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Er is eene wet, onherroepelijk vóór de grondlegging der wereld in den
hemel besloten, waarop alle zegeningen bevestigd worden; en wanneer wij

eenigen zegen van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet
waarop de zegen bevestigd wordt. Leer en Verbonden 131 : 20, 21.

BESTEMMING VAN DE AARDE EN DEN MENSCH
Toespraak, gehouden op Zondag 28 October 1934

door Ouderling Joseph Fielding Smith
van den Raad der Twaalven

De uitdrukkingen „einde der aarde"
en „einde der wereld" worden vaak
in gelijke beteekenis gebruikt, doch
niet in de Schriften, welke betrekking

hebben op de mededeeling van den
Heiland aan Zijn apostelen, zooals

vermeld in het 24e hoofdstuk van
Mattheus. De wereld is niet de aarde.

Het einde der wereld beteekent niet

de verwoesting der aarde en alles

wat daarop is. De discipelen kwamen
kort voor Zijn kruisiging tot Jezus

om verder licht betreffende zekere

beweringen, welke Hij had gedaan
met betrekking tot de verwoesting
van Jeruzalem en het einde der
wereld. In de vertaling, welke in

ons bezit is, krijgen we geen zuiver

begrip, doch door de geïnspireerde
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vertaling, welke door Joseph Smith, den profeet, ons in deze
moderne dagen gegeven is, zijn enkele dingen, welke de wereld
niet duidelijk zijn, doch voor de Laterdaagsche Heiligen wel duide-

lijk, en ik zal een of twee paragrafen van de herziening van het

24e hoofdstuk van Mattheus voorlezen.

Aanhaling uit Mattheus

En Jezus verliet hen en ging op den Olijfberg.

En toen hij op den Olijfberg zat, kwamen de discipelen in stilte

tot Hem en zeide : „Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn,

waarvan Gij gesproken hebt betreffende de verwoesting van den
tempel en de Joden ; en wat is het teeken van Uw komst en van
het einde der wereld ? (Of de verwoesting van de goddeloozen,
hetwelk het einde der wereld is).

En Jezus antwoordde en zeide tot hen En wederom, dit

evangelie des koninkrijks zal in de geheele wereld gepredikt

worden tot een getuigenis aller volkeren en dan zal het einde

komen, of de verwoesting van de goddeloozen".

De Heere sprak niet over het einde der aarde. De discipelen

vroegen ook niet naar het einde der aarde ; zij vroegen met be-

trekking tot Christus' tweede komst, welke het einde der godde-
loozen zou teweegbrengen of het einde der wereld, zooals ze nu
is samengesteld, en de Heere gaf hun het antwoord.

Het doel

Dezen middag is het mijn doel mij te wenden tot den maker
en formeerder van deze aarde, haar bouwkundige en bouwer, om
licht met betrekking tot deze aarde en haar bestemming, en te zien,

of we niet eenig licht kunnen ontdekken, dat in dezen modernen
tijd tot ons is gekomen zoowel als in vroegere tijden, betreffende

de bestemming van deze aarde, waarop wij en haar bewoners
vertoeven. Men dient toch aan te nemen, dat de bouwkundige
en bouwer meer van de aarde zal afweten, hoe ze werd geschapen
en haar bestemming, dan iemand anders.

In het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes lezen we

:

„In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God,
en het Woord was God.

Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door hetzelve gemaakt en zonder hetzelve is

geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

In hetzelve was het leven, en het leven was het licht der menschen.
En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het-

zelve niet begrepen."

Christus is de Maker

Derhalve is Christus de maker en bouwer van deze aarde. Hij

zal er dus meer van weten dan iemand anders. We hebben in
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hetgeen door de profeten geopenbaard is, veel, waarop we met
betrekking tot de bestemming der aarde en haar bewoners kunnen
vertrouwen. We leven vandaag in de bedeeling van de volheid

der tijden. Dit is de bedeeling, waarvan door alle profeten sinds

het begin der wereld gesproken is, wanneer alle dingen in Christus

tot één zullen vergaderd worden. Na het genezen van den man
aan de tempelpoort vestigde Petrus, terwijl hij tot de Joden
sprak, hun aandacht op het feit, dat de Joden geen vergeving
van hun zonden konden ontvangen, totdat Christus zal komen,
ofschoon het hun voorrecht was, zich te bekeeren.

En hij zegt

:

„Hij zal zenden Jezus Christus, die U tevoren gepredikt is;

Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der weder-
oprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond
van al Zijn heilige Profeten van alle eeuw."

Petrus had zeer duidelijk de idee, dat al de profeten sinds het

begin der wereld, — en hij sprak ook over het menschdom, toen

hij over de wereld sprak — hadden gesproken over de te eeniger
tijd wederoprichting aller dingen. De Heere maakte het aan
Paulus bekend.

Paulus zeide, toen hij den Heiligen te Efeze aanwijzingen gaf:

„Dat in de bedeeling van de volheid der tijden hij (God) weder-
om alles tot één zal vergaderen in Christus, beide dat in den
hemel is, en dat op aarde is".

De Heiland zeide ook tot Zijn discipelen, nadat hij neerkwam
van den berg na de gedaanteverandering, dat Elias zou komen
om alle dingen te herstellen.

En dat is de dag der wederoprichting, waarin we nu leven.

Het tiende Geloofsartikel

In het tiende Artikel des Geloofs van de Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vinden we het

volgende:

„Wij gelooven in de letterlijke vergadering van Israël en de
herstelling der tien stammen ; dat Zion zal gebouwd worden op
het westelijk vasteland, dat Christus persoonlijk op aarde zal

regeeren en dat de aarde vernieuwd zal worden en haar paradijs-

heerlijkheid zal ontvangen." Dat gelooven wij als Laterdaagsche
Heiligen.

Wat bedoelen we met de vernieuwing der aarde? Deze aarde
doorleeft verschillende ontwikkelingsstadia ; doch deze ontwikke-
ling sluit ook een periode in zich, bekend als de Val. President

John Taylor zeide in zijn Godsbestuuc dit

:

„Welnu, herstelling beteekent een terugbrengen, en verwijst

naar iets, dat eerder bestond; want indien het niet eerder heeft

bestaan, kan het niet hersteld worden
"
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Dit is in overeenstemming met het Tiende Geloofsartikel, waarin
wordt gezegd, dat Christus persoonlijk op aarde zal regeeren

en dat de aarde vernieuwd zal worden en haar paradijs-heerlijkheid

zal ontvangen.

In vervlogen tijd

In vervlogen tijden had deze aarde een paradijs-heerlijkheid, en

toen kwam de val en bracht een verandering op aarde. Er zullen

nog andere veranderingen plaatshebben, maar voordat we de
toekomstige veranderingen beschouwen, wil ik u een of twee
passages voorlezen, uit de geschriften van presidenten der Kerk
aangaande de vernieuwing der aarde.

President John Taylor zeide in zijn Godsbestuur eveneens :

„Neen. we kunnen nimmer ten volle begrijpen, wat met her-

stelling wordt bedoeld, tenzij wij begrijpen, wat verloren of weg-
genomen is ; bij voorbeeld wanneer we iets voor iemand willen

herstellen, beteekent dit, dat hij het eens gehad heeft, maar het

heeft verloren, en we stellen voor, het er weer te plaatsen of hem
weer in bezit te stellen van wat hij eens had ; daarom, wanneer
een profeet spreekt van de herstelling aller dingen, bedoelt hij,

dat alle dingen een verandering hebben ondergaan, en weer tot

hun oorspronkelijke orde zullen hersteld worden, zooals zij eerst be-

stonden ....

Ten eerste, de mensch viel van zijn standplaats bij God door
toe te geven aan verzoeking ; deze val raakte zoowel de geheele

schepping, als den mensch, en was oorzaak van verschillende ver-

anderingen ; hij werd uit de tegenwoordigheid van zijn Schepper
verbannen en tusschen hen werd een sluier getrokken ; hij werd
uit den Hof van Eden verdreven om de aarde te bebouwen, welke
ter wille van den mensch vervloekt werd en doornen en distelen

zou voortbrengen ; en in het zweet zijns aanschijns zou hij zijn

brood verdienen en het al de dagen zijns levens in smart eten en
ten laatste tot stof wederkeeren."

Wat Brigham Young zeide

Nu de aanhaling van Brigham Young :

„Het is een waar gezegde van den Heiland Hij kwam met
het speciale doel, om de rechtvaardigen van de goddeloozen te

scheiden. Dit vormde net zoowel een deel van Zijn goddelijke

bediening als eenig ander onderdeel van den wil Zijns Vaders.

Wij zien dit beginsel reeds in de dagen van ouds. Het openbaart
zich reeds bij het voorstel om deze aarde te bevolken. Hoe spoedig

kwam er tegenstand in den morgen der schepping, toen rechtvaar-

digheid werd afgekondigd, toen waarheid werd geopenbaard, toen

licht en kennis der eeuwigheid in alle schoonheid op Adam en
zijn kinderen scheen. Kain stond op en sloeg zijn broeder dood,
terwijl zij met den Heere wandelden
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Het is zeker waar, indien geen zonde en oppositie hun intrede

op aarde hadden gedaan, zou ook de dood niet zijn gekomen. Van
dien tijd af tot op heden hebben dood, tegenstand, zelfzucht,

kwaadaardigheid, boosheid, hoogmoed, donkerheid en goddeloosheid,

van welken aard door de kinderen der menschen ontdekt, toege-

nomen.
Hoe zondigden Adam en Eva ? Kwamen zij direct in opstand

tegen God en Zijn heerschappij ? Neen. Doch ze overtraden een

gebod des Heeren en door die overtreding kwam de zonde in de
wereld. Toen kwam de vloek op het fruit, de groenten en op
onze moeder aarde ; en hij kwam op alle kruipende dingen en op
het graan in het veld, de visschen der zee en op alle dingen dezer

aarde, als gevolg van des menschen overtreding."

Laat mij thans iets aanhalen uit de „Compendium".
Het woord verzoening beteekent bevrijding door het offeren van

een rantsoen van de straf eener gebroken wet
Zooals door Christus volbracht, beteekent het de bevrijding door

zijn dood en opstanding van de aarde en alles, wat daarmede in

verband staat, van de .macht, welke de dood over hen had ver-

kregen door de overtreding van Adam."
Deze aanhalingen bewijzen, dat verlossing van den dood door

het lijden van Christus voor alle menschen is — beiden de recht-

vaardigen en de goddeloozen — voor deze aarde en voor alle

daarop geschapen dingen.

Sedert den val

Sedert den val heeft deze aarde en alles wat daarop is, een
sterfelijk bestaan doorgemaakt, en door den val kwam zonde en
kwam dood, maar deze toestand, zooals we heden vinden, zal

geen millioenen jaren bestaan. Het op- en ondergaan der zon en

het volgen van de duisternis op den dag, zooals dit nu is, zal geen
millioenen jaren duren.

Ik weet niet, hoe lang het duren zal, maar ik weet, dat de tijd

kort is en niet veel dagen meer verwijderd, dat er volgens het-

geen de Heere gesproken heeft, een verandering zal komen. Deze
aarde zal veranderd worden ; er zullen een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde komen, zooals gezegd door Jesaja in een profetie,

welke we kunnen vinden in het 65e hoofdstuk van dat boek, te

beginnen bij het 17e tot het 20e vers:

Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en eene nieuwe aarde; en de
vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart
niet opkomen.
Maar weest gijlieden vroolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid

in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem eene verheuging,
en haar volk eene vroolijkheid;
En Ik zal mij verheugen over Jeruzalem, en vroolijk zijn over JWijn

volk; en in haar zal niet meer gehoord worden de stem der weening,
noch de stem des geschreeuws.
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Van daar zal nÏBt meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch
een oud man, die zijne dagen niet zal vervullen; want een jongeling
zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd
jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.

Verklaring

Jammer genoeg geven velen, die dit gedeelte lezen, zelfs Heiligen

der Laatste dagen, hieraan een verkeerde verklaring. Zij zeggen,

dat dit beteekent, dat wanneer deze nieuwe hemel en nieuwe aarde
zullen komen, zooals door Jesaja gesproken, het een celestiale aarde
zal zijn, de aarde in haar uiteindelijke,glorieuze staat ; doch hierop

heeft het geen betrekking, doch wel op de verandering, welke de
aarde zal ondergaan, wanneer Christus in Zijn glorie zal komen
om duizend jaar te regeeren.

Deze nieuwe hemel en aarde, waarvan hier gesproken wordt, zal

dezelfde aarde zijn en let wel, de hemel, waarover gesproken
werd, heeft betrekking op wat de aarde omringt en er mede in

verband staat. Zij zullen vernieuwd worden overeenkomstig het-

geen in het Tiende Geloofsartikel beschreven staat en overeen-

komstig hetgeen Paulus verklaart in zijn brief aan de Efezen, en
Petrus in zijn toespraak tot de Joden. Dit blijkt zeer duidelijk uit

een grondige studie van de verzen, die ik juist heb voorgelezen.

Geen dood

Wanneer de aarde haar uiteindelijke staat zal hebben ontvangen,
zal er geen dood zijn.

De opstanding zal voorbij zijn, iedere ziel zal uit het graf zijn

voortgekomen en er zal geen dood meer zijn, van de aarde noch
van één harer bewoners.
Wanneer deze nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen komen,

waarvan Jesaja spreekt, zal Jeruzalem gebouwd worden, de Joden
zullen worden vergaderd en kinderen zullen niet sterven, totdat

zij oud zijn, en dan zullen ze sterven. Het feit zelf, dat de

menschen zullen leven, totdat ze oud zijn en dan zullen sterven,

is bewijs genoeg, dat dit niet verwijst naar de laatste verandering

der aarde. We hebben nog meer licht hieromtrent, en wel in

Afdeeling 101 van de Leer en Verbonden. De Heere zegt:

„Bereid u voor voor de openbaring, welke te komen is, wan-
neer de sluier der bedekking van Mijnen tempel, in Mijnen taber-

nakel, welke de aarde verbergt, zal weggenomen worden en alle

vleesch te zamen Mij zal aanschouwen.
En elk verderfelijk ding, van den mensch, zoowel als van het

beest des velds, of van de vogelen des hemels, of van de visschen

der zee, dat op het aangezicht der aarde woont, zal verteerd

worden.
En eveneens zal elk verderfelijk ding van de elementen door

hevige hitte smelten, en alle dingen zullen nieuw worden, opdat
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Mijne kennis en heerlijkheid op de geheele aarde mogen rusten.
En in dien dag zal de vijandschap der menschen, en de vijand-

schap der dieren, ja, de vijandschap van alle vleesch van voor
Mijn aangezicht ophouden.
En in dien dag, wat ook eenig mensch zal vragen, het zal hem

gegeven worden.
En in dien dag zal Satan geene macht hebben eenig mensch

te verzoeken.

En daar zal geen verdriet zijn, omdat er dan geen dood is.

En in dien dag zal een kind niet sterven, totdat het oud is, en
zijn leven zal zijn als de ouderdom eens booms.
En als het sterft, het zal niet slapen (dat is te zeggen in de

aarde) doch zal in een oogwenk veranderd en dan opgenomen
worden, en zijn rust zal heerlijk zijn."

Nieuwe hemel en nieuwe aarde

Dit heeft eveneens betrekking op dezelfde periode, waarvan
door Jesaja gesproken, wanneer er een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde zal komen, hetwelk niets meer of minder is dan de
herstelling van de aarde, zooals ook maar eenigszins hersteld kan
worden en waarop dood zal zijn, tot den toestand, welke er
bestond, toen onze eerste ouders die voor den val bewoonden.

Deze herstelling zal komen en de aarde zal vele veranderingen
ondergaan.

In de 133e afdeeling van Leer en Verbonden wordt ons ge-
zegd, welke enkele dezer veranderingen in het plan van zaligheid
zullen zijn. De Heere zegt

:

„En Hij (Christus) zal Zijn stem uit Zion doen hooren, en Hij
zal vanuit Jeruzalem spreken en Zijn stem zal onder alle volken
gehoord worden.
En het zal een stem zijn als de stem veler wateren en als de

stem eens grooten donders, dewelke de bergen zal doen neder-
zinken en de valleien zullen niet gevonden worden;

Hij zal het groote diep gebieden en het zal tot de noordelijke
landen teruggedreven worden en de eilanden zullen een land
worden.
En het land van Jeruzalem en het land Zion zullen in hun

eigene plaats teruggewend worden en de aarde zal zijn gelijk zij

was eer zij verdeeld werd".

Goddeloosheid zal niet bestaan

Nu vraag ik u, hoe kan de aarde teruggedreven worden? Hoe
kan het land Zion teruggewend worden en de eilanden een land
worden, tenzij ze tevoren in dien toestand waren? En deze ver-
anderingen zullen bij de komst van Christus plaatshebben. We
hebben vele schriftuurlijke aanhalingen, welke daarop doelen, en
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waarvoor ik vanmiddag geen tijd heb, ze voor te lezen, doch we
zien uit naar die vernieuwingen verandering en hersteUing, waarbij de
rechtvaardigen de aarde zullen beërven en er duizend jaar op zullen

verblijven, gedurende welken tijd de goddeloozen niet op aarde
zullen bestaan.

Duizenden jaren heeft goddeloosheid op aarde bestaan en ze

overheerscht. Wanneer Christus zijn koninkrijk zal binnentreden,

zal goddeloosheid niet bestaan en dat is het einde van de tegen-

woordige wereld.

In de Leer en Verbonden, Afdeeling 1 : 9-13 lezen we:

Ja, waarlijk, dczelven te verzegelen tot den dag wanneer de toorn
Gods zonder mate op den goddelooze zal uitgestort worden;
Tot den dag wanneer de Heere zal komen om elk mensch overeen-

komstig zijn werk te vergelden, en aan elk mensch overeenkomstig de
maat waarmede hij zijnen medemensch gemeten heeft uit te meten.
Daarom is de stem des Heeren tot de einden der aarde, dat allen die

willen hooren, mogen hooren:
Bereidt u, bereidt u voor datgene wat komen zal, want de Heere is nabij

;

En de gramschap des Heeren is ontstoken, en Zijn zwaard is in den
hemel ontbloot, en het zal op de inwoners der aarde nedcrvallen.

Leer en Verbonden Afd. 29 : 10 en 11

:

Want de ure is nabij, en hetgeen door Mijne apostelen gesproken
werd, moet vervuld worden; want zooals zij gesproken hebben, zoo
zal het geschieden;
Want Ik zal Mijzelven met macht en groote heerlijkheid van den

hemel openbaren, met al de hemelsche heirscharen, en in gerechtigheid
met de menschen duizend jaren op aarde wonen, en de goddeloozen
zullen niet staan.

Leer en Verbonden Afd. 38:8-12:

Doch de dag komt spoedig dat gij Mij zult zien, en weten dat Ik ben

;

want de sluier der duisternis zal spoedig gescheurd worden en hij die

niet gereinigd is zal den dag niet verdragen:
Daarom omgordt uwe lendenen en wecst voorbereid. Zie, uw is het

koninkrijk, en de vijand zal niet overwinnen.
Voorwaar, zeg Ik u, gij zijt rein, doch niet allen, en daar is niemand

anders met wien Ik weltevreden ben.
Want voor Mij is alle vlcesch verdorven; en de machten der duisternis

heerschen onder de kinderen der menschen op de aarde, in de tegen-
woordigheid van al de heirscharen des hemels,
Hetwelk veroorzaakt dat stilte regeert en de geheele eeuwigheid is

bedroefd en de engelen zijn wachtende op het groote gebod de aarde
af te oogsten, het onkruid te vergaderen opdat het verbrand mocht
worden, en ziet, de vijand is samen verbonden.

Er zijn zeer veel schriftuurlijke aanhalingen van dien aard in de
moderne openbaring en ook in den Bijbel.

Het duizendjarig rijk

Duizend jaar na de komst van Christus zal de aarde door wat
we noemen het vrederijk heengaan, die herstellingsperiode, waarin
alle dingen zullen worden teruggebracht. Dan zal er weer een
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andere verandering komen en de aarde zal sterven, opgelost worden,
zooals Jesaja zegt en voorbijgaan, om later in een opstanding te

worden opgewekt.
Sprekende over dezen tijd, zegt Jesaja 51 : 6:

Heft ulieder oogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde be-
neden: want de hemel zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal
als een kleed verouden, en hare inwoners zullen van gelijke sterven ;

maar Mijn heil zal in eeuwigheid zijn; Mijne gerechtigheid zal niet
verbroken worden.

Deze aarde vervult de mate harcr schepping, en de Heere zal

ze derhalve met celestiale heerlijkheid zegenen. De aarde gaat

door drie groote stadia, welke wij kunnen vergelijken met de drie

groote koninkrijken, telestiale, terrestriale en celestiale. De telestiale

orde is de orde, die we thans hebben, en welke sinds den Val
heeft voortgeduurd. De terrestriale orde zal die orde zijn, welke
zal bestaan, wanneer Christus komt, en wanneer die tijd komt
zullen allen, die tot de celestiale orde behooren — dat zijn zij, die

vol verdorvenheid en goddeloosheid zijn, van de aarde worden
weggevaagd, want zij kunnen daar niet blijven. En zij, die tot

de terrestriale orde behooren, zullen duizend jaar verblijven.

Zij die blijven

Wellicht hebben enkele leden der Kerk een verkeerde idee, dat

wanneer het duizendjarig rijk komt, alle menschen van de aarde zullen

moeten verdwijnen, behalve de rechtvaardigen. Dat is niet zoo.

Er zullen millioenen menschen zijn, Katholieken, Protestanten,

agnostici. Mohammedanen, menschen van alle klassen, en van alle

gelooven, die ook op de aarde zullen mogen wonen, maar het

zullen die menschen zijn, die een rein leven hebben geleid, die vrij

zijn gebleven van goddeloosheid en verdorvenheid. Allen die, ten-

gevolge van hun rechtvaardig leven, tot de terrestriale orde be-

hooren, zoowel als zij, die de celestiale wet hebben onderhouden,

zullen gedurende het duizendjarig rijk op de aarde verblijven.

Er zijn hieromtrent aanhalingen in de schriften. En dan zal er

aan het einde van het vrederijk een korte tijd zijn, dat Satan zijn

legers zal vergaderen en de groote, laatste strijd tusschen Michael en

Satan zal plaatshebben. Dan zal de dood der aarde komen ; dan
zal ze voorbijgaan en weer in de opstanding voortkomen door de
genade van Jezus Christus, want Zijn verzoening . redt niet alleen

den mensch van den dood, maar de aarde en alles wat daarop is.

Er zal een opstanding van de aarde zijn en alle dingen, die daar-

mede in verband staan, alle leven zoowel als de mensch.

Celestiale heerlijkheid

Na die opstanding zal de aarde haar celestiale heerlijkheid ont-

vangen en dan zullen degenen, die tot de terrestriale orde be-
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hooren, haar hebben te verlaten en ze zal slechts een uiteindelijke

verblijfplaats zijn voor de celestialen. Dat zal de tijd zijn, wanneer
Christus voor immer zal regeeren en Zijn Vader en Hijzelf zullen

tot de aarde nederkomen.
En ik wil thans enkele verzen voorlezen uit Afdeeling 88 uit de

Leer en Verbonden, verzen 17-26 :

En de verlossing der ziel is door Hem die alle dingen het leven
geeft, in wiens boezem het vast besloten is dat de armen en ootmoe-
digen der aarde haar zullen beërven.
Daarom moet zij noodzakelijk van alle ongerechtigheid geheiligd

worden, opdat zij voor de celestiale heerlijkheid moge toebereid worden;
Want nadat zij de mate harer schepping vervuld heeft, zal zij met

heerlijkheid gekroond worden, zelfs met de tegenwoordigheid van God
den Vader;
Opdat de lichamen die van het celestiale koninkrijk zijn haar voor

eeuwig en altoos mogen bezitten; want voor dit doel was zij gemaakt
en geschapen, en voor dit doel zijn die geheiligd.

En zij die niet geheiligd zijn door de wet welke Ik aan u gegeven heb,
zelfs de wet van Christus, moeten een ander koninkrijk beërven, zelfs

dat van een terrestriaal koninkrijk, of van een telcstiaal koninkrijk.
Want die niet in staat is de wet van een celestiaal koninkrijk te

onderhouden, kan in geene celestiale heerlijkheid verblijven
;

En die niet in staat is de wet van een terrestriaal koninkrijk te

onderhouden, kan in geene terrestriale heerlijkheid verblijven;
Die de wet van een telestiaal koninkrijk niet kan onderhouden, kan

in geene telestiale heerlijkheid verblijven; daarom is hij niet geschikt
voor een koninkrijk van heerlijkheid. Daarom moet hij in een koninkrijk
verblijven hetwelk geen koninkrijk der heerlijkheid is.

En wederom, voorwaar zeg Ik tot u, de aarde onderhoudt de wet
van een celestiaal koninkrijk, want zij vervult de mate harer schep-
ping, en overtreedt de wet niet.

Daarom zal zij geheiligd worden; ja, niettegenstaande zij zal sterven,
zal zij weder levend gemaakt worden, en zal de macht, waardoor zij

levend gemaakt wordt, behouden en de rechtvaardigen zullen haar
beërven.

Spoedig het einde

Derhalve kunnen we veilig zeggen, op grond van de openbaringen
van den Heere in den Bijbel en Leer en Verbonden, dat aan de huidige

omstandigheden spoedig een einde zal komen ; en het einde der

wereld is nabij. Het einde der wereld zal niet vóór minstens meer
dan duizend jaar komen ; niet veel meer echter. Dan zal het einde

der aarde komen, wat sterfelijke omstandigheden betreft, doch ze

zal celestiaal zijn en de verblijfplaats der rechtvaardigen zijn.

In de 29e Afdeeling van Leer en Verbonden, zegt de Heere

:

„En wederom, waarlijk, waarlijk zeg Ik u, dat wanneer de
duizend jaren geëindigd zijn en de menschen beginnen God wederom
te verloochenen, dan zal Ik de aarde slechts voor eenen korten
tijd sparen ;

En het einde zal komen, en de hemelen en de aarde zullen ver-

teerd worden en vergaan, en er zal een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde zijn

;
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Want al de oude dingen zullen vergaan, en alle dingen zullen

nieuw worden, zelfs de hemel en de aarde en al de volheid ervan,

menschen en beesten, de vogelen der lucht, en de visschen der zee ;

En niet een haar, noch stofje zal verloren gaan, want het is

het werk Mijner handen."

(Wordt vervolgd.)

ONZE LEUZE-WEDSTRIJD
Nog 14 dagen en uw gelegenheid, om uw gevoelens omtrent

de waarde onzer leuze zeer velen onder oogen te brengen, is

voorbij. Hebt u de gelegenheid benut ? Of hebt u waarschijnlijk

weer gedacht : dat zal ik maar aan anderen overlaten ; dat kan ik

toch niet ! Indien u de gelegenheid hebt waargenomen, dan maakt
u groote kans, dat uw plannen nu veel meer menschen zullen be-

reiken, dan u ooit door het geven van een leuze-toespraak zult

kunnen doen. Wat heeft onze leiders en andere groote mannen
gebracht op het niveau, waarop zij thans staan en men tot hen
kan opzien als mannen, die weten, hoe het leven het meest waarde-
vol te maken ? Zeer zeker het aangrijpen van geschikte momenten,
teneinde wat in hen sluimerde, tot ontwikkeling te brengen.

Bent u ervan overtuigd, dat de O.O.V. ons de juiste ontwikkeling

kan geven ? Dat een leuze een aansporing is voor haar leden, om
steeds de banier der waarheid hoog te houden ? Dat onze daden
de tolk zijn van onze gedachten en houding tegenover ons geloof?

Dat leeringen wekken, maar voorbeelden strekken ? Dat de Kerk
vraagt naar dadenmenschen ? Dat onze daden ons al dan niet

zullen bestempelen tot trouwe Kerkleden en ware navolgers van
den Grooten Leider ? Dat u voor niets ter wereld de aangewezen
paden zoudt willen verlaten ? Schrijft uw beweegredenen daartoe

dan op. Bewaart ze echter niet voor uzelf, doch tracht er anderen
ook door aan te zetten.

„De Ster van Nederland" biedt u daartoe een schitterende ge-

legenheid, doch nog slechts tivee weken.
Herleest u dus de voorwaarden in „De Ster" van 1 November

1934, zendt uw artikel in en verliest toch vooral niet uit het oog,

dat uw goede redenen wellicht iemand voor afdwalen zullen kunnen
behoeden.
Maakt ook hierdoor de leuze waar, dat uw' daden de tolk

zullen zijn van uw verknochtheid aan de Kerk, haar leden en aan
haar belangrijke organisaties.

„Wie al te zeer aan z'n gewoonte hecht

Wordt heel gemakkelijk gewoonte- knecht."
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VAN DE REDACTIE
»Spreek, want Uw knecht hoort«

Het eerste boek van Samuel bevat een inspireerend verslag van
de wijze, waarop de jonge tempeldienaar Samuel door God ge-

roepen werd, om een profeet van Israël te worden. Nadat hij

voor de vierde maal door Jehova geroepen was, antwoordde hij

:

„Spreek, want Uw knecht hoort," waardoor hij zijn gewilligheid

toonde, om gehoorzaamheid te zijn tegenover elke roeping, welke
de Heere hem zou geven. Uit de latere verslagen omtrent het

groote werk, dat Samuel onder de stammen Israëls verrichtte,

leeren wij, dat hij de stem des Heeren gehoorzaamde, en zijn

Maker gedurende het verdere van zijn leven diende.

Er leven heden veel menschen op aarde, die belijden, den God
van Israël te dienen, en denken, dat al hetgeen van hen verwacht
wordt is te zeggen: „Zie, hier ben ik, Heere, spreek, want Uw
knecht hoort", en dan kalm de stem des Heeren af te wachten,

om hen te leiden in alles wat zij doen of zeggen.

Nadere beschouwing heeft geopenbaard, dat er vele leden van
de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
zijn, die deze zelfde houding aannemen, en inplaats van er ijverig

naar te streven, om meer van het Evangelie te leeren en kennis

op te doen aangaande hemelsche en aardsche dingen, verwachten,

dat God hun verstand zal verlichten en hun kennis zal geven,

zonder dat zij er zich zelf voor inspannen. ledere waar bekeerde

Laterdaagsche Heilige echter dient te weten, dat God van ons

verwacht, dat wij meer doen dan ledig te zitten en het uitstorten

van goddelijke kennis van Zijn troon af te wachten.

De geheele geschiedenis van Gods handelingen met Zijn kin-

deren op aarde bewijst, dat God van ons verwacht, dat wij naar-

stig zoeken naar zooveel kennis, als wij slechts kunnen opdoen
uit de ons ten dienste staande bronnen en onze eigen zaligheid

uit te werken met energie, geloof, vreezen en beven.

Toen God Abraham riep van Ur der Chaldeeën om naar het

dorre land Kanaan te gaan, had Hij dit van zijn inwoners kunnen
ontdoen en het aan Abraham kunnen geven als een erfenis, zon-

der eenige moeite van Abrahams kant. Maar de Heere werkt
niet op zulk een wijze. Door het zich vestigen in het land, en
den strijd -om een bestaan onder de Kanaanitische buren, ontwik-
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kelde Abraham groot geloof en leiderschap, hetgeen hem geschikt

maakte, de aartsvader der Israëlieten te worden.
Toen Mozes de Israëlieten uit Egypte leidde, had de Heere

hen in een of twee weken naar hun Beloofde Land kunnen bren-

gen, en het hun kunnen geven, bevrijd van de vijanden, die het

in bezit hadden. Maar inplaats daarvan liet Hij hen veertig jaar

in de wildernis Sinai, en nadat zij het Beloofde Land waren bin-

nengegaan, moesten zij voor hun erfenis vechten en deze strijd

duurde, hoewel met tusschenpoozen, meer dan 400 jaar. Waarom ?

Opdat zij hun eigen bekwaamheden zouden kunnen ontwikkelen

om te leiden, te studeeren, te organiseeren en God te dienen door
hun groote liefde en eerbied voor Hem.
Geen schooner voorbeeld voor dit beginsel van het uitwerken

van eigen zaligheid kan er gevonden worden dan dat met betrek-

king tot de herstelling van het Evangelie. Joseph Smith bestudeerde

godsdiensten en nadat hij alles had gedaan, dat zijn jeugdig intel-

lect kon toestaan, zocht hij den Gever van alle waarheid om
verdere leiding. Zijn geheele leven door deed hij zoo goed mogelijk

zijn best en liet toen de verdere leiding aan God over. Zijn succes

in het vertalen van het Boek van Abraham zonder de Urim en
Thummim, zijn studie in Grieksch, Latijnsch, Hebreeuwsch en
het zich bekwamen als advocaat gedurende de drukke jaren van
1833 tot 1844, terwijl hij terzelfder tijd zijn volk leidde en de Kerk
van God op aarde uitbreidde, geven een duidelijk bewijs, dat hij

zijn best deed, en het verdere in de handen van God overgaf.

Zijn voorbeeld dient een inspiratie en baken te zijn voor alle

Laterdaagsche Heiligen. Niemand dient te klagen, dat God niet

alle in Zijn bezit zijnde eeuwige waarheden heeft geopenbaard,
doch dient er naar te streven, alle geopenbaarde waarheden te

leeren en dan voort te gaan en alle bijkomende waarheden te

ontdekken, zoover als de kennis en geleerdheid der wereld dit

toestaan. Beweringen als „Zoekt woorden van wijsheid uit de
beste boeken, zoekt geleerdheid zelfs door studie en eveneens door
geloof" en „Een mensch kan niet vlugger zalig worden dan hij

kennis verwerft" toonen aan, dat het een door God gegeven plicht

is van een iederen Laterdaagschen Heilige, voort te gaan met
studeeren, leeren, denken en ontdekken van nieuwe waarheden
van het heelal. Ieder lid van de Kerk van Christus op aarde dient,

zooals Samuel van ouds deed, te luisteren naar het woord des

Heeren, doch terzelfder tijd er ernstig naar te streven, zijn eigen

geestelijke zoowel als zijn tijdelijke zaligheid uit te werken. L.

HUISBEZOEK-ONDERWERP VOOR DECEMBER
(Voor de Zusters)

Jezus zeide: „Oordeelt niet" en „Werpt eerst den balk uit uw
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eigen oog en dan den splinter uit uws broeders oog". Eveneens
zeide hij : „Van elk ijdel woord, hetwelk de menschen zullen ge-

sproken hebben, zullen zij rekenschap geven in den dag des
oordeels".

Zij, die ware Laterdaagsche Heiligen belijden te zijn, zullen

zich nimmer overgeven aan lasteren en gepraat. Indien we niet

goed over onze medemenschen kunnen spreken, is het beter te

zwijgen. Zij, die geen beter onderwerp voor een gesprek kunnen
vinden dan ijdele praatjes zijn te beklagen, want het is inderdaad
het teeken van een leeg verstand. Geklets is de eenvoudigste

conversatie, waarin men zich kan verdiepen. Het vereischt stu-

deeren en denken en pogen om over andere onderwerpen te

spreken, doch het is wel mogelijk. Niets wat in dit leven de
moeite waard is, is gemakkelijk te verkrijgen.

Wanneer de menschen daarom zeggen: „Maar het is zoo
moeilijk, om niet in babbelen te vervallen", laat ons dan ant-

woorden, dat daarin onze ontwikkeling en vooruitgang ligt. Een
elk lid en leerares onzer Zusters-Hulpvereeniging dient gebabbel
en laster te schuwen als melaatschheid.

De Profeet Joseph gaf als een speciale plicht den zusters der

Zusters-Hulpvereeniging het bewaren van vrede en orde in de
gemeenten van de Heiligen. Laat ons allen vredestichtsters en liefde-

vol tegenover onze medemenschen zijn.

Vragen.

1. Wat wordt er met gebabbel bedoeld?

2. Waarom dient geen Laterdaagsche Heilige en vooral geen

Z.H.V.-zuster zich hieraan schuldig te maken?
3. Is er ooit een excuus voor gebabbel?

4. Is het afleeren ervan een onbereikbaar ideaal?

GENEALOGISCHE VEREENIGING IN

NEDERLAND
De kleine gemeenten

De Gen. Vereeniging heeft haar werkzaamheden
aangevangen met ruim 120 werkende leden. De be-

richten luiden gunstig en we mogen de verwachting

koesteren, dat, wanneer de een of andere „stake" of wijk binnen

afzienbaren tijd 10.000 namen vraagt, we niet de schande zullen

beleven, dat ze niet in Holland voorradig zijn.

Het is bij dit verheugende begin echter zeer te betreuren, dat

de kleine gemeenten en de verspreide leden der kerk zoo weinig

van zich laten hooren. Zijn daar geen leden, die hun plichten

willen doen voor hun voorgeslacht ? Dit is toch niet denkbaar !

Het kan moeilijk, ja onmogelijk zijn een klasse te vormen, maar
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toch is het lidmaatschap voor alle leden bereikbaar. Geeft u op
aan den Zendingsoverziener Br. G. T. Riebeek, Waterweg 65,

de Bilt en, zoo ge u niet in uw gemeente kunt organiseeren, dan
zult ge ingedeeld worden als „verspreid lid" bij een groote ge-

meente. Het bestuur van deze afdeeling zal verder voor uw leiding

zorgdragen. Voor geen mensch, jong of oud, rijk of arm. zal later

tot excuus kunnen dienen : „Ik heb geen gelegenheid gehad". U,
Broeders en Zusters in de kleine gemeenten, die toch reeds veel

mist, tracht door dit opbouwende werk uzelf te verhoogen. Denk
aan hen, die hun verwachtingen op u gesteld hebben. Zij wachten
op hunne verlossing. Zoudt ge niet alles doen om uw verwanten
uit een gevangenis te verlossen ? De geestelijke dood van uwe
vaderen is vreeselijker dan een aardsche gevangenis ! Zult ge hen
teleurstellen ?

Wij wenschen alle genealogische werkers kracht en succes in

hun werk en inspiratie van onzen Hemelschen Vader.

Namens de Genealogische Vereeniging,

Br. G. T. Riebeek, Zendings-Overziener.

GENEALOGISCHE LESBOEKEN GEREED
Het is ons aangenaam te kunnen berichten, dat de lesboeken

der Genealogische Vereeniging thans gereed zijn en aan het

Zendingskantoor te Rotterdam te bestellen tegen f 0.30 per exem-
plaar plus portokosten.

Het behoeft geen verder betoog, dat een ieder, die dit werk in

alle opzichten goed ten uitvoer wil brengen, zich het bezit van
dit boek dient te verzekeren !

KERKNIEUWS
Het Eerste Presidentschap maakte onlangs bekend de aanstelling van

Ouderling Joseph Fielding Smith van den Raad der Twaalven als

president van de Genealogische Vereeniging van Utah. Hij neemt

in dit ambt de plaats in van wijlen President Anthony W. Ivins.

Het is onder toezicht van deze organisatie, dat het grootste deel

van het genealogisch nasporingswerk en geschiedschrijven wordt

verricht. Ouderling Smith is eveneens Kerk-geschiedschrijver.

De laatste maanden zijn twee oud-zendelingen yan de Neder-

landsche Zending vereerd met een speciale roeping in de Kerk.

Ouderling Alonzo A. Hinckley, geroepen als lid van den Raad
der Twaalven, was van 29 Augustus 1897 tot 9 Mei 1900 in de

Nederlandsche Zending als zendeling werkzaam. Ouderling Nicholas

G. Smith, bisschop van de 17e wijk in Salt Lake City en even-

eens werkzaam als patriarch in de Kerkkantoren, vult de openge-

komen plaats tengevolge van de aanstelling van Ouderling Hinckley
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in het Quorum der Twaalven. Ouderling Smith arbeidde van
27 Juli 1902 tot 15 Februari 1905 in deze zending.

„Zion blijft bloeien". Geen beter bewijs van deze dikwijls ge-

bezigde uitspraak dan de onlangs gedane mededeeling, dat in

het Sacramento-Gridley district van de Californische Zending
twee nieuwe „stakes" zullen worden gevormd, een met haar

hoofdkantoor te Sacramento, de andere te Gridley, Californië. Dit

brengt het totaal aantal „stakes" in de Kerk op 108, waarvan er

5 in Californië zijn. De andere drie zijn in San Francisco, Los
Angelus en Hollywood „stakes". De andere „stakes", de Wells
en de South Summit „stake'' werden vroeger in dit jaar opgericht.

ZENDINGSNIEUWS
Overleden

DE JONG. — Vrijdag 16 November 1934 overleed te Maar-
tensdijk (U.) Zuster Geerke de Jong, geboren Bouwman, echtge-

noote van Broeder Teunis de Jong, een lid der Utrechtsche

gemeente. Zij werd 1 Juni 1873 in Deil (Gld) geboren en 4 Januari

1907 door Ouderling L. G. Hardy Jr. gedoopt. De begrafenis had
20 November te Maartensdijk plaats.

Plaatselijke zendelingen

De laatste maanden zijn de volgende zusters terzijde gezet tot

het verrichten van plaatselijk zendingswerk : Adriana Diessel,

Clara Patzsch en Elisabeth Tau van Amsterdam en Willempje
Janse van Haarlem.

Doopdienst te Arnhem
Het Sportfondsenbad te Arnhem was het tooneel van een zeer

indrukwekkenden doopdienst op Zondagmiddag 1 1 November j.1.

Drie jonge leden, Wilhelmina Maria Flink, Munda Mathijssen en
Leonard Mathijssen werden door de wateren des doops ingelijfd in de
kudde van Christus. De ceremonie was zeer indrukwekkend en een
groote menigte, bestaande uit leden en 346 niet-leden der Kerk was
hiervan getuige. Den volgenden dag pubhceerden de beide Arnhem-
sche nieuwsbladen een foto van Ouderling Hixson, terwijl hij een

der drie candidaten doopt en gaven eveneens een gunstig verslag

van den dienst. Wij hopen in de toekomst meer van deze inspi-

reerende diensten in Arnhem te zien.
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