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DE WEG TOT VOLMAKING.
Een nieuwe leercursus voor onze Genealogische klassen.

Het is ons een groot genoegen hierbij onze genealogische klassen

in het bijzonder en onze lezers in het algemeen het eerste hoofd-
stuk te kunnen aanbieden van het onlangs door ons aangekondigde
boek: „De Weg tot Volmaking", door een van onze Apostelen,

Ouderling Joseph Fielding Smith, geschreven. Dit boek is zeer

lijvig en de Ster zou het niet kunnen ondernemen het volledig te

vertalen en te drukken. Wat zij wel kan doen echter zal zij pogen
te doen op de beste wijze. Dit is : een keurlezing geven van het

voornaamste in het boek behandelde. Men zal begrijpen dat nood-
zakelijkerwijs veel van de lesstof van jaar tot jaar herhaald zal

moeten worden, want de studie der genealogie is van dien aard

dat bepaalde en onveranderlijke beginselen in zeer groote mate
het werk beheerschen. Het nasporingswerk moet hoofdzakelijk

langs dezelfde lijnen voortgezet worden.
De beginselen van het Evangelie veranderen niet. In het nieuwe

boek wordt niet getracht onze lezers wat nieuws te geven, de
plechtigheden van den doop, de oplegging der handen. Priester-

schapsordeningen, enz. zijn precies zooals zij door alle eeuwen heen
geweest zijn. Toch is het een feit dat alle Kerkleden zullen be-

vestigen dat deze onveranderlijke beginselen in een anderen zin

altijd weer nieuw zijn. Allen die trachten de geboden des Heeren
te onderhouden, verheugen zich in elke bespreking van deze principen.

Nooit worden zij ze moede, maar toch mogen oude, familiare

onderwerpen in nieuwe kleederen gestoken worden. Zij behoeven
niet altijd op de oude sleurwijze voorgesteld te worden ; en ten

allen tijde geeft het toepassen der Evangeliewaarheden in het leven

van den mensch aan die waarheden levende beteekenis. De
schrijver van het boek drukt de hoop uit dat het bestudeeren en

bespreken van de daarin behandelde beginselen de heiligen der

laatste dagen zal inspireeren, zoodat zij hun rechten en plichten

levendig zullen beseffen, en waardiger zullen optreden, vuriger in

den dienst van God.

HOOFDSTUK I.

»Want wij verblijden ons, wanneer wij zwak zijn, en gij sterk zijt. En wij

wenschen ook dit, namelijk uwe volmaking.»
2 Corinthe 13 : 9.

Over de woorden van den Heiland, „Weest gijlieden dan vol-

maakt gelijk Uw Vader die in den hemel is volmaakt is", is menige
predikatie gehouden. Ons wordt gezegd dat Zijn bedoeling is dat

wij dienden te probeeren iedere levensplicht te volbrengen, en

iedere wet te onderhouden en er dus naar te streven volmaakt te

zijn in onze sfeer, zooals de Vader in Zijn sfeer volmaakt is. Dit

alles is goed en wel, maar strekt het ver genoeg ? Bepaalde onze
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Heere Zijne woorden tot onze tegenwoordige alledaagsche onder-

handelingen ? Natuurlijk dingen wij niets op deze uitlegging af zoo
ver als zij gaat, want inderdaad zijn de schriften ons een inspiratie

tot volmaking in ons sterfelijk leven. Paulus, bijvoorbeeld, tot de
Efeziers sprekende, maakt hun bekend dat de Heiland apostelen,

profeten, evangelisten, herders en leeraars in de Kerk had geplaatst,

„tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot

opbouwing des lichaams van Christus, totdat wij allen zullen komen
tot de eenigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods,
tot een volkomenen man, tot de mate van de grootte der volheid

van Christus." (Efeze 4: 11-13.) Bovendien sprak hij tot de Hei-

ligen te Corinthe : „Daarom schrijf ik afwezende deze dingen,

opdat ik niet, tegenwoordig zijnde, strengheid zou gebruiken, naar

de macht, die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot

nederwerping. Voorts, broeders ! zijt blijde, wordt volmaakt, zijt

getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede ; en de God der liefde en

des vredes zal met u zijn." (2 Corinthe 13 : 10-11.)

Laat ons voortgaan tot volmaaktheid.

Maar zullen wij de woorden van onzen Heere, tot Zijne disci-

pelen gericht, tot dit leven bepalen ? Ik denk gaarne over deze
woorden in verband met een andere uitdrukking van dezelfde

Bergrede, want ik zie daarin een nauw verband : „Maar zoekt

eerst het koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid en al deze dingen
zullen u toegeworpen worden." De meeste menschen zoeken de
dingen van dit leven in plaats van het koninkrijk Gods en zijne

gerechtigheid ; maar als leden van de Kerk is het onze phcht ons-

zelven voor de eeuwigheid voor te bereiden.

Hoe meer volmaakt ons leven hier is, des te meer volmaakt
zal het daar zijn. Als wij hier volmaaktheidsbeginselen beoefend
hebben, en den wil des Vaders gezocht, zullen wij het gemakke-
lijker vinden om hetzelfde pad te bewandelen wanneer wij door
deze aardsche sfeer heen gegaan zijn.

Wat is nu de volle plicht van den mensch? Prediker zegt:

„Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak : Vrees
God (heb Hem lief), en houd Zijne geboden, want dit betaamt
allen menschen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen,

met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad." (Prediker

12: 13-14). En de schrijver aan de Hebreen zegt: „Daarom, het

beginsel der leer van Christus niet latende, laat ons tot vol-

maaktheid voortgaan, niet wederom leggende het fondament van
de bekeering van doode werken, en van het geloof in God."
Heb. 6:1, (Geïnspireerde vertaling).

Zullen wij niet tot volmaaktheid voortgaan na de opstanding?
Is ons de belofte niet gegeven dat, indien wij getrouw zijn in

alle dingen, wij gelijk Jezus Christus en den Vader zullen worden ?

„Ziet, hoe groote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk
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dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent

ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden! nu zijn

wij kinderen Gods, en het is ons nog niet geopenbaard wat wij

zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn,

wij Hem gelijk zullen wezen ; want wij zullen Hem zien, gelijk

Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt

zichzelven, gelijk Hij rein is." (1 Joh. 3: 1-3).

Deze woorden waren gericht tot degenen die een verbond met
den Heere gesloten hadden, en die zonen Gods waren geworden
door hunne gehoorzaamheid. Johannes vertelde hun dat wanneer
Christus komt, zij Hem gelijk zullen wezen ^- rein en heilig. En
dan, zooals wij in Hebreen lezen, wanneer wij door de opstan-

ding heengaan, zullen wij voortgaan tot volmaaktheid bij volhar-

dende getrouwheid.

Vooruitgang in de Eeuwigheid.

De Heiligen der laatste dagen gelooven in vooruitgaan totdat

zij door kennis, wijsheid, nederigheid en gehoorzaamheid waardig
zullen worden om gelijk God te wezen, en dan het voorrecht te

hebben gelijk gemaakt te worden in macht, kracht en heerschappij

(Leer en Verb. 76 : 95), en alles wat de Vader heeft te bezitten

(Leer en Verb.) 84 : 38) als leden van „de Kerk van den Eerst-

geborene". (Leer en Verb. 76:54, 94). Indien derhalve zulke

groote zegeningen beloofd zijn aan degenen die gewillig zijn,

de gansche wet tot het einde toe na te leven, zullen zij dan niet

na de opstanding op het volmakingspad voortgaan totdat de
volheid is bereikt en zij onzen Hemelschen Vader gelijk zijn?

President Brigham Young verklaarde dat „elk man en elke

vrouw die talenten heeft en dezelfde verbergt, luie dienstknechten

genaamd zullen worden. Verbeter iederen dag het kapitaal (talent)

dat ge hebt. Naar gelang wij ontvangen hebben, is het onze plicht

te doen." Hij zeide verder: „Ik zal niet ophouden te leeren terwijl

ik leef, noch wanneer ik in de geestenwereld aankomt, maar daar

zal ik met grooter gemak leeren ; en wanneer ik mijn lichaam

weer ontvang, zal ik duizendmaal meer in duizendmaal minder
tijd leeren; en dan verwacht ik niet met leeren op te houden.

Voeg aan al deze onbegrensde mogelijkheden het feit toe dat onze
vroegere kennis, die ons ontnomen werd, teruggegeven zal worden,
zooals President Joseph F. Smith geleerd heeft. (Zie Saturday
Night Thoughts). Als dit waar is, en er is geen noemenswaardige
reden om het tegen te spreken, dan zullen wij een wonderlijke

kennisbron hebben om op te bouwen, want wie weet hoe lang

wij in de voorbijgaande eeuwigheden leerden, toen met God den
Vader wandelden?
Een andere gedachte van President Young is overwegingswaardig

:

Ik geloof in een God die macht heeft, om allen die in Hem gelooven en
Hem tot het einde huns levens getrouvk'elijk dienen, te verhoogen en te ver-

heerlijken want dit maakt hen goden, ja de zonen Gods. en in dezen zin
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zijn er velen goden, maar voor ons is er maar één God, en één Heere
Jezus Christus — één Heiland die op de middaghoogte der tijden kwam om
de aarde en de kinderen der menschen te verlossen van de oorspronkelijke
zonde door onze eerste ouders bedreven ; en de herstelling aller dingen door
Zijn dood en lijden te weeg te brengen, en de deuren van leven en zaligheid

en verhooging in de tegenwoordigheid van den Vader en den Zoon wijd

open te doen om voor eeuwig bij Hem te wonen. — Discourses blz. 31-2.

Hoe te ontplooien tot Volmaaktheid.

In Spreuken lezen wij: „Die wijs is, zal hooren, en zal in leer

toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen", en
„De vreeze (liefde) des Heeren is het beginsel der wetenschap;
de dwazen verachten wijsheid en tucht". (Spreuken 1:5, 7).

Door openbaring aan Joseph Smith, leerde de Heere de Heiligen

in gebed en vasten te volharden

:

»En ik geef aan u een gebod, dat gij de leer van het koninkrijk aan
elkander zult onderwijzen.

Onderwijst elkander ijverig en Mijne genade zal met u zijn, opdat gij

meer volmaakt onderwezen moogt worden in theorie, in grondbeginsel, in

leer, in de wet van het Evangelie, in alle dingen welke tot het koninkrijk
van God behooren, die nuttig voor u zijn om te verstaan".

(Leer en Verb. 77-78).

Opdat dit op de meest voordeelige wijze volbracht konde
worden, werd den Heiligen geboden een huis te bouwen en hunne
plechtige bijeenkomsten te houden waar zij de dingen des koninkrijks

konden leeren. De Heere zeide verder:

En zoekt, daar allen geen geloot hebben, ijverig, en onderwijst de één
den ander woorden van wijsheid

;
ja, zoekt woorden van wijsheid uit de

beste boeken, zoekt geleerdheid door studie, en eveneens door geloot.

Organiseert uzelven, bereidt al het noodzakelijke, en vestigt een huis, ja

een huis des gebeds, een huis van vasten, en een huis van geloof, een huis

van geleerdheid, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God.
(Leer en Verb. 88:116-119)

Al dit onderricht is gegeven om ons te helpen volmaakt te

worden ; en de heiligen werden verder onderwezen, te eindigen

met alle lichtzinnig spreken, luidruchtig lachen, lustvolle begeerten,

hoogmoed en goddelooze handelingen. Zij moesten zichzelven

zedelijk, geestelijk en lichamelijk rein houden door acht te geven
op de aan hen gegevene wetten. Aldus zouden zij geheiligd worden
zoodat zij in de tegenwoordigheid des Heeren zouden kunnen
wonen. Als wij dit alles kunnen doen, konden wij zekerlijk als

volmaakt in onze sfeer worden beschouwd, en zooveel vooruit zijn

op den weg naar volmaaktheid in het celestiale koninkrijk. „En
een iegelijk, die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelven,

gelijk Hij (Christus) rein is", zeide Johannes en voegde er aan toe :

„Een iegelijk, die in hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk die

in zonde volhard, die heeft hem niet gezien, en heeft hem niet

gekend."

De Wonderen der Eeuwigheid zullen zij weten.

De Heere heeft beloofd dat Hij al de verborgenheden van Zijn
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koninkrijk zal openbaren aan degenen die Hem ernstiglijk zoeken.

„Ja, zelfs de wonderen der eeuwigheid zullen zij weten, en de
toekomende dingen zal Ik hun toonen, zelfs de dingen van vele

geslachten ; en hunne wijsheid zal groot zijn, en hun verstand tot

den hemel reiken : en voor hen zal de wijsheid der wijzen vergaan,

en het verstand der verstandigen zal te niet gedaan worden ; want
door Mijnen Geest zal Ik hen verlichten, en door Mijne macht
zal Ik hun de geheimen van Mijnen wil bekendmaken

; ja, die

dingen welke geen oog heeft gezien, noch oor gehoord, noch in

des menschen hart zijn opgekomen." — Leer en Verb. 76 : 7-10.

Thans is het onmogelijk voor den mensch de grootheid van
deze beloften ten volste te begrijpen, want hij zou vele van de
„verborgene wonderen" niet kunnen verstaan ; maar ten slotte

zullen alle dingen aan de getrouwen geopenbaard worden. Welnu,
wij weten dat de belofte gemaakt is dat hij die in het licht van
den Geest wandelt niet bedrogen zal worden, en aan hem zullen

vele van de verborgenheden Gods geopenbaard worden, dat is,

een kennis van dingen die de ongetrouwen niet kunnen verstaan.

Wij ontvangen kennis en wijsheid, regel op regel. „Want indien

gij Mijne geboden onderhoudt ', zegt de Heere, zoo zult gij van
Zijne volheid ontvangen, en in Mij verheerlijkt worden, gelijk Ik

in den Vader ben ; daarom zeg ik tot U, gij zult genade voor
genade ontvangen. De Geest der waarheid is van God. Ik ben
de Geest der waarheid. En niemand ontvangt eene volheid tenzij

hij Zijne geboden onderhoudt. Hij die Zijne geboden onderhoudt
ontvangt waarheid en licht, totdat hij in de waarheid verheerlijkt

wordt en alle dingen weet. — Leer en Verb. 93 : 20-22, 26-28.

Mede-Erfgenamen met Christus.

Hier hebben wij de belofte dat wij, door gehoorzaamheid en

geloof, een volheid van waarheid zullen ontvangen en gelijk

Christus worden, om met Hem, als mede-erfgenamen te deelen

„alles wat de Vader heeft." Wij zullen de zonen en dochters van
God worden en een volheid van glorie in het overvloedige, of

volmaakte leven genieten, waarvoor Jezus Christus in de wereld

is gekomen.
In dit boek zullen wij de beginselen van het Evangelie be-

spreken, en de verbonden en den levenswandel vereischt van
degenen die zoeken in de tegenwoordigheid van Vader en Zoon
te komen. Enkel door in het nauwe pad te blijven zullen wij een

volheid van vreugde, en het leven dat volmaakt is, vinden. Dit is

de eindpaal waarnaar allen, die den Heere liefhebben, streven,

en door ijverig en getrouw dienstbetoon en volharding tot het

einde, zullen zij er komen.

(
^Vij hebben dit hoofdstuk niet in lessen verdeeld. De klasleiders

kunnen er zelf twee of drie lessen van maken).

(Wordt vervolgd).
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ALLEN VRIENDELIJK GEGROET!
Van velen heb ik afscheid genomen t^'dens onze drukbezochte

Amsterdamsche conferentie en op het voor mij belegde gezellige

avondje te Rotterdam (hoe zeer ik dat waardeer zou ik niet kunnen
zeggen) ; enkelen — o.w. bloedverwanten in verschillende deelen

van het land — heb ik kunnen bezoeken ; anderen heb ik ge-

schreven en weer anderen mocht ik bij de „Batavier" zien — voor
het laatst ? Vurig hoop ik van niet. Een stem in mij spreekt van
wederzien.

Welk een diepe blijdschap heeft het mij gegeven U allen te

leeren kennen of indertijd de kennismaking te vernieuwen ! Of het

mij is mogen gelukken iets te doen dat de moeite waard was, kan
alleen Hij beoordeelen, Die mij drie jaren geleden uitgezonden en

nu weer teruggeroepen heeft. Ik hoop dat ik een steentje heb
mogen aandragen voor den grooten tempel der menschheid, die

voor de geloovigen zienderoogen verrijst.

„God zij met u tot ons wederzien", zoo werd mij toegezongen
bij het afvaren van de boot. Mijn hart zong het ook u toe, niet

alleen u die op de Jobskade waart, maar u die door het heele

land heen den Heiland aangedaan hebt door den waren doop.
Daarin is noch Jood noch Griek, daarin is noch Amsterdammer
noch Rotterdammer, daarin is noch Groninger noch Dordtenaar;
want wij allen zijn één in Christus Jezus.

Londen, 21 Sept. '32 Elisabeth J. Kooyman.

NAAR PRAAG EN TERUG.
'n Kort woordje vooraf.

Enkele malen is ons reeds gevraagd, of wij het in ons nummer
van 1 Augustus aangekondigde reisverhaal nog niet gingen be-

ginnen. Geduld, hebben wij geantwoord, het komt nu gauw ! En
nu zijn wij er aan toe. Op het voorblad ziet men reeds een kiekje

van Tsjechoslowakijes hoofdstad, het natuurlijke middelpunt van
Bohemen, waar het land van de Vltava (Moldau) en dat van de
Labe (Elbe) elkaar ontmoeten.

Daar had dezen zomer de jaarlijksche conferentie van zendings-

presidenten plaats en daarvan gaan wij het een en ander vertellen.

Praag is een eerbiedwaardige oude stad en de reis, heen en terug,

was heel interessant. Wij hopen dat onze beschrijving een en ander
althans eenigszins recht zal laten wedervaren.

UTRECHTSCHE CONFERENTIE.

Het houden van de Utrechtsche Districts Conferentie is bepaald

op 12 en 13 November.
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VAN DE REDACTIE.
Ontslag van Zuster Elisabeth J. Kooyman,
Op een der voorgaande bladzijden drukken wij een afscheidsgroet

af van Zuster Elisabeth J. Kooyman, die, eervol ontslagen van hare

zending, met haar drie kinderen : Ruby, Earl en Harold, huistoe

gegaan is. Ruim drie jaar lang heeft zij haar echtvriend ter zijde

gestaan bij diens zendingstaak, getrouw, ijverig en intelligent in

haar werk ten behoeve van de vrouwen- en meisjesgroepen der

zending en met hart en ziel als ,,moeder" van de zendelingen.

Bij dag en bij nacht, bij regen en bij zonneschijn heeft zij haar

volle kracht gegeven tot bevordering van het Werk des Heeren.
Haar werkzaamheden mogen welgeslaagd heeten ; haar leven lang

zal de dankbaarheid van degenen die zij gediend heeft haar ver-

troosten.

Bescheiden, niet in het oog vallend, verrichtte zij het haar op-
gedragene, dat jaren lang nog ten goede na zal werken. De hemel
heeft haar ernstige pogingen gezegend. Wij zijn dankbaar voor
haar gezelschap en hare verrichtingen. De heele zending sluit zich

bij onze wensch aan, dat Zuster Kooyman en haar kinderen een
voorspoedige huisreis mogen hebben en dat er een blijde weder-
ontmoeting plaats moge vinden tusschen hen en de vier kinderen

in Sak Lake City, die zoo lang van het bijzijn hunner moeder
verstoken zijn geweest. Allen wenschen wij haar een blijde, zegen-

rijke toekomst toe.

Bevriende pers.

Meermalen hebben wij de aandacht van onze lezers gevestigd

op Eenheid, Weekblad voor Geestelijke en Maatschappelijke Stroo-

mingen. Ook thans willen wij dit doen. In het nummer van 8 Sept.

j.1. verscheen een artikel : De Mormoonsche Zendeling, van de
hand van Dr. John A. Widtsoe. En in het nummer van 22 Sept.

j.1. vinden wij het artikel van Nephi Jensen : De behoefte aan
Profeten, dat eenigen tijd geleden in de 5^er verschenen is. Eenheid
— redactie : J. Eigenhuis — verschijnt bij J. C. van Dillen te

Wijhe (O.).

Genealogische Zondag.

Voor de Nederlandsche Zending is 2 October aangewezen als

Genealogische Zondag. Brieven aan de gemeente-leiders geven
bijzonderheden.
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PRIESTERSCHAPSLESSEN.
Hier volgt het programma voor October:
Eerste avond : Gebed enz. Tien minuten rapport. Les : Priester'

schapsstudies blz. 46 en 47. De Prcsideerende Patriarch, Profeten,

Zieners en Openbaarders, Eerste Zeventigersraad.

Tweede avond : Gebed enz. Tien minuten rapport. Twee toe-

spraken van 12 minuten elk over :

1. Niemand komt tot Mij tenzij de Vader hem trekke. Joh. 6 : 44.

Zie ook Rom. 10 : 21, Jakobus 4 : 7-10 en Matt. 23 : 37. Zal
de Vader ons trekken ? Zoo ja, hoe en wanneer ?

2. Hoe dienen wij in verband met Jakobus 5 : 14 geneesheeren
te beschouwen ? Dienen wij de ouderlingen der gemeente te

roepen voor iedere kwaal, of dienen wij, zoo mogelijk, eerst

de oorzaken ervan te verwijderen ?

Men zou boekdeelen kunnen vullen als men al de wonderbare manifestaties

van de macht Gods zou willen beschrijven, waarvan de Heiligen der laatste

dagen getuigen zijn geweest. Maar onze leden roemen niet op wonderen.
Zij verwachten niet dat de Heere ten allen tijde op wonderbare wijze tusschen-
beide komen zal. Brigham Young zegt over dit onderwerp :

»Als wij ziek zijn en den Heere vragen ons te genezen en alles voor ons
te doen dat noodig is, dan zou ik, volgens mijn begrip van het evangelie

der zaligheid, den Heere evengoed mogen vragen mijn tarwe en mais te

doen groeien zonder dat ik den grond ploegde en het zaad er in strooide.

Mij schijnt het konsekwent toe, elk geneesmiddel toe te passen dat binnen
de grenzen van mijn kennis ligt, en mijnen Vader in den hemel, in den
naam van Jezus Christus, te bidden het aangewende middel te heiligen tot

genezing van mijn lichaam.» (Journal of Discourses, deel 4, p. 24). Zie ook
D. en C. Commentary, p. 649.

Op iedere toespraak volge een bespreking.

Derde avond : Gebed enz. Tien minuten rapport. Huisbezoek
rapport.

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

schapsstudies, blz. 47. Presideerende Bisschap, Algemeene Autori-

teiten der Kerk, Algemeene Ambtenaren der Kerk.

ROTTERDAMSCHE CONFERENTIE.
Nog maar twee weken: 15 en 16 October! De voorbereiding

is in vollen gang.

„Ware godsdienst en waarom die noodig is" zal, zoo kondigt

de districtsleider. Ouderling Van Otten aan, het thema van de

conferentie zijn, dat op velerlei wijze in het licht zal worden gesteld.

Zaterdag om 10 uur v.m. zendelingenbijeenkomst en des avonds
om half acht een gezellig avondje. Des Zondags drie bijeenkomsten

:

10 uur v.m., 3 uur n.m. en 7 uur 's avonds. Een doopdienst op
een nader aan te geven uur.

Alle bijeenkomsten in de zaal „Excelsior", St. Janstraat 15.

Komt vroeg ! zoodat ge een plaatsje zult kunnen vinden. Mocht
het noodig zijn dan zal er in de Z.H.V.-kamer een „overvloeiings-

dienst" gehouden worden.
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HET GEBED.
(Vrije navolging van Ella Wheeler Wilcox's „Prayer").

Wordt ons geen antwoord van omhoog
In letterlijken zin gegeven.

Toch weet ik: waar 'k me in ootmoed boog,

Daar werd me een troost, een steun gegeven,

Waarmee 'k aan 't aardsche ben ontvlucht.

Gelijk een leeuw'rik in de lucht.

Vergeefs probeert professor Knap
Mijn scheeve houding recht te zetten,

Vergeefs beweert de wetenschap.

Dat alles wordt beheerscht door wetten.

Ik ondervind van dag tot dag.

Dat het gebed zeer veel vermag.

Ik tob niet, dat ik niet versta

't Waarom of 't hoe. Ik staak mijn peinzen.

Waar 'k weet, wanneer ik twijf'len ga.

Dat wanhoop me aanstonds toe komt grijnzen

Ten allen kant; en als 'k vertrouw.

Ik, waar 'k ook blik, gebloemte aanschouw.

Waar 'k weet, dat in den bangsten nacht.

Wil ik mij biddend tot Haar wenden.
Een sympathieke Liefdesmacht

Mij hoop en troost en kracht wil zenden.

Waar balsem in mijn wonden vloeit.

Waarom mijn brein daar nog vermoeid?

Een fijnbeschavende' invloed heeft

Het bidden op de ziel en 't harte.

Die aan 't gelaat iets heiligs geeft,

't Verleent, behalve troost in smarte,

't Gemoed een mooi inwendig licht.

Dat op 't Oneindige is gericht.

't Heft uit het stof den aardschen mensch
Naar hooger, beter, reiner leven.

Zoodat ik geen begrijpen wensch.
Als mijn geloof mij moet begeven:

Geloof dat, als met eng'lenkeel.

Roept: „Bidt, want bidden baat zeer veel".

K.
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EEN MONUMENT OP DEN HEUVEL CUMORAH.
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Op de plaats waar een engel aan den profeet Joseph Smith
toonde dat er gouden platen verborgen waren, waarop de geschiedenis

van de vroegere inwoners van Amerika geschreven stond, zal

binnenkort een granieten zuil opgericht worden. Deze zuil, veertig

voet hoog. komt op den heuvel Cumorah te staan in het westelijke

gedeelte van den staat New York.
Boven op de zuil zal een beeld staan, acht voet hoog, dat dezen

engel voorstelt. Het monument zal opgericht worden door de Kerk.

Deze heuvel is onlangs door de Kerk aangekocht, en het

oprichten van het monument is een gedeelte van een verfraaiings-

programma van kerkelijke eigendommen in die omstreken. Een
boerderij die dicht bij den heuvel te Palmyra, New York, ligt,

waarop Joseph Smith zijn jongere jaren doorbracht, was alreeds

het eigendom van de Kerk. Deze boerderij is de plaats waar hij

het oude verslag heenbracht, nadat het hem door een engel gegeven
was. Deze plaatsen worden jaarlijks door duizenden Mormonen
en anderen bezocht.
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Op het voetstuk van het monument zullen vier bronzen borden
aangebracht worden, die verschillende gebeurtenissen zullen voor-
stellen in verband met het vertalen van de letterteekens, welke
gegraveerd waren op de platen, waarvan het Boek van Mormon
vertaald is.

Volgens het verhaal, zooals het opgeteekend is in het Boek

van Mormon, speelde deze heuvel een belangrijke rol in de vóór-

historische gebeurtenissen op het Amerikaansche vasteland : hierop

vond de eindstrijd tusschen blanken en roodhuiden plaats ; de rood-

huiden waren de overwinnaars en roeiden in ongeveer het jaar

420 na Chr. de blanken uit, met uitzondering van één man die

vluchtte, en later het door hun profeten geschreven verslag van
dit blanke ras verborg in den Heuvel Cumorah. Kort daarna stierf hij.

Deze man, bij de Laterdaagsche Heiligen bekend als Moroni,
verscheen aan Joseph Smith als een engel en toonde hem de
plaats waar de platen of verslagen opgeborgen waren. Dit was
op 22 September 1827 — honderd vijf jaar geleden.

In September van dit jaar (behoudens enkele wijzigingen, zooals

bijv. in de Nederlandsche Zending) werden er speciale diensten

gehouden ter herdenking van deze gebeurtenis in alle Mormoonsche
gemeenten over de heele wereld.
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AMSTERDAMSCHE CONFERENTIE
gehouden op 10 en 11 September 1932.

Zaterdagmorgen 10 uur. Zendelingenbijeenkomst.

Zaterdagavond 8 uur. Een wel uitgevoerd tooneelstukje werd
door leden van de Amsterdamsche gemeente gegeven. De geest

van het stukje strookte met het conferentieonderwerp en toonde
hoe een jonge knaap, die naar Mormoonsche zendeUngen ge-

luisterd had bij straatvergaderingen, zijn familieleden tot een

kennis van de waarheid bracht. Hierna hield de zendingspresident

een korte toespraak.

Zondagmorgen 10 uur. Deze bijeenkomst ving aan met
lied No. 67: „Wij danken U Heere", waarna br. Hendrik Bakker
van Amsterdam voorging in het openingsgebed. Het Amster-
damsche zangkoor zong „Lof en Dank", en Ouderling James E.

Houston, president van het Amsterdamsche district, heette allen

welkom en gaf een korte inleiding, waarin hij enkele woorden
sprak over het conferentiethema: „Waar zijn Uw voorouders?
Kunt U iets voor hen doen?'' Ouderling Gerard J. Klomp, presi-

dent van het Utrechtsche district was de eerste spreker en sprak

over het onderwerp: „Oudheid van het Evangelie". Daarna
voerde Ouderling James J. de Brij het woord. De derde spreker

was Ouderling Clyde Biddulph, Assistent Redacteur van De Ster,

met het onderwerp : „Onsterfelijkheid en het eeuwige leven". Het
koor zong „Heer, breek door met Uwen Geest", en de volgende
spreekster was Zr. Jopie Riet, Jeugdwerk Opzienster, waarna
Ouderling Arthur van Otten, Rotterdamsche district president,

sprak over „De Evangelie beginselen dezelfde voor de levenden
en de dooden." President Frank I. Kooyman was de laatste

spreker, en het slotlied „Onze strijd" werd door het koor ge-

zongen. Br. Willem Klopmeijer uit Haarlem sprak het dank-
gebed uit.

Zondagnamiddag 2 uur. Deze samenkomst werd met het

zingen van lied No. 76 : „Verlosser van Israël" aangevangen.
Ouderling Fredcrik Steenblik vroeg des Heeren zegen en twee
verzen van lied No. 80 : „Het hart kent daar de zijnen" werden
gezongen. Daarna nam President Kooyman de leiding en sprak

enkele woorden over de noodzakelijkheid van het genealogisch

werk en vroeg hoe ver de verschillende organisaties der Zending
gevorderd waren. Op die vraag gaven vertegenwoordigers van
de verschillende gemeenten rapporten, en een algemeene bespreking

van de verschillende problemen en moeilijkheden volgde. Hierna
gaf br. E. Ylst, president van de Amsterdamsche gemeente, een

toespraak over het genealogisch werk en het bijhouden van registers

van belangrijke familiegebeurtenissen.

De laatste spreker was Ouderling Walle Koster die sprak over
het bijhouden en de waarde van gedenkboeken. Het slotlied was
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No. 26: „O Mijn Vader" en broeder R. Hut eindigde met dank-

zegging.

Direct na deze samenkomst werd er een doopdienst gehouden
waarin drie personen gedoopt werden.

Zondagavond 6 uur: Deze bijeenkomst ving aan met het zingen

van hed No. 41 : „De Geest Gods". OuderHng Dee S. Harris

ging voor in het gebed en het koor zong „Zie den heil'gen engel

vliegen". Nu werden de Algemeene Autoriteiten van Kerk en

zending voorgesteld en eenparig ondersteund. Ouderling Houston
sprak enkele welkomstwoorden en Ouderling Daniel A. Grundmann,
president van het Groninger district sprak over het onderwerp :

„Tempelen, oud en nieuw". Ouderling P. N. Green was de
volgende spreker. Hij sprak over het onderwerp : „Het Priester-

schap". Het koor zong als tusschenlied : „Kom tot de Wat'ren",
waarna Zuster Tine Hartman-Spaans, Assistente Bijenhoudster

der Zending, een toespraak hield. Het werd nu bekend gemaakt
dat Zuster Elisabeth J, Kooyman eervol ontslagen was van haar

zendingsarbeid en dat zij, met haar drie kinderen, binnenkort naar

Amerika terug zal keeren. Zij hield een treffende afscheidsrede,

waarna President Frank I. Kooyman nog even het woord voerde.

Het slotlied was No. 164: „Voorwaarts tot Glorie". Ouderling

John E. van Boerum sprak het dankgebed uit. Na het gebed
werd lied No. 133: „Dat 's Heeren zegen op U daal" ter eere

van Zuster Kooyman gezongen.
Clyde Biddulph, Secr.

VARIA.

De waarde van een mensch volgens de bolsjewieken f 2.32.

In een der bolsjewistische handboeken wordt 's menschen „on-
middellijke waarde" als volgt beredeneerd :

„De wetenschap heeft uitgemaakt, dat de bestanddeelen van het

meest gecompliceerde wezen, n.1. den mensch de volgende zijn :

water 597o. eiwit 9%. vet 21 "/o- asch 57o. glutine 57o, koolzuur

0.87o- Daaruit hebben de chemici berekend, dat het menschelijk

lichaam dus bevat : vet voor 7 stukken zeep, ijzer voor een spijker

van middelbare grootte, suiker ongeveer een zoutvaatje vol, kalk

voldoende om een kippenhok te witten, phosphor voor 2200
lucifers, magnesium voor één medische dosis, kali voor één schot

uit een speelgoedkanon, zwavel voldoende om één hond van zijn

vlooien te bevrijden, alles en alles te zamen tot een waarde van
1 roebel en 95 kopekken (f2.32).

Blijkbaar hebben de bolsjewieken bij de waarde van den Rus-
sischen mensch ad één roebel en 95 kopekken, het hebben van
zulk een wereldbeschouwing niet mee gecijferd. Maar misschien

telt daar ook in Rusland zelven niemand een kopeke hooger door.
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Tonggymnastiek.

Niet in elke taal is de vertaling van het woord catechismus zoo
moeilijk als in het Ojibway, de taal van de Indianenstammen in

Algoma, Canada. Wij vinden in een Canadeesch blad de vertaling

van catechismus in het Ojibway aldus weergegeven : „Kummo-
gokdenattootammoctileaongaunnonash".

Kerkhofschendingen.
De Duitsche pers merkt op, dat het aantal kerkhofschendingen

van Joodsche kerkhoven zoo schrikbarend toeneemt. In de eerste

6 maanden van 1932 zijn er meer zulke kerkhoven geschonden
dan in het geheele 1931. Te zamen deden zich sinds 1923 125

gevallen voor. n.1. 67 in Pruisen, 27 in Beieren, 11 in Baden,
6 in Hessen, enz.

Petrus aan de hemelpoort.

,,De Gelderlander" schrijft in een artikel over de sleutelmacht

(en over Matth. 16 : 19), dat Petrus' macht slechts voor de aarde

gegeven is ; en zegt dan :

„Daarom is de populaire voorstelling, die men wel eens in

katholieke kringen aan de zaak tracht te geven, als zou Petrus

nog na zijn dood bepalen, wie er al of niet in den hemel zal

komen, als zou hij dus zoo iets zijn als hemelportier, zoo door
en door valsch. De Heilige Kerk en de Heilige Schrift leeren

ons niets van een heerschappij van Petrus in het hiernamaals,

al is het waar, dat door hem gedane uitspraken bepaalde
effecten kunnen hebben in een andere wereld. Niet in den
hemel, maar op aarde is aan Petrus een gezag toevertrouwd."

Tot zoover het blad.

,,Het lijkt ons ", aldus ds. K. Schilder in het Gereformeerde
orgaan ,,De Reformatie", ,,een nog al eerlijke oppositie tegen een
voorstelling, die ettelijke roomsche volksbladen onophoudelijk tot

's volks onderwijzing geven". Nep.
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