Door Richard G. Johnson.

Het voortschrijden der beschaving heeft afgehangen van het

oplossen van zekere fundamenteele vraagstukken. Een van die

vraagstukken en volstrekt niet de geringste was dat met betrekking

tot de plaats van de vrouw in de gemeenschap. Betrekkelijk nog
maar kort geleden hielden velen het er voor dat de vrouw
eigenlijk het eigendom van den man was. als zooveel have en
goed, waarover hij de vrije beschikking had. Haar eigen ik en
wezen was als verzwolgen in het zijne, of er aan onderdanig. Zij

was maar een bijstuk der beschaving, geen hoofddeel ervan.

Zulke begrippen heerschten overwegend toen de Profeet Jozef

Smith zijn intrede deed. Hij bezat daartegenover een nieuw licht —
het licht der waarheid van God. Hij organiseerde de vrouwen en

gaf uitlegging aan de alreeds door hem ontvangen openbaringen
met betrekking tot het rijk der vrouw. Hij verklaarde dat de
vrouw naast den man, schouder aan schouder met den man dient

te staan ; dat zij recht en aanspraak heeft op al datgene waarop
alle menschelijke wezens recht en aanspraak hebben.

Bij het martelaarschap van den Profeet viel zijn mantel op
Brigham Young. Ook die Kerkleider had dezelfde hooge idealen

met betrekking tot de vrouw. Hij gaf de vrouwen den raad,

de rechtswetenschap te bestudeeren, medicijnen, landsbestuur, en
regeeringszetels te bezetten als dat niet tegen haar huiselijke

plichten indruischte. Hij was er hevig tegen gekant dat voor be-

trekkingen, die vrouwen even zoo goed konden bekleeden, alleen

mannen in aanmerking kwamen. Dit maakte het natuurlijk noodig.

dat de vrouwen zoowel als de mannen zich langs die lijnen moesten
ontwikkelen.

Eenige jaren na den uittocht over de prairiën, toen de Kerk
flink gevestigd was in Utah, en de levensomstandigheden gunstig

waren, zien wij in Brigham Young een vurig voorstander van
maatschappelijke beperking. Het aanleggen van den spoorweg had
vlug verkeer tot stand gebracht en nu hadden de Kerkleden te

veel voeling met de ijdelheden en dwaasheden van de wereld.

Onmatigheid was hem altoos een bron van smart. Hij zag dat de
jonge vrouwen in het algemeen te veel tijd en bezitsgoed ver-

spilden. Zelfs zijn eigen dochters volgden de mode met hoepel-

rokken, rijgjakjes, polkahaar en al de ijdelheden der zestiger jaren.

Die franjes en fratsen waren niet alleen een belemmering voor de
kleeding van de jonge vrouwen, maar ook voor haar geest en

idealen. Hij begreep zeer goed dat die oppervlakkigheden, hoe
klein ze ook mogen schijnen, niet goed waren en niet goed zijn

voor vrouwen, toen niet en nimmer. Iets dat de moeite waard
was, in plaats van het grofwereldlijke dat haar oogen benevelde,
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moest ingevoerd worden, iets dat de vrouwen zou opheffen en haar
voorbereiden, niet alleen voor dit leven maar ook voor de eeuwigheid.

Daar hij zelf een groot gezin had, besloot hij thuis te beginnen

en ging een organisatie vormen onder zijn eigen dochters om een
voorbeeld te zetten voor heel de Kerk. De bijzonderheden daartoe

werden opgedragen aan Eliza R. Snow, die op haar beurt de
hulp inriep van andere groote leidsters onder de vrouwen der Kerk.

De eerste bijeenkomst van de beraamde organisatie werd door
Brigham Young belegd op 28 November 1869, in de zitkamer

van zijn eigen woning : het bekende Leeuwenhuis. Na het gewone
gebed sprak de President zijn huisgenooten toe over het doel der

samenkomst. Hij zeide onder anderen:

„Heel de Kerk heeft de oogen op mijn huisgezin gericht,

iedereen let op het voorbeeld dat mijn huisgenooten zetten.

Daarom wensch ik mijn gezin allereerst te organiseeren als een

vereeniging voor het bevorderen van liefdadigheidswerk ; en boven
alles is het mijn verlangen dat mijn huisgenooten hun overdaad
in kleeding, in eten, ja zelfs in spraak beperken."

Deze practische man had zoowel het geestelijk als het maat-
schappelijk heil van de dochters van Zion op het oog. Hij sprak

verder : „Reeds lang heb ik het plan gekoesterd, van de jonge

dochters van Zion een vereeniging te vormen, zoodat zij de
oudere leden van de Kerk zouden kunnen bijstaan, haar vaders

en moeders, bij het verspreiden, onderrichten en ten uitvoer

brengen van de beginselen welke ik zoo lang verkondigd heb.

Het is noodig, dat de jongedochters van Israël een levend ge-

tuigenis van de waarheid verkrijgen. Ik verlang dat onze meisjes

voor zichzelven een kennis van het Evangelie verkrijgen. Met
dat oogmerk verlang ik deze organisatie te stichten en wensch
ik dat mijn gezin voorop ga in dit groote werk."
De toen gevormde organisatie werd een „Beperkings Vereeniging"

genoemd door President Young. Beperking wordt omschreven
als: „vermindering, besnoeiing, inkorting." Het doel van de or-

ganisatie was — zooals de naam dan ook aanduidt — „te be-

perken in kleeding, in spraak, in alles wat slecht en waardeloos
is, en te ontwikkelen in alles wat goed en mooi is."

De Vereeniging slaagde schitterend. Ze had een grondwet, een

reglement, programma's en geregelde samenkomsten, alles degelijk.

Weldra werden er andere groepen van jonge vrouwen gevormd
en uit dit schuchtere moederplantje ontsproten de onderscheiden

gemeente-vereenigingen, waarvan de eerste tot stand kwam in de
Negentiende Gemeentewijk te Salt Lake City op 29 Mei 1870.

In 1878, nadat de Jonge Mannen Onderlinge Ontwikkelings-
Vereeniging opgericht was met het doel, dat zij zoowat parallel

zou loopen aan de Beperkings Vereeniging, werd de naam der

laatstgenoemde veranderd in de Jonge Vrouwen Onderlinge
Ontwikkelings Vereeniging.
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Toen de jongemannen der Kerk georganiseerd werden, deden
enkelen van de leiders den President, Brigham Young, het voor-

stel, de jonge mannen en vrouwen te vereenigen in één organi-

satie tot nut van het jonge volkje als een geheel. Maar hij maakte
hevige tegenwerpingen, verklarend dat het hoofddoel van de Ver-
eeniging was, de jonge vrouwen de gelegenheid te verschaffen

zelfstandig het Evangelie te bestudeeren, zoowel als hun eigen

sluimerende krachten te ontwikkelen. Zij moeten altijd hun zelf-

bestuur behouden, zeide hij.

Zoodra dit noodig bleek werden er staak-organisaties gevormd,

de allereerste die van de Zoutmeer Staak, op 14 September 1878.

Toen werd er in 1880 een Raad van Toezicht aangesteld, welke
sindsdien toezicht heeft gehad. Zoo heeft deze kleine organisatie,

ontworpen in den geïnspireerden geest van een Profeet Gods, zich

verspreid van diens gezin tot de kerkelijke gemeenten, toen tot de
staken en vervolgens tot de zendingen, zoodat wij haar nu kennen
als een kerkwijde beweging.
De groei van de J.V.O.O.V. heeft gelijken tred gehouden met

de langzame maar zekere toename van de Kerk. Wekelijksche

samenkomsten zijn gehouden in alle gemeenten, zoomede hebben
er jaarlijksche conferenties plaats gehad. Het tegenwoordige totaal

ledental is naar schatting 55.999. Van dit aantal zijn 14.000 Bijen-

korf meisjes, met inbegrip van een voorbereidende groep van
14— 16 jarigen. Er zijn klassen voor oudere vrouwen in de meeste
vereenigingen en in velen treft men klassen aan voor meergevor-
derde oudere vrouwen.
Daar het verkrijgen van een getuigenis van de waarheid van het

Evangelie van Jezus Christus het hoofddoel is van de J.V.O.O.V.,
is er altijd grooten nadruk gelegd op de studie van theologie. Cur-
sussen voor de studie van standaardwerken der Kerk, van literatuur,

huishoudkunde, ethiek, geschiedenis en talrijke andere cultureele

onderwerpen zijn verschaft geworden. Ook wordt er gewerkt langs

de lijnen van „speciale activiteit", om de ingeboren gaven van alle

leden aan te kweeken. Daarin zijn begrepen muziek, openbaar
spreken, vertellen, voordragen, tooneelspel, debateeren en aanver-

wante onderwerpen. In de laatste jaren is heel veel van het ont-

spanningswerk der Kerk onder de leiding geplaatst van de J.M.
en J.V.O.O.V.

Veertig jaar lang is het officieele orgaan van de J.V.O.O.V.
de „Young Woman's Journal" geweest, een maandblad, in 1886
gesticht door Susa Young Gates maar dat het eigendom was en
onder controle stond van het Algemeen Bestuur. De jaargangen
van dat magazijn ademen den geest der organisatie en zijn het

voertuig geweest waarmede het Algemeen Bestuur de ambtenaren
en leden in de gansche Kerk bereikt heeft. Het magazijn had een

inteekenlijst van zoowat 18.000. In 1929 maakten de J. M. en

J. V. O. O. V. van de „Improvement Era" hun officieel orgaan,

\
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dat thans het tijdschrift is zoowel van de jonge vrouwen als van
de jonge mannen van Zion.

Het doel van de J. V. O. O. V. is daarom, allereerst : de jonge
vrouwen een getuigenis te doen beleven van het Evangelie van
Jezus Christus; ten tweede: haar te helpen bij het opdoen van
alle verkrijgenswaardige kennis; ten derde: zich uit te drukken
voor het publiek ; ten vierde : haar in staat te stellen maatschappelijke,

wetenschappelijke, opvoedkundige en aanverwante zaken te be-

studeeren en uit te oefenen ; en ten vijfde : haar te oefenen in alles

wat betrekking heeft op godsdienstige, moreele, sociale, physieke

en intellectueele ontwikkeling. Daar is niets voortreffelijks of ge-

nietbaars dat de Kerk niet aankweekt en verlangt aan te moedigen
onder haar leden. Toen zij de }. V. O. O. V. opdracht gaf over
den vrijen tijd, de snipperuren van onze jonge vrouwen, deed zij

dit met het doel, dat ieder verlangen van dien aard gestuwd zou
worden en om te voorzien in het voldoen aan elk gewettigd streven

en eiken rechtmatigen drang van de jeugd van Zion. Binnen de
palen van de Kerk van Christus bevindt zich haar grootste ge-

legenheid tot dienstbetoon, tot het genieten van ware vreugde
en blijvend levensgeluk: zij behoeft die niet ergens anders te zoeken.

Aanteekening. Alle J. V. O. O. V. werksters en Bijenkorf
Meisjes : Gelieve dit artikel in Uw plakboek te bewaren voor

latere verwijzing. U behoeft de Ster niet stuk te knippen : Broeder
Brewster zal zorgen dat er afzonderlijke velletjes van gedrukt worden.

Leah D. Widtsoe.

EEN KORTE GROET UIT ZEE.

Waarde broeders en zusters in de Nederlandsche Zending.

Door middel van de Srer willen wij U een laatste afscheids-

groet doen toekomen. Gaarne hadden wij U allen een bezoek
gebracht en persoonlijk afscheid van U genomen.
Wij willen tot U ook zeggen wat wij zeiden tot de anderen

:

„Wij waardeeren ten volste wat gij voor ons gedaan hebt, en
mogen God's keurzegeningen Uw deel zijn in Uw verdere leven".

Met hartelijke groeten verblijven wij,

Uw broederen in het Evangelie,

George Rytting.

M. Laverl Hall.

Wilmer W. Tanner.
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GRONINGER CONFERENTIE
gehouden op 16 en 17 April 1932.

Zaterdagmiddag 1 uur : Zendelingenbijeenkomst.

Zaterdagavond 8 uur : Ambtenaren en Ambtenaressen vergadering.

Deze vergadering werd met het zingen van lied No. 1 2 : „Strijdt

voor het recht" aangevangen. Het openingsgebed werd door

Ouderling C. A. Lofthouse uitgesproken, waarna lied No. 163 :

„Wij zijn werkers, trouwe werkers" werd gezongen.

Ouderling Andrew P. Roghaar, President van het Groninger
district, had de leiding en was de eerste spreker, waarna President

Frank I. Kooyman en Ouderling Frederick H. Loertscher de ver-

gadering toespraken. De eerste twee verzen van lied No. 130 :

, .Besteed Uw tijd steeds nuttig", werden nu gezongen en Ouderling

Hoyt W. Brewster, Opziener van het O.O.V. en Zondagsschool-

werk der Zending, en Ouderling Parley Bernards waren de laatste

sprekers. De laatste twee verzen van het lied „Besteed Uw tijd

steeds nuttig", werd als slotlied gezongen, waarna zuster T. A. van
Gent eindigde met dankzegging.

Zondagmorgen. Deze samenkomst werd om 10 uur met het

zingen van lied No 38 : „Vat moed, alles is wel", aangevangen.
Ouderling F. H. Loertscher ging voor in het gebed en lied No. 3 :

„Leid ons. Goede Meester'', werd gezongen. Ouderling Roghaar
heette alle aanwezigen welkom, en Ouderlingen James E. Houston,
President van het Amsterdamsche District, en John E. van Boerum,
Zendingssecretaris, waren de eerste sprekers. Een duet werd nu
ten gehoore gebracht door zusters Van Lindeman en Bos uit

Groningen, waarna broeder Klaas Woltjer, President der Groninger
gemeente, Ouderling Daniel A. Grundmann en de Zendings-
president het woord voerden. Ten slotte werd lied No. 100

:

„Vertrouwen" gezongen, en broeder W. A. van Komen Sr. dankte.

Na deze bijeenkomst werden zes personen gedoopt.

Zondagmiddag. Om 3 uur ving deze samenkomst aan met het

zingen van lied No. 6 : „Vast als een Rotssteen". Broeder J. H.
Lutmer vroeg des Heeren zegen, waarna lied No. 36 : „Wat is

Waarheid" werd gezongen.
De doopelingen werden nu bevestigd en Ouderling Don Fred

Smith, broeder T. Drent, tweede raadgever in het plaatselijke

gemeentebestuur, en Ouderling Morris Cundick traden als de eerste

sprekers op. Een dubbel-duet werd door Bijenkorfmeisjes van de
Groninger gemeente gezongen, en Ouderlingen C. A. Lofthouse,
Gerard J. Klomp, President van het Utrechtsche district, en Lowell

J. van Dam waren de laatste sprekers.

De algemeene autoriteiten der Kerk werden nu voorgesteld en
eenparig ondersteund, waarna lied No. 67 : „Wij danken Ü, Heere"
werd gezongen. Het dankgebed werd door broeder W. A. van
Komen Jr. uitgesproken.
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Zondagavond. Deze bijeenkomst werd om 7 uur met het zingen

van lied No. 1 : „De dag der Bevrijding" aangevangen. Door
broeder Klaas Woltjer werd gebeden, en als tweede lied werd
No. 48 : „De Geest Gods", gezongen. De eerste sprekers waren
Ouderling Andrew P. Roghaar, President van het Groninger
District, Ouderling Arthur van Otten, Districts President te

Rotterdam, en broeder P. van Komen, eerste raadgever in het

plaatselijke gemeentebestuur. Een kwartet werd nu door enkele

leden van de gemeente gezongen, waarna Ouderling Walle Koster,

Ouderling Hoyt W. Brewster, en President Kooyman het woord
voerden. Tot slot werd lied No. 88 : „Voor hen rijst mijn bede"
gezongen en Ouderling Gerard J. Klomp eindigde met dankzegging.

Het onderwerp der conferentie: „de huidige tijdsomstandigheden

en het geneesmiddel" werd op krachtige wijze naar voren gebracht.

Was de opkomst van buitenstaanders niet zoo groot als gehoopt
was, zij die opgekomen waren, zoowel leden als niet-leden, hebben
zich zonder twijfel allen verheugd in den aangenamen geest van
dezen Groninger feestdag.

John. E. van Boerum, secr.

HET NADERENDE JUNIFEEST.

't Junifeest van de O. O. V- —
O, natuurlijk gaat u mee!

Vaders plan is lang reeds klaar,

Moeders ook, nou, reken maar!

Elke dochter, iedre zoon
Roept: Ik ga! op blijden toon.

Opoe vraagt: wij gaan toch, man?
Opa zegt: wat dacht je dan!

Oom en tante, nou en öf!

De O. O. V. oogst niets dan lof.

En de kleine neef en nicht —
't Mondje komt er niet van dicht!

Ouden, jongen, kwiek of stram,

Allen gaan naar Rotterdam.

't Juni*feest van de O. O- V. —
O, natuurlijk gaat u mee!
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VAN DE REDACTIE.
De jongste Algemeene Conferentie.

In de afgeloopen weck bereikten ons de nieuwsbladen uit Utah
waarin de 102de jaarlijksche algemeene conferentie der Kerk be-

schreven wordt. Zooals gewoonlijk waren de bijeenkomsten .druk

bezocht. In de slotsamenkomst, zoo lezen wij, was er geen zit-

plaats in den grooten tabernakel onbezet en honderden stonden

in uit- en doorgangen.
Een verrassing, wellicht een teleurstelling voor velen, was de

aankondiging, door President Heber J. Grant gemaakt, dat de

ledige stoelen onder de Algemeene Autoriteiten later pas bezet

zouden worden. De President wees er op, dat dit niet zooveel

bevreemding moest baren : ook in het verleden is het meermalen
voorgevallen dat vacante zetels tijdens een algemeene conferentie

onbezet bleven.

In zijn sluitrede onderstreepte President Grant de woorden van
Ouderling Merrill, een der apostelen, die, toen hem gevraagd
was of er tijdens deze conferentie nieuwe openbaring zou komen,
geantwoord had dat de gave van openbaring niet tot één mensch
beperkt is, maar dat iedere man en iedere vrouw in de Kerk er

aanspraak op heeft den geest van openbaring te genieten voor
zijn of haar eigen leiding en voor eigen maatschappelijk en ge-

zinsbestuur. Als wij onzen vollen plicht doen, behoeven wij ons
niet druk te maken over openbaring tot de Kerk. Er is reeds

veel geopenbaard, dat niet wordt nageleefd en er zal nog veel

geopenbaard worden wanneer wij de geboden Gods gehoorzamen
en het evangelie van Jezus Christus naleven.

President Grant zeide dat hij zich verheugde in het werk van
het verspreiden der blijmare van het evangelie, prees de wonder-
bare opkomst en den geest die de verschillende bijeenkomsten had
gekenmerkt en besloot met een krachtige getuigenis van de waar-
heid van het werk der laatste dagen.

Moedersdag.

Zondag 8 Mei is het Moeders Dag of Moederdag — men ziet

en hoort beide woorden gebruiken. Voor de Zondagsscholen in

onze Zending is een speciaal programma uitgezonden door den
Opziener, een prijzenswaardig gebruik, dat nu reeds jaren gevolgd



138

wordt. De Zondagsscholen zijn wel de aangewezen plaatsen voor
deze mooie hulde.

En evenals in vorige jaren hebben de zendelingen hier te lande

weer een boekje uitgegeven voor de gelegenheid. Het is geïllustreerd

en de tekst is zoowel in het Engelsch als in het Hollandsen, zoodat

het dubbel dienst kan doen. Wij hopen dat het huldeblijk het

beoogde doel zal bereiken, den band tusschen moeder en kind

nauwer zal aanhalen.

Later hopen wij in De Ster enkele kiekjes uit het boekske over
te nemen.

DIERBRE, AAN 'T STOF ONTBOEIDE MOEDER.
Mijn dierbre, aan 't stof ontboeide moeder,

Gij toeft in een heiliger oord,
Dat wolkloos land— geen storm ooit woedde er —
Waar immer Gods zonneschijn gloort.

Waar Vader en Zoon in heerlijkheid tronen,
Waar de eeuwige vredespalm bloeit,

In 't rijk der verlosten, daar moogt gij ook wonen,
Mijn moeder, aan 't aardrijk ontboeid.

En vele, aan 't stof ontboeide moeders
Zijn daar in dat hemelsche land,

Waar onder den glimlach des /Ubehoeders
De levensrivier kust het strand.

En het kleed en de kroon, waarmee zij zich tooien,

Zijn als van safiervuur doorgloeid,
Want opoff'ring mocht hier het leven vermooien
Dier moeders aan 't aardrijk ontboeid.

O, moeder! dierbre, aan 't stof ontboeide,
'k Verlang naar Ü — gij ook naar mij?

'k Verlang met een liefde, die vuriger gloeide
Sinds gij werdt ontrukt aan mijn zij.

En als ik gestreefd heb naar Vaders verlangen,
En altoos de zonde verfoeid,

O, moge Hij dan m' in Zijn woonoord ontvangen
En bij U, die aan 't stof zijt ontboeid!

K.

UTRECHTSCHE CONFERENTIE.
Zaterdag 14 en Zondag 15 Mei zijn de aangewezen dagen

voor deze conferentie. Op den eersten dag om 2 uur 's middags
zendelingenbijeenkomst en des avonds om 8 uur voordrachtavond.
Zondag zullen drie bijeenkomsten gehouden worden : 's morgens

10 uur, 's namiddags 3 uur en 's avonds 7 uur. De Zaterdagavond-
bijeenkomst zal plaats hebben in de gewone zaal in de Kruisstraat,

en de drie Zondagsbijeenkomsten aan de Mariaplaats, 13, in het

Handelslokaal.

Allen worden vriendelijk uitgenoodigd ! Brengt uw
vrienden mee!
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HET EVANGELIE EN GEZONDHEID.
Een studiecursus voor de Onderlinge Ontwikkelings-

Vereenigingen.

(Vervolg van bl. 109 - Slot.)

HOOFDSTUK 22.

Les 25.

Overdaad : amusementen, sport, krachtsverspilling, enz.

Het amusementsprobleem is tweevoudig : ten eerste om onder-

scheid te maken tusschen heilzame en onheilzame genoegens, en

ten tweede, het matigheidspunt in deze genoegens te erkennen.

Heilzaam plezier is goed maar het wordt nadeelig als er geen
matigheid gebruikt wordt.

Overdaadsgevaren door de Grieken erkend. De Grieken waren
bewonderaars van orde en systeem. Zij waren ten zeerste gekant

tegen lichamelijke, zedelijke of maatschappelijke fouten. Hierom
maakten zij zulke groote vorderingen op allerlei gebied.

Overdadige genoegens. Het ligt in den aard van den mensch
om energie te gebruiken, hetzij het door loopen, zwemmen, boksen,

lachen, spelen of op andere manieren geschiedt. Maar in alle dingen

dienen er perken gesteld te worden. Overdaad is gevaarlijk.

Het late uut. Het menschelijk verstand werkt niet zoo vlug, noch
zijn de zedelijke gevoelens zoo waakzaam in de latere uren van
den nacht als gedurende den dag.

Men kan verzoekingen niet waarlijk weerstaan met een verstand

dat niet waakzaam is, of met een karakter dat niet gevoelig is

voor gevaren. Al de God-gegevene krachten zijn noodig om zede-

lijke beheersching te handhaven.
Het is niet noodig en niet aan te bevelen dat jongelui tot een

laat uur bij elkaar blijven.

Overdadige lichaamsactiviteit — vermoeidheid. Het menschelijk

lichaam heeft op een gegeven tijd een zekere hoeveelheid activi-

teits energie beschikbaar. Als deze energie op is, dient het lichaam

te rusten totdat de verlorene kracht herkregen wordt. Overver-
moeidheid is zonde tegen de natuur, en de zondaar moet altijd de
straf betalen.

Een „Latecdaagsch" Geloofsstuk. De aard en de verscheidenheid

van amusementen hebben veel te doen met het welzijn en karakter

van onze jonge menschen. Zij dienen meer en meer onderricht te

worden, de amusementen die hun talenten ontwikkelen te waar-
deeren. Overdaad dient vermeden te worden. — Joseph F. Smith

HOOFDSTUK 23.

Les 26.

De Wet van kuischheid.

Als de liefde ontbloeit. Elk persoon (normaal of abnormaal)



140

reageert op de wet van de liefde. Wanneer deze natuurdrift een
persoon van verstand en ziel aangrijpt, wordt een nieuwe hemel
en aarde voor hem geopend, en het leven geeft de grootste moge-
lijkheden.

De noodzakelijkheid van kuischheid. Om tevredenheid en
vreugde te geven moet de liefde rein, heilig en kuisch wezen,
anders wordt zij als een verslindend vuur, dat verwoesting en
vernietiging brengt. Gods wetten, zoowel als de natuurwetten
bepleiten de volkomen noodzakelijkheid van kuischheid. De mis-

daad van onkuischheid wordt door de Kerk naast moord ge-

plaatst omdat, zooals bij moord, de zondaar iets weg neemt dat

hij niet kan teruggeven. Het maakt geen verschil hoe oprecht de
bekeering zij of hoe groot het verlangen om alles weer goed te

maken, hij kan de ongeschonden staat niet herstellen.

Maar één standaard van zedelijkheid. Het wordt door velen

beweerd dat mannen en vrouwen niet dezelfde zedelijkheidstan-

daard behoeven te volgen. Nooit wordt er een grooter fout

gemaakt dan waar dit verondersteld wordt. Beiden dienen hunne
lichaam als iets heiligs te beschouwen. Het is eene woonplaats
voor den God-gegevenen geest, en is geschapen naar het beeld

en de gelijkenis van God. Lichaam en ziel rein te houden is een

gebod des Heeren.
Onzedelijkheid. Wie niet voldoende zelf-respect heeft om zijn

lichaam en karakter van zonde vrij te houden, kan niet het respect

van anderen verwachten.

Betreffende onzedelijke menschen heeft de Heere gezegd: „Laat
dezulken zich in acht nemen en zich spoedig bekeeren, anderszins

zal het oordeel als een strik over hen komen, en hunne dwaasheid
zal bekend gemaakt worden, en hunne werken zullen hen in de
oogen van het geheele volk volgen. En voorwaar zeg Ik u, gelijk

Ik tevoren gezegd heb, hij die eene vrouw aanziet om haar te

begeeren, of indien iemand overspel in zijn hart zal bedrijven,

die zal den Geest niet hebben, doch zal het geloof verloochenen".

Leer en Verbonden 63 : 15-16.

Een „Laterdaagsch" Geloofsstuk. Sexueele hygiëne, welke
een redelijk begrip van de functies van — en de juiste zorgdraging

voor — de voortplantingsorganen insluit, is noodzakelijk voor het

bewaren van de kuischheidsidealen van de Heiligen der laatste

dagen. — Dr. L. L. Daines.

HOOFDSTUK 24.

Les 27.

De vruchten van den boom.

Zie de Ster van 15 April 1932, bladzijden 124-125-126, „Prac-

tische Godsdienst."

Einde.
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PRIESTERSCHAPSLESSEN.
Voor de maand Mei is het programma als volgt:

Eerste avond: Gebed enz. Tien minuten rapport. Les: Priester-

schapsstudies, bl. 32 en 33, Kennis van het Evangelie, Liefde tot

God, Waarheidsliefde.

Een kleine aanteekening als bij-materiaal voor de les. Bespreek

uitvoerig de „kennis", die hier bedoeld wordt. Is theoretische

kennis eigenlijk wel kennis ? Wie de beginselen van het Evangelie

oppervlakkig en rekensom-achtig omschrijven kan, wéét hij ? Het
lijden van Christus, bijvoorbeeld, is geen „redewaarheid", maar
gaat ons redeneeren verre te boven. Leed en liefde zijn o zoo

moeilijk in duidelijke bewoordingen op te stellen. Toch kan men
niettemin wéten. „Wie Deszelfs wil wil doen, zal bekennen",

dat is : toegeven, erkennen dat de leer uit God is. Gehoorzaamheid
brengt dus een zielsweten. Wie noten en noten-verbindingen,

toonteekens en maatverdeelingen kan opsommen, is daarom nog
geen toonkunstenaar. Teksten-opsomming is nog geen Evangelische

kennis. Ware Evangelische kennis laat zich niet in de schuur der

verstandelijkheid opbergen. Evenmin echter neemt zij genoegen met

nevelachtige aandoeningen of emoties. Wat is het ware midden?
Tweede avond: Gebed enz. Tien minuten rapport. Twee toe-

spraken van 12 minuten elk over: 1. Zonde maakt altijd slacht-

offers. (Niet alleen de ellende van hem die zondigt, maar leed en

pijn van anderen zijn er het gevolg van. Eén bepaalde verkeerdheid

van één mensch kan zich in lijden en vloek uitbreiden over een

geheelen kring van menschen.) 2. Wat moeten wij verstaan onder
straf1 (Is straf „tucht"middeU Of is straf vooral herstelling van
het gebroken evenwicht van de weegschaal der gerechtigheid?

Kan zielsleed na begane verkeerdheid óók als „straf" worden mee-
gerekend ? Hoe straft God ?) Bespreking.

Derde avond: Gebed enz. Tien minuten rapport. Les: bl. 33
en 34, „De gierigheid hatende" en Naastenliefde. Ons boek ver-

wijst naar hoofdstuk 17, dat in verband met de les gelezen dient

te worden.
Vierde avond: Gebed enz. Tien minuten rapport. Huisbezoek

Rapport.

Vijfde avond: Open.

ZALIGHEID VOOR DE DOODEN.
(Vervolg van bl. 99)

Les 25.

Naam- en nummersysteem.

Het door de Genealogische Vereeniging van Utah gevolgde
systeem, dat ook door het tempelkantoor wordt aanbevolen, is in

Amerika algemeen bekend als het standaard systeem van genealogisch
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opteekenen. In deze les zullen wij deze methode van stamboom-
opteekenen verklaren, dat eerst met potlood in een eenvoudig
aanteekenboek of schoolschrift dient te geschieden en na voltooiing

overgeschreven in het familie-register met duurzame inkt.

Dit systeem is, in grove trekken, als volgt : Begin bij den
oudst-bekenden mannelijken voorvader, wanneer ge de overschrijving

met inkt maakt, en schrijf zijn naam voluit op de voor dat doel

aangebrachte lijn, vooraan in uw boek ; geef hem nummer éen (1)

dat op den rand komt te staan, links van zijn naam. Schrijf de
meisjesnaam van zijn vrouw onmiddellijk onder zijn naam en geef
haar nummer twee (2). Vervolgens, als zij kinderen hadden, de
namen dier kinderen in de volgorde van hun geboorte, een lijn

open latende tusschen den naam van het oudste kind en dien van
de moeder, waarop het woord „Kinderen" geschreven wordt. Geef
elk der kinderen een nummer, beginnend met nummer drie (3)

voor het oudste kind. Wanneer de kinderen opnieuw voorkomen
in het register als echtgenooten, zet dan een kruisje bij hun
nummer, den eersten keer dat de naam verschijnt ; op deze manier : 3x.

Dit beduidt dat deze naam opnieuw voorkomt op de plaats waar
die persoon als een van de ouders of als een echtgenoot staat.

Wanneer ge al de namen van de kinderen der oudste ouders in-

geschreven hebt, die dus een groep vormen van die generatie,

laat dan éen lijn in het register open en begin aan de tweede
groep. Neem den naam van het oudste getrouwde kind en schrijf

dien, als het een zoon is, op de volgende lijn, en geef hem zijn

zelfde nummer op den rand. Als dit kind een dochter is, zet dan
eerst den naam van haar man, hem een nummer gevend dat op
de vorige nummers volgt, en schrijf dan den naam van zijn vrouw
op de volgende lijn, met haar eigen nummer zooals dat in de
eerste groep staat. Als zij geen kinderen hadden, laat dan de
volgende lijn open en neem den naam van de daarop volgende
oudstgetrouwde van de eerste groep en herhaal het zooeven ge-

noemde. Als er kinderen zijn, ga dan door zooals ge bij de eerste

groep gedaan hebt, totdat al de namen van de eerste generatie

herhaald zijn met hun kinderen in gezinsgroepen. Dan kunt gij

verder gaan en het oudste kind nemen van het eerste echtpaar

van de tweede groep, zet het nummer voor den naam dat er in

voorafgaande groepen bij staat en ga dan door op dezelfde manier
totdat de tweede generatie voltooid is. Deze methode volgt men
totdat de laatste naam van de laatste generatie ingeschreven is.

Les 26.

Namen die tweemaal voorkomen.

Het hoofd van een gezin komt natuurlijk altijd tweemaal voor

in het register. Eenmaal als een kind in een gezinsgroep en eenmaal

als gezinshoofd. Het ligt voor de hand dat al de betreffende een
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naam vereischte gegevens niet naast dien naam opgeteekend kunnen
worden wanneer die naam als kind in een gezin voorkomt. Daarom
moet er ruimte voor gemaakt worden in het register waar de
namen van de leden van een gezin komen te staan. Als de eerste

generatie ingeschreven is, wordt aan de tweede begonnen en gaat

men op dezelfde wijze door, dan de derde en zoo vervolgens tot-

dat men klaar is. Wanneer dit voltooid is, zijt ge klaar voor het

werk dat in den Tempel verricht wordt. In tempelsteden, of waar
men zonder te groote moeite zelf naar een tempel kan gaan, is

men dan gereed voor het opstellen van de noodige tempellijsten
;

in de zendingsvelden, waar geen tempels zijn, is men dan gereed

voor het opstellen van de lijsten, die via het Zendingskantoor naar

een der tempelsteden worden opgezonden. De eigenlijke tempel-

lijsten worden tegenwoordig in de zendingsvelden niet meer op-
gesteld. Daar vindt men alleen de één-gezinslijsten en stamboom-
lijsten.

Waar men maar in het wild namen opteekent uit registers en
op de lijsten zet, zonder acht te geven op het familieverband, loopt

het altoos op verwarring uit. Mocht er een groot aantal van die

lijsten zijn, dan wordt het ontwarringswerk en het opstellen van
de namen in gezinsorde moeilijker, zoo niet volstrekt hopeloos.

Daarom is het aan te bevelen dat men de registers zoo volledig

mogelijk bijwerkt voordat men de lijsten naar den Tempel of naar

het Zendingskantoor opzendt.

(Wordt vervolgd).

'N WAAR WOORD.
De kinderen, de vele kinderen, zijn de beste opvoeders van de

ouders, zelf. De vele kinderen voeden elkander op. De twee ge-

slachten onder elkaar, buiten alle drift om, bereiden zich voor tot

het volledige leven. Zij ontwikkelen, onder meer, door de zorg

van de ouderen voor de jongeren, de verantwoordelijkheid van het

vader- en moederschap. Is het ook niet een feit, dat de kinderen
van het groote gezin het meest den ouden dag hunner ouders
eeren? Och, ouders, spaart het lijden, den last en den arbeid niet

voor uwe kinderen.

Waar er geen strijd is, daar is geen leven, geen bloed, geen
jeugd, geen mannelijkheid, geen sterk-vrouwelijkheid. Wie zijn

leven niet geven kan, heeft geen leven. Het leven zelf is het beste

onderricht.

Spaart gij aan uw kinderen de lasten des levens, het leven zal hen
niet sparen. Zonder lijden of last leeren de kinderen nooit de levens-

wijsheid en later zullen zij zich tegen u keeren, omdat gij hen niet

hebt opgevoed voor de werkelijkheid des levens: lijden en strijden.

De Nieuwe Eeuw.
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ZEND1NGSNIEUWS.
Verplaatsingen.

Ouderling Frederik Steenblik van Alkmaar naar Arnhem ; Ouderling Calton
C. Kammerman van Den Haag naar Alkmaar; Ouderling Frederick H.
Loertscher van Den Haag naar Haarlem ; Ouderling Armond H. Thompson
van Amsterdam naar Den Haag ; Ouderling Morris W. Winward van Den
Haag naar Arnhem ; Ouderling Gerard J. Klomp van Arnhem naar Utrecht
en Ouderling Opal K. Hammond van Arnhem naar Rotterdam.

Benoemd.
Ouderling Gerard

J. Klomp is tot President van het Utrechtsche District

aangesteld; Ouderling James E. Houston tot President van het Amsterdamsche
District; Ouderling Frederik Steenblik tot gemeente president te Arnhem en
Ouderling Frederick H. Loertscher tot gemeente president te Haarlem.

Ontslagen.

Ouderling J. Louis Spitters, die in den
laatsten tijd te Den Haag werkzaam is

geweest, en Ouderling Wilson Poulter,

voor de laatste anderhalve maand
werkzaam aan het opsporen van genea-
logische gegevens, zijn eervol van hun
zendingswerk ontslagen, Zij zijn op
28 Maart van Rotterdam via Engeland
naar Amerika vertrokken.

Eveneens zijn Ouderling D. Hubert
Christensen, geruimen tijd president van
het Utrechtsche district, en Ouderling
Cloyd C. Galbraith, wiens laatste stand-
plaats te Alkmaar was, eervol ontslagen
en zijn op 11 April van Rotterdam
via Frankrijk naar hun vaderland af-

gereisd.

J. Louis Spitters. Wilson Poulter.

D. H. Christensen. C. C. Galbraith.
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