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Jongen, ouden, één van geest,

Allen gaan naar 't Junifeest!

DE HERDENKING VAN WILLEM VAN ORANJE

Een persoonlijk woord van de Koningin

Nu de herdenking van den 24sten April zoowel hier te lande

als in het Rijk buiten Europa en bij onze landgenooten in den
vreemde tot het verleden behoort, wensch Ik tot allen een enkel

woord te richten.

Waar ontelbare scharen uit verschillende en uiteenloopende

deelen der bevolking zich als leden van een groot gezin ver-

eenigden om de figuur van den Vader des Vaderlands, is op
treffende wijze gebleken dat hij voor ons allen geen nevelige historische

persoon uit een ver verleden is, doch werkelijk in ons hart voortleeft.

Deze aanhankelijkheid en vereering is onafscheidelijk verbonden
met onze verknochtheid aan de beginselen van ons staatsbestel,

waarvan hij zoo meesterlijk de grondslagen gelegd heeft, en welke
in het heden zooals in het verleden zoo uitnemend bij onzen volks-

aard passen en een waarborg voor de toekomst vormen.
Tijdens de herdenking toefden mijne gedachten menigmaal bij

den langen worstelstrijd met zijn zware beproevingen, zoowel door
ieder persoonlijk als door ons geheele volk met zooveel offer-

vaardigheid en taaie volharding gedragen. Beproevingen waarin
de leider van onze onafhankelijkheidsbeweging steeds getoond
heeft met vaderlijke bezorgdheid te deelen, bouwende op den
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„Potentaat der Potentaten", onwrikbaar in zijn geloof aan uitredding

en betere tijden.

Een moeilijke weg en ontberingen zijn niet te vermijden voor
een volk in nood, dat zich voor een betere toekomst wil aangorden.
Met bezorgdheid denk ik aan de ongunst der tijden waardoor

alle deelen des Rijks getroffen zijn en ik ben met deernis vervuld

over den zwaren druk en de moeilijk te brengen offers, die een

ieder opgelegd worden ; een nood, welke het wereldgebeuren om
ons, buiten ons toedoen, heeft in het leven geroepen. Ik voel de
bezieling en de kracht, die er van dat verleden uitgaan om ons

door aanpassen, taaie volharding en eensgezindheid, den greep van
den tijd te doen trotseeren en met den ijver en de wilskracht die

de omstandigheden gebieden, de handen ineen te slaan en allen te

zamen te offeren en te arbeiden voor, wat God geve, eenmaal
een betere toekomst zal zijn.

Moge de viering die achter ons ligt en de daarbij opnieuw aan

den dag getreden aanhankelijkheid aan de figuur van den Vader
des Vaderlands en aan het werk dat hij heeft mogen tot stand

brengen blijken een zegen voor ons allen te zijn geweest.

WILHELMINA.

DE WEG TOT VOLMAKING
(Vervolg van bl. 111 .)

Les 14

Het Hoofddoel

„Wat was het doel van het toevergaderen der Joden, of het

volk Gods, in welke eeuw der wereld ook ?*** Het hoofddoel was
den Heere een huis te bouwen waarin Hij aan Zijq volk de
plechtigheden van Zijn huis en de heerlijkheden van Zijn koninkrijk

kon openbaren en het volk den weg tot zaligheid leeren ; want er

zijn zekere plechtigheden en beginselen die, wanneer ze onderwezen
en betracht worden, verricht moeten worden in een voor dit doel

gebouwde plaats of huis.***

„Voor ditzelfde doel vergadert God zijn volk in de laatste dagen,

om den Heere een huis te bouwen om hen voor te bereiden voor
de plechtigheden en begiftigingen, wasschingen en zalvingen, etc.

Een van de plechtigheden van het huis des Heeren is de doop
voor de dooden. God bepaalde voor de grondlegging der wereld,

dat die plechtigheid bediend diende te worden in een voor dat

doel in het huis des Heeren ingericht doopvont. (Joseph Smith in

de Documentaire Kerkgeschiedenis, vol. 5, p. 423).

De toevergadering van het volk Gods in onze dagen — voor-

speld door Jesaja (2:2 en 3) en Micha (4:1 en 2) is jarenlang

in volle werking geweest. Duizenden hebben den „drang naar het

westen" gevoeld en gehoorzaamd. Momenteel is er zoo goed als
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geen emigratie, maar wordt het hoofddoel van het emigreeren
daarmede geschaad ? Volstrekt niet. Het tegendeel is waar. Nog
nooit is dat hoofddoel zoo gestuwd geworden als voorheen. Nog
nooit zijn de kerkleden in Europa en elders, die niet kunnen „op-
trekken", zoo tegemoet gekomen bij het beantwoorden aan het

hoofddoel van de toevergadering.

Verleden jaar hebben wij melding gemaakt van een aanbod van
het Presidentschap van de Cache Staak van Zion, om voor 10.000

namen kosteloos het tempelwerk te laten verrichten. (Men weet
dat dit werk tijdroovend is en vandaar altijd met min of meer
onkosten gepaard gaat). Welnu, dat Presidentschap bericht nu,

dat er in 1932, ingevolge dat aanbod, voor meer dan 7000
Europeesche namen gewerkt is in den Logan-tempel. Dit lezen wij

in een brief van President John A. Widtsoe, gedateerd 2 Mei 1933.

President Widtsoe schrijft verder :

„Het Presidentschap van genoemde Staak heeft, mèt den Hoogen
Raad, opnieuw de zaak overwogen en komt thans naar voren met
een aanbod om tempelwerk te doen voor nogmaals 10.000 namen
uit de registers van de minvermogende kerkleden in Europa. Het
aanvaardt opnieuw de verantwoordelijkheid, toe te zien dat er

doopsbedieningen, begiftigingsplechtigheden of verzegelingen ver-

richt worden voor 10.000 namen in het jaar dat vóór ons ligt.

„Wilt ge zoo vriendelijk zijn dit goede nieuws wijd en zijd te

verspreiden ? Moedig onze leden aan, de namen van hunne dooden
zoo spoedig mogelijk in te zenden, zoodat het werk niet vertraagd

zal worden. Flink actiebetoon in dit opzicht zal het volk tevens

aanmoedigen, namen te verzamelen met vernieuwden ijver."

Ge ziet het, genealogische klassen, weer een prachtig aanbod.

En een ander prachtig aanbod, dat van onze Hollandsche broeders

en zusters te Salt Lake City, ons te helpen bij het klaarmaken
van de noodige tempellijsten, staat eveneens nog in al zijn aan-

trekkelijkheid op het presenteerblaadje. Het hoofddoel van het

toevergaderen behoeft heusch niet te lijden onder het stopzetten

van de emigratie!

(Klasleiders : heeft elk lid van uw klas reeds namen ingezonden ?

Bespreekt dit.)

Les 15 en 16.

Elders in dit nummer drukken wij een artikel af over een thans

gehouden genealogische tentoonstelling te 's Gravenhage. Dat
dient grondig bestudeerd te worden (niet maar vluchtigjes ge-

lezen), zoodat onze klassen alles haarfijn zullen kunnen begrijpen,

wat daar besproken wordt.

(Wordt vervolgd).
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HOE MEN LEERT ONDERWIJZEN
Door Dr. Adam S. Bennion

(Verkorte, vrije overzetting)

(Vervolg van bl. 103)

Les 2

Wat onderwijzen beteekent

Zooals hoofdstuk 1 dat aantoont, is het belangrijk dat onder-

wijzers hun taak aanvaarden in de ware geesteshouding : met een volle

waardeering van hun gelegenheden en verantwoordelijkheden.

Verder is het belangrijk, dat ze de veelomvattende beteekenis van
onderwijs-geven goed snappen.

Het einddoel van ons onderwijs-geven is niet louter informatie

maar karakter. En het karakter openbaart zich door actie Onze
taak is daarom niets minder dan het wijzigen ten goede van het

menschelijk gedrag. Het bij zulk een wijziging betrokken proces is

zoowel ingewikkeld als fijn. Wie onderwijs wil leeren geven mag
het gerust op intelligente wijze bestudeeren. De volgende definitie

van onderwijzen, van de hand van een vroeger schoolopziener is

rijk aan wenken :

„Onderwijzen is het proces van het trainen van iemand door
middel van het vormen van gewoonten, het opdoen van kennis,

het inprenten van idealen, en het vastleggen van blijvende be-

langstelling, zoodat hij een onbezoedeld, intelligent, zelf onder-

houdend gemeenschapslid zal worden, die het vermogen heeft

zichzelf te regeeren, deel kan nemen aan edele genietingen, en het

verlangen heeft en den moed, God te eeren en zijn medenatuur-
genooten te dienen".

Onderwijzen bestaat niet louter uit een verhoor van vragen
met gepaste antwoorden ; zeer zeker is het niet louter lezen

;

evenmin is het preeken of lezingen houden. Dit zijn allemaal

middelen die men zal kunnen gebruiken in het proces van onder-

wijs geven. En ze zijn belangrijk ook. In de laatste jaren zijn wij

herhaaldelijk gewaarschuwd, ons niet ovec te geven aan feiten uit-

reiken — maar dat wij ons veeleer bezig dienen te houden met
het onderwijzen van jongens en meisjes. Dat klinkt allemaal heel

mooi — de schrijver van deze lessen heeft zelf die leer ver-

kondigd — maar wij hebben ontdekt dat je jongens en meisjes

niet niets kunt leeren. Ze kunnen evenmin met genoegen naar

niets luisteren als dat ze tevreden kunnen zijn met niets doen.
En dus dringen wij nu aan op een rijke voorraad van lesmateriaal.

Maar het staat als een paal boven water, dat de onderwijzer

zich niet in louter feiten dient te verliezen — de feiten zijn alleen

de bruggen waarover hij zijn waar aflevert.

„Het is de taak van den onderwijzer, de bekwaamheden,
gewoonten en de houding van jongens en meisjes ten goede te
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wijzigen. Hoe doeltreffend zijn werk is, moet het welslagen

van zijn taak uitwijzen. Met andere woorden : een onderwijzer dient

men niet alleen te beoordeelen volgens de kleeren die hij draagt,

of de methoden die hij volgt, maar volgens de resultaten die zijn

onderwijs oplevert." (Journal of Educational Research, Mei, 1920.)

Onderwijzen is een ingewikkelde kunst. Het bestaat uit min-
stens zeven grondbeginselen :

1. Het voorstellen van feiten.

2. Het rangschikken en de waardebepaling van kennis.

3. Het uitleggen en grondig bewerken van waarheid.

4. Het inspireeren tot hooge idealen.

5. Het aanmoedigen en richting geven aan uitdrukking.

6. Het ontdekken van der leerlingen betere zelf.

7. De inspiratie van voorbeelden zoowel als van voorschriften.

Elk dezer grondbeginselen, of méér dan één, zal men bij elke

les kunnen toepassen.

(Wordt vervolgd).

VOOR JONGE OOGEN
De tik-tak

Wie van mijn vriendjes, mijn neefjes en nichtjes, herinnert het

zich nog dat je je begon af te vragen wat de wijzers van de klok

deed ronddraaien ? Daar héb je je over verbaasd, natuurlijk, want
alleen maar sommige groote menschen verbazen zich nergens over.

Een mensch is erg arm als hij geen schatten meer heeft in zijn

vragendoosje. Want als wij ophouden benieuwd te zijn, als wij

geen vragen meer stellen, houden wij op met leeren ; en als wij

ophouden te leeren, houdt alle ontwikkeling op.

Maar hoevelen van jullie zouden mij kunnen vertellen, waarom
de wijzers blijven rondgaan ? Je kunt ze haast niet zien bewegen
en toch gaan ze, geregeld door, zóó geregeld dat ze altijd precies

aanwijzen hoe laat het is. En dat is zoo met al de klokken, de
groote en de kleine (ik houd het er voor dat de kleintjes net zoo
nuttig zijn als de groote !) En ze gaan zoo gemakkelijk — maar
daar moet toch een reden voor wezen, denk je ook niet ?

Achter de wijzerplaat bevinden zich een heeleboel raderen

:

sommige groot, sommige klein. En die draaien altijd maar rond,

ze draaien, draaien, nacht en dag. Nu hoor ik je al zeggen : O,
het zijn de radertjes, die de wijzers rond doen draaien. En daar
heb je gelijk in. Maar ze zouden zich nooit zoo gestadig en nauw-
keurig kunnen bewegen als er geen tik-tak aan vastzat. Misschien
zou de klokkenmaker haast niet eens weten wat wij bedoelen

;

maar wij weten het wel, jullie en ik, want wij hebben de tik-tak

zien heen en weer gaan. Daar hangt-ie : een rond stuk metaal

aan een lang, dun roedje ; en hij gaat altijd maar heen en weer
en zingt zijn slaapliedje van tik-tak, tik-tak. Menig keer ben je
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erbij in slaap gevallen ! En het is de tik-tak, die sommige menschen
de slinger noemen, die de radertjes en de wijzers zoo geregeld

doet bewegen. Als hij ooit ophoudt met tiktakken, al is het maar
voor een oogenblik, gaat de klok aan het staken ; en dan spreekt

ze leugen en bedriegt de menschen. En wat een last veroorzaakt

dat ! Dan zijn er menschen, die de trein missen, want ze komen
te laat aan het station. Het eten is niet klaar als vader thuis komt.

Misschien brengt hij wel iemand mee ten eten ; en dan — ! Ik

zou niet graag vertellen wat hij zegt als hij naar de keuken gaat

!

En dat komt allemaal omdat de tiktak stilstond.

Wat hangt er veel van af, dat de slinger blijft gaan ! Toch
vraag ik mij wel eens af of die slinger soms niet ontmoedigd
wordt, dat hij denkt dat zijn werk erg saai is, altijd maar heen
en weer gaan en nooit ergens komen ; en bijna altijd in het donker
ook nog, waar niemand kijkt. Weet je wel, kinderen, dat het veel

moeilijker is, almaar door te gaan wanneer niemand ons eens

toejuicht. En ik geloof niet dat iemand er ooit toe zal komen, een
slinger toe te juichen. Dat is een van de redenen waarom ik hem
op het oogenblik prijs.

Maar wanneer je een woordje van lof te zeggen hebt over de
slinger, behoef je niet naar de klok te gaan. Laat mij je wat
vertellen ! Je weet hoe mooi en geregeld alles thuis loopt : hoe
het ontbijt altijd klaar staat als je hongerig bent opgestaan in den
morgen ; en, als je eens een paar nieuwe schoenen of een nieuwe
jurk noodig hebt, je die op een goeden dag krijgt, kant en klaar.

Het schijnt wel of het vanzelf gaat, net als wat je vroeger dacht

van de wijzers van de klok. Maar je kunt er vast van op aan,

dat er iemand achter zit, die alles aan den gang houdt. Als iemand
niet vroeg opstond in den morgen, terwijl jullie nog lekker lag te

slapen, zou het heerlijke ontbijt niet zoo mooi klaar staan. Als

iemand niet aan je gedacht had en den heelen avond op gezeten

had met naald en draad, waren die flinke kleedingstukken niet

klaar geweest. Zou die iemand misschien moeder wezen ? En als

iemand niet hard en lang werkte, dag in, dag uit, zou je niet zoo'n

aangenaam thuis hebben, geloof ik. Heb je daar ooit eens met
vader over gepraat ?

Je kunt er van op aan, kinderen, dat er altijd iemand achter de
raderen zit, die ze geregeld doet rondgaan. Wil alles goed gaan,

dan moet iemand liefde betoonen en zorg en hard werken. De
slinger moet aan den gang blijven, tehuis, op het kantoor, in den
winkel, op de school — overal ; of de klok blijft stilstaan. Al het

leven en het werk van deze groote wereld hangt van het bewegen
van den slinger af, die aldoor maar tiktakt : tik, tak ; tik, tak En
zoo moeten jullie je deel doen in de wereld, want zelfs een kind

heeft een tik-tak, waar hij voor zorgen moet. Naar school gaan
en naar Zondagsschool en Jeugdwerkklas, en lessen leeren die

soms moeilijk zijn : lessen van minzaamheid, van gehoorzaamheid.
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van trouw en dienstbetoon. Dat lijkt dikwijls vervelend, net als

het werk van de slinger. Maar het beteekent het vormen van
mannen en vrouwen en de redding der wereld.

OOM BEN.

WIJ GAAN VOORT, STEEDS VOORT!
(No. 152 Deseret Sunday School Songs)

Wij gaan voort, steeds voort in het werk van den Heer,

Want vooruit ligt de weg, zonder wending of keer.

Dat een elk voor 't recht het zwaard hanteer'.

Het machtig waarheidszwaard.

A"oor

:

Vreesr nier, hoe de vijand ons bestrij',

Moed nu ! Want de Heer 's aan onze zij.

Nooit beschaamd, neen, hoe de wereld ook spot,

Volgen wij alleen den wil van God.

Is ook klein ons tal, wij gaan nimmer rechtsomkeert,

Wat de tegenpartijder ook doet of beweert

;

U en mij helpt de Macht die 't Al regeert
In 't heerlijk waarheidswerk.

Als wij doen zoo 't hoort, dan ook nimmermeer gevreesd,

Want de Heer die ons steeds nog nabij is geweest.

Geeft ons altijd moed door Zijn goeden Geest,

En stuwt het waarheidswerk.
K.

PRIESTERSCHAPSLESSEN
Het Mei-programma, dat in het vorig nummer had moeten

verschijnen, volgt hieronder :

Eerste avond: Gebed enz. Les: Priesterschapsstudies, bl. 68-72.

Huisbezoek. Het geheele hoofdstuk.

Tweede avond: Gebed enz. Twee toespraken van 12 minuten
elk, over: 1. Wijkt af van tweedrachtzaaiers en ergernisstokers.

Romeinen 16:17-19; 1 Timotheüs 6: 3-5. Colossensen 2:4. 2. Een
schijnbare tegenspraak; „Draagt elkanders lasten" (Galaten 6:2)
en „Een iegelijk zal zijn eigen pak dragen'' (Galaten 6:5).

Derde avond: Gebed enz. Les: Priesterschapsstudies bl. 73.

Weinig voorgeschreven formulieren. Het zalven van zieken. (Zie

hiervoor ook het stukje v. d. redactie over dit onderwerp, in

dit nummer).

Vierde avond: Gebed enz. Huisbezoek rapport.

Vijfde avond: Open.
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ZONDAGSSCHOOLWERK VOOR JUNI 1933

AVONDMAALSVERS.
Voorspel

Tracy T. Cannon.

Weer staat de tafel hier gereed

Van Hem, die voor ons allen leed.

Elk hart belijdt, elk vroom gemoed,
Geloof in Zijn verzoeningsbloed.

Naspel

GEZAMENLIJKE OPZEGGING
(Leer en Verb. 82 : 10)

„Ik, de Heere, ben verbonden wanneer gij doet wat Ik gebied,

doch wanneer gij het niet doet zoo hebt gij geene belofte".

2Vi MINUUT TOESPRAAKJES.
Juni O.O.V.-Conferentie te Rotterdam.

Juni „De Opvolger van den Profeet'.

„Bouwen op den, door den Profeet gelegden, grondslag".

Evangelie Boodschappen.
Juni „Jozef".

„Mozes". Oude Testament.

Juni „De Geschiedenis van den kinderdoop".

„De Doop noodig tot zaligheid". Evangelieleer.

J. G. de G.

4

11

18

25
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VAN DE REDACTIE
Het zalven van zieken

In Priesterschapsstudies, bl. 73 en 74, kan men over dit onder-
werp het volgende lezen :

„Is iemand krank onder u ? Dat hij tot zich roepe de
Ouderlingen der gemeente, en dat zij over Hem bidden, hem
zalvende met olie in den naam des Heeren : en het gebed des

geloofs zal den zieke behouden." (Jacobus 5 : 14, 15).

,,En al wie ook ziek zijn onder u . . . de ouderlingen der
Kerk, twee of meer, zullen geroepen worden en zullen voor
hen bidden en in Mijnen naam de handen op hen leggen ;

en indien zij sterven, zoo sterven zij in Mij en indien zij

leven, zoo leven zij in Mij." (Leer en Verbonden 42 : 43, 44).

Deze gaven dienen aangekweekt en beproefd te worden in

den geest van ootmoed en geloof.

De olie dient zuivere olijfolie te zijn, van te voren ge-

zegend, en terzijde gezet voor heilige doeleinden, door hen,

die het Melchizedeksche Priesterschap dragen.
De ouderling, die zalft, dient een klein beetje olie uit de

flescb, waarin het gezegend is, op de kruin van het hoofd van
de(n) zieke uit te gieten. Het is onnoodig een lepel te ge-

bruiken. Er is geen gebod, dat de zieke de olie in moet nemen.
Door de zalving zal de macht en de genezende invloed van
den Geest des Heeren naar het geheele gestel gevoerd worden,
en het gebed des geloofs zal de(n) zieke behouden.
Nadat de ouderling de(n) zieke bij zijn of haar naam heeft

genoemd, zal de ouderling tot de zalving overgaan in den
naam van Jezus Christus, en volgens het gezag van het Heilige

Priesterschap, opdat de zieke wel en gezond moge worden.
Hij dient de zalving niet te verzegelen, tenzij hij alleen is.

Zijn metgezel — eveneens in den naam van Jezus Christus

en volgens het gezag van het Heilige Priesterschap — zal de
zalving verzegelen en het gebed des geloofs opzenden, dat

de(n) zieke zal behouden, en, wanneer hij daartoe aangespoord
wordt door den Geest, zal hij de ziekte bestraffen en de(n)

zieke zegenen met leven en gezondheid.

De Ouderling, die de zalving verricht, doet alléén dienst

en hij gebruikt het persoonlijk voornaamwoord „Ik". Wanneer
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de zalving bevestigd wordt, leggen de twee of meer aan-

wezige Ouderlingen hun handen op het hoofd van de(n) zieke

en degene, die de zalving verzegelt, zal het woord „Wij"
gebruiken. Zij, die zalving en verzegeling verrichten, dienen

het sterkst mogelijke geloof uit te oefenen voor het herstel

van de(n) patiënt(e) en zich door en door onder den invloed

van den Geest des Heeren te stellen.

,,En deze dingen zult gij niet doen, tenzij het van u ver-

langd wordt door hen, die zulks wenschen, opdat de Schriften

vervuld mogen worden ; want gij zult doen overeenkomstig
hetgeen geschreven is. (Leer en Verbonden 24 : 14).

Wij willen hier even den nadruk leggen op één zinsnede in

het aangehaalde : Er is geen gebod, dat de zieke olie in moet
nemen. De olie, ter zijde gezet foor het zalven van zieken, dient

alleen gebruikt te worden foor het zalven van zieken. Olijfolie

heeft geneeskrachtige eigenschappen : wil men haar gebruiken,

inwendig of uitwendig, voor andere doeleinden dan het zalven,

dan dient men daarvoor ongezegende olie te gebruiken, niet de ge-

heiligde zalfolie. Het gebod des Heeren spreekt van bidden en
zalven, niet van olie innemen. Olie innemen is geen deel van de
zalvingsplechtigheid. Men neemt olie in, zooals men andere ge-

neeskrachtige of voedende vloeistoffen inneemt, melk bijvoorbeeld.

Zalfolie is zuivere olijfolie, ter zijde gezet voor het zalven. Ze
dient voor geen andere doeleinden gebruikt te worden. Wie zalf-

olie gebruikt om te smeren, maakt er misbruik van. Wie ze

aanmengt met terpentijn of wat anders, maakt er misbruik van.

Wie zalfolie inneemt als inwendig geneesmiddel, gaat buiten de
voorschriften. Maar het wordt toch veel gedaan ! zegt ge.

Toegegeven, maar dat zegt nog niet dat het daarom goed is. Wie
het eerst op de gedachte gekomen is, zalfolie inwendig te ge-

bruiken, weten wij niet en het doet er ook weinig toe, maar
zalven geschiedt op de hoofdkruin, zalven moet door biddende
ouderlingen verricht worden. Nogmaals : „Er is geen gebod, dat

de zieke de olie in moet nemen". Laten wij ons daaraan houden.

„Aan onze Moeders"

Zooals dat in de laatste jaren gebruikelijk is, hebben de zende-

lingen in onze Zending ook dit jaar een „Moederdag Huldeblijk"

uitgegeven. Het bevat artikelen in het Hollandsch en in het

Engelsch, aan het thema van 14 Mei gewijd en het is verlucht

met kiekjes van het kantoorpersoneel der Zending, van de vier

districts-zendelingengroepen en van het hoofdbestuur van de Zusters-

Hulpvereeniging, dat der Jongevrouwen O.O.V. en dat van het

Jeugdwerk. De Ster van Nederland zal later aan de meeste van
deze kiekjes een plaatsje inruimen.
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„De Profeet der Mormonen, een eerlijk Waarheidsgetuige"

Een nieuw boekje is dezer dagen van onze pers gekomen, waar-
van de inhoud aan onze lezers bekend is. Het zijn de gebundelde
artikelen: „Joseph Smith, een eerlijk waarheidsgetuige", in de Ster

van Nederland verschenen, naar aanleiding van anti-Mormoonsche
uitgaven van dominee v. d. Valk en anderen. Interessante citaten

vullen de artikelen aan. Het is een handig werkje, dat zijn weg
wel zal vinden. De prijs is uiterst laag : 25 cent.

Vastendag verzet

Met het oog op de O.O.V.-Conferentie is Zondag 4 Juni geen
vastendag. Zondag 1 1 Juni is in heel de zending de vastendag
voor de maand Juni. Gemeenteleiders, gelieve nota te nemen en

tijdig aankondiging te doen in de bijeenkomsten.

Gemeenschap van Goederen en voorbereiding ervoor

Het thema van de onlangs gehouden Groningsche Conferentie
— Gemeenschap van Goederen, een geloofsstuk dat nog op vol-

voering wacht — heeft opnieuw de vraag naar voren gebracht,

wat wij moeten doen om ons op die komende gemeenschap voor
te bereiden.

Verlangen wij, U en ik, in allen ernst naar deze naderende
geloofsgemeenschap? Dan zullen wij onze ernst laten blijken uit

het naleven van de wetten der gedeeltelijke gemeenschap : de
tiendwet en het vasten. De tiendwet en het vasten zijn er op
berekend, ongelijkheid van bezit eenigszins te verhelpen, zooals

de Vereenigde Orde er op berekend is, alle ongelijkheid eenmaal
uit de wereld te helpen.

God heeft ons geschapen en heel de schepping rondom ons.

Niemand zal het betwijfelen of Hij er aanspraak op heeft, alles

wat ons toevertrouwd is. van ons te eischen, laat staan een tiende

deel ervan. Wèl mag men betwijfelen of iemand die niet met
heel zijn geest en streven de tiendwet en de vasteninstelling eer-

biedigt, ooit met heel zijn geest en streven in de Gemeenschap
van Goederen zal kunnen leven. Daartoe is voorbereiding noodig

en vasten en vertiending verschaffen, althans ten deele, die voor-

bereiding.

K.

GENEALOGISCH-HERALDISCHE TENTOONSTELLING
De N.R.C, van 4 Mei, avondblad A, bevatte de volgende belang-

rijke mededeeling

:

Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde (de nieuwe naam voor het Genealogisch-heraldisch

Genootschap De Nederlandsche Leeuw) viert zijn vijftigjarig bestaan

met een tentoonstelling, die, na heden officieel geopend te zijn,
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morgen voor het publiek opengesteld zal worden. Zij wordt ge-

houden in de receptiezalen van de gemeente 's Gravenhage in de
Javastraat no. 26 en is ingericht door een commissie onder
voorzitterschap van dr. E. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop.
De catalogus, die een dik boekwerk is geworden, heeft zijn grooten

omvang te danken aan het feit, dat hij omtrent de verschillende

onderdeelen van de tentoonstelling, in de eerste plaats de geslacht-

kunde en de wapenkunde uitgebreide en zeer lezenswaardige bijdragen

bevat, welke voor diegenen, die zich in het werk van het Genootschap
interesseeren en meer nog voor hen, die er zich in willen gaan
interesseeren, een nuttige inleiding zullen vormen. De catalogus

is daarom een werk om te bewaren, een fraaie bijdrage tot de
viering van het jubileum. In hoogere mate nog geldt dit van het

jubileumsgeschenk, hetwelk jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn,

eerelid van het Genootschap aan 'de organisatie heeft gedaan:
een repertorium van alle gedrukte Nederlandsche genealogieën

en genealogische fragmenten (verschenen bij Tjeenk Willink te

Haarlem), een werk, waaraan een enorme arbeid ten grondslag

ligt en dat zonder twijfel voor het genealogisch onderzoek een

hoogstbelangrijk hulpmiddel zal kunnen zijn.

Wat de tentoonstelling zelve betreft, deze is verdeeld in de
volgende afdeelingen : geslachtskunde, wapenkunde zegelkunde,

iconographie, plaatsbeschrijving, bio-genealogie (erfelijkheidsleer),

ridderorden, archieven en varia.

En zijn inzendingen van het Koninklijk Huisarchief, van Z.K.H.
Prins Hendrik, van het algemeen Rijksarchief, een aantal andere

openbare verzamelingen en particuliere collecties en van een groot

aantal particulieren.

De fraaie zalen van het raadsgebouw hebben het mogelijk ge-

maakt de tentoon te stellen voorwerpen op overzichtelijke en
aangename wijze te groepeeren en uit te stallen, zoodat men de
tentoonstelling zonder vermoeienis en tot het laatst toe met belang-

stelling kan bekijken. Zij loont de moeite daarvan uit den aard

der zaak het meest voor degenen, die de genealogie, heraldiek enz.

uit liefhebberij of beroepshalve beoefenen, of er vanwege hun
geboorte belang bij hebben. Doch ook degenen, die zonder tot de
bovenbedoelde categorieën te behooren, in fraaie oude handschriften

en teekeningen, curiosa enz. belang stellen, zullen in de Javastraat

allicht iets van hun gading vinden.

De eerste zaal waar men binnenkomt is gewijd aan de geslacht-

kunde. Hier vindt men een groot aantal geslachtstafels en kwar-
tierstaten in allerlei vorm, o.w. zeer bijzondere stukken als de in

cirkelvorm opgemaakte kwartierstaat van den Koning-Stadhouder
Willem III met 128 kwartieren en de kwartierstaat van het ge-

slacht van Pallandt met 256 kwartieren. Verder zijn er tal van

bijzondere genealogische handschriften (o.a. verschillende origineele

genealogietjes door Büchel), waarbij zeer fraai geïllustreerde en
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eenige merkwaardige schilderijen, zooals een paneel, dat Simon
van Polanen te midden van zijn familie (zes vrouwen en drie-en-

dertig kinderen !) voorstelt. Een ander curiosum is een huwelijkszuil

met geslachtswapen van de familie Hoyer te Rotterdam.
De mooiste gedrukte genealogie is die van het geslacht Salis.

Verdere curiosa zijn twee ruitjes met wapens en toepasselijke op-

schriften uit het van Berensteynhofje te Arnhem, bijzonder typische

stukken, die thans het eigendom zijn van jhr. van Beresteyn.

Onder de kwartierstaten en genealogische werken bevinden
zich prachtstukken van teekenkunst en illustratie.

In de afdeeling Wapenkunde wordt een overzicht gegeven van
de ontwikkeling van de heraldiek naar haar verschillende stijlen.

In een reeks van meerendeels fraaie standaardwerken vindt men
dit uitvoeriger. Een wapenboek in handschrift uit de 14de eeuw,

het oudste bekende wapenboek, is hierbij gelegd ; verder een

tweetal middeleeuwsche (Fransche) heraldische boeken.

In artistiek opzicht biedt deze groep het een en ander in de
heraldische teekeningen van Albrecht Dürer. In vitrines zijn merk-
waardige vriendenboeken (alba amicorum) neergelegd, die door
hun illustraties de aandacht trekken. Een andere vitrine bevat een

groote verzameling oude zegels o.a. het groot-zegel van de Staten

van Holland, waaraan men een, in verband met de Bataafsche

republiek ondernomen, „democratiseering" kan opmerken. Zeer
aardig zijn verder de studentenboeken, in welke de geslachtswapens

van nieuwe aankomelingen werden bijgehouden en ook hun tekort-

komingen jegens den vriendenkring. Wie zijn schulden niet be-

taalde werd in zoo'n boek op bizondere wijze gebrandmerkt.
Aan oud glaswerk, met wapens van allerlei hoogadellijke ge-

slachten, vorsten enz. gedecoreerd, heeft de heer M. Muiier, uit

zijn verzameling, een bezienswaardige bijdrage geleverd.

En zoo zijn er nog vele andere bizonderheden meer, die men
beter kan zien dan beschrijven.

De volgende zaal bevat een kleine verzameling ten aanzien

van de vrijmetselarij, met een en ander omtrent de topographie,

waarbij merkwaardige voorbeelden van de wijze, waarop men
aan een onderdeel de voorstelling op sommige schilderijen (zooals

van Jan Steen) kan identificeeren en een aantal oude charters.

In weer een volgende zaal zijn de eereteekenen van de Nederlandsche
ridderorden en de voornaamste buitenlandsche onderscheidingen,

vroegere en nog bestaande, bijeengebracht, alsmede een collectie

huwelijks- en geboortepenningen. En tenslotte komt men in de
serre bij prof. van Bemmelen, die een reeks van merkwaardige
bevindingen uit zijn biogenealogisch onderzoek laat zien.

Opmerkelijk zijn bijvoorbeeld dè gelijkenissen, die hij heeft

gevonden tusschen verschillende personen, die aanvankelijk niets

met elkaar gemeen schenen, maar bij genealogisch onderzoek een

of meer gemeenschappelijke voorouders bleken te hebben. Dit is
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een hoofdstuk op zichzelf, waaromtrent men in den catalogus

bijzonderheden kan vinden.

Prof. van Bemmelen zet daar o.m. uiteen, dat wij Nederlanders
niet alleen bloedverwant zijn met al onze landgenooten, maar
evengoed met de Belgen, Franschen, Duitschers en andere naties

van Europa en als noodzakelijk uitvloeisel daarvan, met de blanke
bevolking van Noord-Afrika. Een goed motief voor „Rassen-
schiitzler"!

De tentoonstelling blijft voorloopig een maand geopend.

Aanteekening van de redactie der Ster van Nederland: Ook
de Genealogische Vereeniging van Utah wordt in de catalogus

genoemd als een van de inzenders. Bij het ter perze gaan van
dit nummer waren de noodige bescheiden echter nog niet aangekomen.

CHRISTUS CONSOLATOR
Ik knielde naast mijn doode neder,

Gebed bracht troost aan mijnen geest.

Zie! Jezus stond daar, trouw en teeder,

En sprak : Wees niet bevreesd.

Gij, Heer, Gij hebt den dood vertreden,

Wek Gij hem op, Uw macht is groot;

Hij stierf nog slechts een uur geleden.

Hij sprak : Hij is niet dood.

Indien hij slaapt, ontsluit zijn oogen.
Die hij in sluimer vallen liet;

Wees met ontferming, Heer, bewogen. •

Hij sprak: Hij sluimert niet.

Ik weet, hij leeft in reiner sferen.

Daar waar geen rouw is, noch geween;
Doch, Heer, ik kan hem niet ontberen. —<

Hij sprak : Hij ging niet heen.

Helaas, de leegte moet geleden,

Geen hoop ontneem mij dit verdriet,

Eer 'k zelf het doodsdal zal betreden.

Hij sprak : Dat is er niet.

Toch zijn zij niet bij ons gebleven.

Die dooden, ons onmisbaar schier;

Wel weet ik dat zij bij U leven —
Hij sprak: En ik ben hier.

O, Heer, hoe zullen wij het weten,

Dat zij met ons en U nabij,

Niet eindloos ver zijn of vergeten?

Hij zeide: Blijf in Mij.
(Overgenomen.)
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't Is zóó Juni.

't Junifeest van 't loopend jaar,

Of het goed wordt . . . ? Reken maar !

Voorbereiding, wedstrijdstof,

In de puntjes . . . ? Nou en ö£l

't Wordt, zoo 't schijnt een beter feest

Dan er ooit nog is geweest.

KOMT EN BRENGT DEN
PINKSTERGEEST!

SPREEKT MET OVERTUIGING !

Wat gij niet voelt, zult gij vergeefs betoogen

!

Wanneer het niet der ziel ontspringt,

Niet met een godlijk alvermogen

De harten aller hoorders dwingt,

Vergeefs geblokt ! Blijf passen, meten,

Stoof hutspot uit de kliek die andren lieten staan,

Blaas, bij uw aschhoop neergezeten,

De jammerlijke vonkjes aan !

Bewondering van kinderen en gekken,

Begeert gij die, maak daarop staat

!

Maar nimmer zult gij harten trekken,

Wanneer 't u niet van harte gaat.

Goethe, Faust.

(Vert. v. J. J. L. ten Kate).
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HUISBEZOEK-ONDERWERP VOOR JUNI

Gemeenschap van Goederen en de voorbereiding ervoor (zie

onder : Van de Redactie) is het onderwerp voor de volgende
maand. „Want zoovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij

Christus aangedaan. En indien gij van Christus zijt, zoo zijt gij

dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen (Galaten

3 : 27 en 29). Abraham betaalde van alles de tiendep aan den
priester des Allerhoogsten (Hebreen 7 : 1 en 2). Laat tot ons niet

komen het verwijt dat de Heiland tot de halsstarrige Joden richtte

:

,, Indien gij Abrahams kinderen waart, zoo zoudt gij de werken
van Abraham doen" (Johannes 8 : 39). Zie verder het genoemde
redactie-stukje.

UTRECHTSCHE CONFERENTIE

Klaar achter? Wij gaan!

Zooals reeds gemeld: Zaterdag 20 en Zondag 21 Mei:
Utrechtsche Conferentie. Op den eersten dag Zendelingenver-

gadering om half twee in den namiddag. Openbare bijeenkomsten :

Zaterdagavond 8 uur, Zondagmorgen 10 uur en Zondagnamiddag
5 uur.

Alle bijeenkomsten in de gewone zaal èn in de tuinzaal. De
priesterschapsdragers van het district des vöormiddags in de
tuinzaal. De zusters, leden van de Z H.V. en de Arenleesters, in

den namiddag in de tuinzaal. Tijdens de tuinzaal-samenkomsten

zijn de anderen in de gewone zaal.

Klaar achter ? Wij gaan

!
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