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Wat zou het wonderlijk zijn, welk een macht, indien de leden van deze
Kerk te zamen als één man voor de waarheid zouden staan! Wat heerlijk
zou het zijn, indien we konden zeggen Het is niet noodig, dat een mensch
zijn naaste leert God te kennen, omdat een ieder onder ons, van den grootste
tot den minste. Hem kent! Indien we dit konden zeggen, zelts als leden der
Kerk, welk een kracht zou dat zijn
Joseph Fielding Smith.
:

!
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KERSTFEEST!
Open je hart voor het Kerstfeest kind
Want morgen als het Kerstfeest is zal de hemel
opengaan en glanzend

licht zal op aarde storten
over de menschen en hun donkere gedachten.

En zij zullen zien!
Open je hart voor het Kerstfeest Kind, en vang
het wonder dat God de menschen morgen schenken gaat. En als dan de hemel weer sluit, zal
er licht

Open

je

en muziek in jouw ziel zijn gebleven.
hart voor het Kerstfeest kind en vang

het licht in

je

oogen.

Het was op Kerstfeest dat God ons het Hoogste
gegeven heeft. Zijn Zoon die ons redde uit de
donkerte en Zijn Liefde als glanzend licht over
ons schijnen deed.
Open je hart voor het Kerstfeest kind, en straal
het licht dat de hemel je schonk uit over anderen.
Laat je oogen glanzen van liefde en de menschen
zullen zich laven aan het licht dat in jouw oogen
leeft. Doe als je Groote Koorbeeld kind.
I
I

Heb de menschen lief
Want morgen is het Kerstfeest!
Smarkule.

;
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BESTEMMING VAN DE AARDE EN DEN MENSCH
Toespraak, gehouden op Zondag 28 October 1934
door Ouderling Joseph Fielding Smith
van den Raad der Twaalven
(Slot).

Hieruit Iceren we, dat Christus door Zijn bediening. Zijn dood.
Zijn lijden, Zijn verzoening verlossing van den dood brengt, niet
slechts voor den mensch, maar voor de beesten des velds, de visschen
der zee, de vogelen des hemels, en er zal geen stofje verloren
gaan, want het is alles het werk van de handen van God en Hij
schept niet voor niets.
En aldus zijn alle dingen door Zijn genade in de opstanding
begrepen.

Een vraag
Somtijds rijst de vraag, of degenen van de telestiale en terrestriale koninkrijken na de opstanding de aarde zullen bezitten. Ik
geloof, dat hetgeen ik uit de schriften heb aangehaald met betrekking tot dat punt duidelijk is, en de verklaring zegt van neen.
Deze aarde is voor de zachtmoedigen, en ons wordt geleerd, dat
de zachtmoedigen zijn de rechtvaardigen, en zij zullen ze beërven.
Ik zal u echter als ondersteunend bewijs voor het standpunt
van de schriften nu een gezegde van President Brigham Young
voorlezen
„De Laterdaagsche Heiligen gelooven in de verzoening van
den Heiland en ik zou graag willen, dat de ouderlingen Israëls
zoover als in hun vermogen is, alle leerstellige punten betreffende
de verlossing der menschelijke familie zouden begrijpen, opdat ze
erover kunnen spreken en ze verklaren. Niemand, die in den
Bijbel gelooft, gelooft dat de goddeloozen de aarde zullen bezitten
maar zij gelooven, dat wanneer ze bereid is, ze den Heiligen
gegeven zal worden en zij zullen ze beërven.
Ik denk, dat dit een der laagste koninkrijken is, welke de Almachtige God ooit geschapen heeft en dat het om die reden in staat is, verhoogd te worden om een der hoogste koninkrijken te zijn, welke
ooit een verhooging in alle eeuwigheden heeft gehad.
Naar gelang ze is vernederd, zal ze verhoogd worden, met dat
gedeelte der bewoners, die in hun nederigheid aanhankelijk zijn
geweest aan rechtvaardigheid en God in alle dingen hebben erkend."
:

Aanhaling van President Penrose

W. Penrose zeide met betrekking tot de aarde,
wanneer ze haar celestiale heerlijkheid zal ontvangen, het volgende
„De bestemming dezer globe is om een geschikte verblijfplaats
President Charles

:

te zijn

voor de rechtvaardigen en „zachtmoedigen" der aarde, die
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deze in hun opgestanen staat zullen beërven. De Heere heeft geopenbaard, dat „de aarde zich aan de wet harer schepping houdt"
en wanneer het deze mate vervuld heeft „zal ze met heerlijkheid
gekroond worden, zelfs met de tegenwoordigheid van den Vader"
dat „ofschoon ze zal sterven, ze weder levend gemaakt zal worden"
en bewoond zal worden door wezens, bekleed met de celestiale
heerlijkheid
dat „ze voor dit doeleinde werd gemaakt en geschapen". (Zie Leer en Verbonden 88 17^ 26). Er zijn vele andere
bijzonderheden met betrekking tot de toekomst van deze planeet,
door den Eeuwige geformeerd als een verblijfplaats voor dezen
tak der groote familie, waarvan Hij het hoofd is, doch hierop
zullen we thans niet verder ingaan".
President Brigham Young zegt wederom, aangaande de aarde
in haar celestiale heerlijkheid
thans zoo
„En deze wereld
en hij bedoelt deze aarde
verblind en door ongeloovigen als zooiets gerings beschouwd,
zooals door Br. Clements aangehaald, zal, wanneer ze celestiaal
wordt, gelijk de zon zijn, en voorbereid voor de bewoning door
de Heiligen, en ze zal worden teruggebracht in de tegenwoordigheid van den Vader en den Zoon. Ze zal dan geen duister
hchaam zijn, zooals ze thans is, doch zal zijn gelijk de sterren in
het uitspansel, vol licht en heerlijkheid. Johannes vergelijkt ze in
haar celestialen staat met een glazen zee".
weet, dat Johannes in de Openbaringen de aarde in haar
celestialen vorm zag en hij zeide, dat hij ze zag als een glazen
zee. Ze zal schijnen met de heerlijkheid van de celestiale verhooging. Deze aarde zal geen millioenen jaren in den huidigen
staat blijven en dan een dood, koud lichaam worden. De Heere
heeft een andere bestemming voor haar.
Nadat ze zal sterven en haar opstanding ontvangen, welke zal
welk rijk zeer nabij
komen aan het einde van het duizendjarig rijk,
;

;

:

—

:

—

—

U

—

—

de verblijfplaats zijn van hen, die gewillig zijn hun verbonden te gedenken en de geboden te onderhouden, welke God
gegeven heeft en in dezen celestialen en verheerlijkten staat zal
ze voor altoos blijven. Indien wij bevoorrecht zijn, in deze heerlijkheid te deelen en op de aarde te wonen, wanneer deze groote
verandering komt, moeten wij tot het einde toe volharden in
't geloof.
Dat wij gevonden mogen worden onder hen, die dit
waardig zijn, bid ik nederig, in den naam van Jezus Christus, Amen.
is,

zal ze

Rectificatie
in „De Ster"
een fout geslopen. Op bladzijde 370, onder
„Spoedig het einde" staat op den vierden regel „Het einde der
wereld" dit moet evenwel zijn „Het einde der aarde".

In de toespraak

van

1

December
;

van Ouderling Joseph Fielding Smith
is
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HUISBEZOEK-ONDERWERP VOOR JANUARI
(Voor de Broeders)
Enkele voor het nieuwe jaar nastrevenswaardige idealen
oprecht en vriendelijk handelen tegenover mijn
immer eraan denken, dat hun leven en hun geluk net zoo heilig zijn voor hen als het mijne voor mij.
Ik zal ongeduld en humeurigheid vermijden en trachten steeds
Ik

zal

eerlijk,

medemenschen

—

hoffelijk te zijn.

In al mijn handelingen zal ik streven naar moed om de waarheid te spreken ik zal lafheid en liegen versmaden. Ik zal doen
wat ik weet goed te zijn, ofschoon anderen mij mogen uitlachen
;

en beschimpen.
Ik zal trachten, eerder de menschen te redden dan te vervloeken, zelfs ofschoon hun kwade daden dienen te worden vervloekt
en de beleedigers gestraft.

Wat

ik

ook

zal

ondernemen,

zal ik

doen met

alle

macht, en de

uitkomst, hetzij winst of verlies, goedsmoeds dragen. Ik wil liever
geen succes boeken dan onwaardig.
Ik zal de gevolgen van mijn handelingen indachtig zijn en zoo
mijzelf ervan onthouden, een handeling te verrichten, die het leven
kan vergallen of aan het geluk van mijn medemenschen of mijn

opvolgers afbreuk zou doen.
Mijn lichaam is het instrument van mijn verstand en de grondslag van mijn karakter. Ieder orgaan dient er op berekend te zijn
zijn juiste functie te verrichten in de ontwikkehng en vervolmaking
van mijn leven. Daarom zal ik uitsluitend gezond voedsel nuttigen,
zuivere lucht inademen, voldoende oefening en slaap genieten, en
mijn lichaam rein en gezond houden. Te dien einde zal ik mij
onthouden van het gebruik van bedwelmende, verdoovende en
prikkelende dranken; deze geven wel een oogenschijnlijke kracht,
doch in werkelijkheid ondermijnen ze mijn krachten tot dienstbetoon en blijvend geluk. Indien ik mijn lichaam deze dingen onthoud, kan ik anderen helpen, hetzelfde te doen en aldus hun geluk helpen verhoogen.
Ik zal mijn kalmte bewaren en vroolijk zijn, vriendelijk en voorkomend in al mijn handelingen.
Ik zal er naar streven om rein te zijn in denken, spreken en
handelen.

VOOR JONGE OOGEN
Het Gouden Spinrag
Peter woonde aan den rand van een bosch, en zijn vader was
de dorpshouthakker. lederen dag ging Peter het dichte bosch met
groene en zwarte boomen in, om brood en koffie naar zijn vader
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te brengen. In den winter was het een lange, koude tocht, maar
daar gaf Peter niet om. Want kwam hij niet altijd langs een
kleinen pijnboom ?
Het was het dunste en rechtste en mooist gekleurde boompje
in het geheele bosch
dat dacht Peter tenminste. Het was nog
zomer, toen hij het voor het eerst had ontdekt toen had hij
heel voorzichtig zijn hand op de dunne takjes gelegd en gefluisterd
„Je bent mooi genoeg, om een Kerstboom te zijn. Blijf maar flink
doorgroeien, en misschien zal ik je dan wel komen halen en mee
naar huis nemen en mooie dingen aan je takken hangen, wanneer
Kerstfeest komt".
De kleine mooie boom moest het wel gehoord hebben, want hij
begon heel hard te groeien. Het boompje was al een heel stuk
gegroeid, toen de winter kwam en Peter had ook hard gewerkt,
om wat te verdienen en geschenken te koopen, om aan den boom
te hangen. Mooie zilveren ballen en vergulde nooten en een houten
pop voor Greta zijn zusje dat zou hij allemaal koopen. Hij had
mooie bouquetjes van besjes gemaakt en ging zonder boter op zijn
brood erop uit, om die bouquetjes te verkoopen, en wat geld te
verdienen, zoodat hij den boom zou kunnen optuigen.
De week voor Kerstmis hakte hij het boompje om en droeg
het op zijn rug naar huis, naar de kleine hut aan den rand van
het bosch, waar hij en Greta en Grootmoeder en vader woonde.
Hij zette hem in den hoek van de keuken en liet de geldstukken
in zijn zak rammelen.
„Wacht maar, kleine boom", zeide hij, „den avond voor Kerstmis
zal je van top tot teen met mooie dingen versierd zijn".
Maar ach, dienzelfden dag sloeg de houthakker met zijn bijl op
zijn voet, en moest op bed liggen. Er was nooit erg veel geld in
het blauwe vaasje, dat op den schoorsteen stond. Voor het einde
van de week was al een van Peter's waardevolle geldstukken
uitgegeven aan den dorpsdokter. Het tweede werd uitgegeven aan
levensmiddelen, het derde aan brood, en tenslotte was er geen
enkel geldstuk meer over, waarvoor hij de versierselen en de pop
voor Greta zou koopen.
Maar de arme Peter gaf den moed niet op. „Er zullen toch versierselen aan den boom komen te hangen", zeide hij den dag voor
;

;

:

:

Kerstmis. „Ik zal ze zelf wel maken".
Maar och, het was toch zulk een drukke dag voor Peter. Vroeg
in den morgen was hij al voor vader aan het werk. Hij had geen
tijd,
om zelf de slingers te maken. Hij moest wol winden voor
grootmoeder's breiwerk en het middageten klaarmaken, de tafel
afruimen en de keukenvloer aanvegen. Toen was het al laat in
den middag geworden, maar toch stak hij nog het veld over naar
het huis van zijn vriend Hans, om van hem wat materiaal te
leenen voor het maken van de versierselen voor den Kerstboom.
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Onderweg zag

een wilde haas, die met

zijn pootje in een strik
vingers waren stijf van de koude, maar hij
knielde in de sneeuw neer en trachtte de knoopen, waarmede het
arme angstige dier gevangen zat, los te maken. Terwijl hij daarmede
aan het werk was, spoedde de middag ten einde en de schemer
van den Kerstavond viel al in op bosch en veld. Het werd steeds
donkerder en hier en daar flikkerde al een ster. Toen de dankbare haas eindelijk wegliep, vrij en gelukkig, keek Peter op. Het
was nu al te laat geworden, om naar Hans' huis te gaan. Hij zou

verward

door

de

hij

Peters

zat.

den weg naar huis niet meer kunnen
hem nu nog overbleef, was langzaam naar huis

duisternis

vinden. Alles wat

strompelen hij liep maar toe op het licht van de kaars, die in
de keuken voor het venster stond.
Iedereen in de hut was reeds naar bed gegaan. Daar in den
hoek stond de kleine boom, nog geheel kaal. Peter legde voorzichtig zijn handen op de groene takken
en hij sprak tegen het
boompje, terwijl hij zich ontkleedde en in zijn bedje kroop „Arme
kleine boom, je zit nu heelemaal met spinrag, omdat ik geen tijd
heb gehad, om je af te stoffen. Het spijt me heel erg".
te

;

;

;

Toen de heele wereld sliep, ook Peter, kwam daar de Kerstfee
vanuit het bosch. lederen Kerstmis kwam deze naar de huizen van
alle goede kinderen, en zoo ging ze het heele dorp door. Toen
kwam ze aan Peters huis, ging naar binnen en zag daar den
Kerstboom staan vol met grijze spinrag.
De Kerstfee raakte het rag met haar vinger aan en alles veranderde plotseling in zuiver goud. Daar stond in alle pracht de
kleine boom, van top tot teen overdekt met gouden draden. En sinds
dien tijd hangen wij prachtige draden aan iederen tak van den
Kerstboom, ter herinnering aan den kleinen hulpvaardigen Peter en
dat kleine boompje, waarvan het grijze spinrag in goud veranderde.

Een

fijn

plan voor het

komende

jaar

Tot mijn groote spijt ben ik den laatsten tijd niet meer in
de gelegenheid geweest, mijn neefjes en nichtjes geregeld door
middel van „de Ster" iets te vertellen, maar ik weet zeker, dat
ze, wanneer ze „de Ster" kregen en zagen, dat Oom Ben ontbrak,
vroegere nummers van „de Ster" hebben opgezocht en daarin
raadgevingen van Oom Ben, die ze bijna heelemaal vergeten
hadden, weer eens een paar maal hebben doorgelezen. Het
was dan weer net of het een nieuw verhaaltje was. Want vinden
jullie ook niet, dat hoe vaker je een verhaal leest, hoe mooier
het wordt?
Ik wel!
Maar Oom Ben heeft een kameraad gevonden, die hem wil

—

!
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helpen, en die in het komende jaar in ieder nummer van „De
Ster" den „Jongen Oogen" iets moois wil laten lezen. Het is een
boekje, waarin een der leiders van de Kerk zijn ondervindingen
heeft opgeteekend, die hij met het prediken van het ware Evangelie
heeft opgedaan. Die broeder kan zeggen, dat de Heere Zijn
kinderen altijd wil helpen, wanneer ze in moeilijkheden verkeeren.
En waarom kan hij dat wel zeggen?
Omdat hij het zelf ondervonden heeft
Hoe de naam van dien broeder is?
Dat zeg ik nu nog niet; dat zal een verrassing blijven. Maar
dat hij een der grootste zendelingen in de Kerk is geweest, heel
veel zendingswerk heeft verricht en dus veel heeft meegemaakt,
dat zal je na het lezen van de „Bladen uit Mijn Dagboek", zooals hij zijn boekje noemt, vast niet kunnen tegenspreken.
Dus het volgend jaar zal er iedere keer wat voor jullie te
lezen zijn
!

Lieve neefjes en nichtjes, ik wensch jullie van harte een „ Vroolijk
Kerstfeest", en wenscht jullie je ouders prettige Kerstdagen voor me!

OOM

BEN.

PRIESTERSCHAPSLESSEN
Januari 1935.

Eerste avond. Gebed, enz. Algemeene Instructies, Doel, AmbteSamenkomsten, Conferenties, Ambt, Vergaderingen,
en De Zusters-Hulpvereeniging. Gemeenfe Toezicht blz. 47-51.

naren(essen).

Tweede avond. Gebed, enz. Twee toespraken over
1. „De Gouden Wet." Wat Jezus Leerde, blz. 109-112.
2. „Het voortkomen van het Boek van Mormon," Boek van
:

Mormon, Mormon VIII:

1-41.

Derde avond. Gebed,

enz. J.M.- en J.V.O.O.V., Zondagsschool,
Jeugdwerkvereeniging, en de tractaatverspreidingsclub. Gemeente Toezicht blz. 51-54.

De

Vierde avond. Gebed, enz. Huisbezoekrapport. Behandeling van
het huisbezoek-onderwerp voor Februari 1935, hetwelk in
van 15 Januari zal verschijnen.

„Maak
Het

En
Is

vroolijk

van

zin

moeilijk begin

eer ge
't

werk

't

al

weet
gereed".

De Ster
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MIJN PERSOONLIJK PLAN
Een keuze

uit

Door

de O.O.V.-Leuze-wedstrijd in de Britsche Zending

Branch

Alice Annie Wild, Eastwood

Jarenlang heb ik de vergaderingen van onze Kerk bijgewoond
en heb ik er over nagedacht, hoe schoon ze waren, doch nimmer
tevoren heb ik de schoonheden van de leeringen der hulporganisaties zóó duidelijk gezien, als ze door onze zendingsbesturen de
laatste paar maanden geschetst zijn.
Nu begrijp ik het werk beter, ik weet, waarin mijn plicht schuilt,
om mijn verknochtheid aan de Kerk te toonen. Als lid van het
Zondagsschoolbestuur zal ik toezien, dat mijn ambtenaren en
leeraars zich ten volle bewust zijn van de verantwoordelijkheid,
welke op een elk van hen rust en zal ik hen zooveel mogelijk
helpen, om hun plicht te doen. Ik zal vriendelijk en lief zijn voor
de kinderen en een elk leeren begrijpen. Met hen, die niet zoo
helder van verstand zijn als de anderen, zal ik geduld hebben en

hen helpen.

nimmer een gelegenheid ongebruikt laten om mijn getuigegeven aan hen, die nog geen gelegenheid gehad hebben om
het Evangelie te hooren, of om het getuigenis van de heiligen te
Ik zal

nis te

helpen versterken.
Mijn werk, om mijn dagelijksch brood te verdienen, brengt mij
in aanraking met jongens en meisjes, mannen en vrouwen van
allerlei secten en gelooven. Door woord en daad zal ik trachten
te toonen, welke uitwerking mijn godsdienst op mijn leven heeft.
„Zooals een man denkt, zoo is hij". Dit gezegde zal ik steeds
in gedachten houden en het zal mij rein en heilig houden en mij
aanspraak geven op wonderlijke gave van den Heiligen Geest,
welke mij in alle waarheid zal leiden en welke mij zal afhouden
van paden van ondeugd, indien mijn hart slechts rein genoeg is,
om deze gave te ontvangen.
Daar ik ook ben gekozen als Bijenhoudster in onze O.O.V.,
zal ik mijn lichaam rein en heilig houden, zoodat ik een voorbeeld
kan zijn voor deze schoone jonge meisjes, waarvoor ik ben gekozen
als gids in haar jeugd. Ik zal trachten, den „Geest van den Korf"
na te leven en mijn best doen, de jonge zusters aan te zetten, het
beste van het leven te maken en haar zending hier op aarde te
beseffen.

Ik zal mijn best doen, om al mijn zwakheden te overwinnen
vroolijk van hart te zijn het beste in mijn medemenschen te zien. Ik
;

;

eerlijk trachten te staan tegenover mijn God en Hem met
blijdschap dienen
een betere Laterdaagsche Heilige zijn, dan ik
ooit geweest ben
mijn vader en moeder eeren
mijn naaste liefhebben als mijzelve. Hierdoor zal ik mijn verknochtheid aan de

zal

;

;

Kerk toonen.

;
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»Want zie, de dag komt, die zal branden als een
oven, en al de hoogmoedigen, ja, en allen, die goddeloos handelen, zullen als stoppels verbranden;
want zij, die zullen komen, zullen hen verbranden,
zegt de Heere der Heirscharen, dat hun noch wortel

noch tak

zal laten.»

(Maleachi, zooais door den engel
Moroni aangehaald.)

UITGEGEVEN DOOR DE NEDERLANDSCHE ZENDING
CROOSWIJKSCHE SINGEL 16 B, ROTTERDAM Noord
-

VOORWOORD
De
is

nu

negen en dertigste jaargang van „De Ster van Nederland"
voltooid, en bevat een rijkdom waardevolle mededee-

schat geestelijk voedsel voor de Hollandschvan de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen. Haar bladzijden hebben gediend, om de leden
van de Kerk in de Nederlanden in contact te houden met de
Algemeene Autoriteiten van de Kerk en hun boodschap behelst
raadgevingen, die het geloof ondersteunen van hen, die God dienen
en hun moed geven, de verzoekingen en wisselvalligheden der
wereld te weerstaan. Zooals zijn voorgangers, bevat deze jaargang van „De Ster" ook een verslag van den groei en de uitbreiding van de Kerk, beide in de Nederlanden en over de

en

lingen

een

lezende

leden

geheele

wereld.

In

de

komende eeuwen

zal blijken, dat

de

tijd,

waarover deze jaargang met toespraken, raadgevingen, waarschuwingen en aanwijzingen loopt, een der meest belangrijke jaren
in de geschiedenis der menschheid is, en de waarheden, hierin
vervat, zullen van grootere waarde zijn dan degenen, die thans
nog leven, zullen beseffen.
Het jaar 1934 is een belangrijk jaar geweest in de geschiedenis
van beide, de Kerk en de wereld. In de Kerk heeft het groote
veranderingen gebracht in het Eerste Presidentschap, den Raad
der Twaalven, en den Eersten Raad der Zeventigers. Het heeft
het ontstaan gezien van enkele nieuwe „stakes", waardoor de
grenzen van Zion tot verder in de Zendingsvelden zijn verlegd.
Het heeft getuigd, dat de tegenstand en haat tegen de Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, welke
zoolang in de wereld hebben bestaan, zeer snel verdwijnen en dat
Gods verkoren Laterdaagsch Israël onder alle naties gunstiger
bekend wordt. Over de geheele wereld gaat de economische
depressie, welke laat in 1929 begon, met onverminderde kracht
voort

en

oplossing

de
te

gemeenschap

grootste

vinden

mannen der wereld

voor het kwaad,
aangedaan.

zichzelf heeft

zijn

niet in staat

een

hetwelk de menschelijke

lederen

Laterdaagschen

duidelijk, dat wij in

Heilige,

die

opmerkzaam

is,

is

het

de laatste dagen leven, waarvan de profeten

van ouds spraken. Het betaamt ons daarom allen, in heilige paden
te wandelen en God voortdurend te dienen. Het is het doel van
de redactie geweest, de bladzijden van dezen jaargang te vullen
met materiaal, dat zijn lezers kan bijstaan in hun pogingen om de
geboden des Heeren te gehoorzamen. De loop der jaren zal de
waarde van dit materiaal doen stijgen, en het zal staan als een
der vele getuigenissen tegen de goddeloosheid en de zonde der
wereld.

Wij hopen,

dat deze „Ster" een plaats zal vinden, niet alleen

in het hart der lezers,

doch eveneens een

plaats naast haar

waardige

voorgangsters, en dat ze zal blijven verschijnen, gekenmerkt door

Brood des Levens, hetwelk van de levende dienstknechten
van God hier op aarde tot ons komt.
DE REDACTIE.
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VAN DE REDACTIE
Aan

het einde van 1934

Aan

-

het einde van dit jaar

Hoe
is

sta ik tegenover mijn

het goed, inventaris

op

te

God ?
maken

van al hetgeen wij van den Heere in rentmeesterschap hebben
ontvangen en eens te zien, hoe het staat met onze rekening bij
onzen Grooten Meester, die ons zoo overvloedig gezegend heeft.
Ongeacht de werkloozen, die overal in de wereld zijn, zijn er toch
nog leden der Kerk, die arbeid hebben en in staat zijn. hun families
te onderhouden. De meesten hunner zijn gezegend met een tehuis,
voedsel, kleeding, gezondheid, geestelijke gaven en de gelegenheid,
om met de leden der Kerk te vergaderen en den waren en levenden
God te dienen. Voor deze en vele andere ongekende zegeningen
dienen wij dankbaar te zijn tegenover den Heere en onze dankbaarheid te toonen door het gehoorzamen van de geboden en
voorschriften, welke Hij ons heeft gegeven. Alles, wat wij hebben
ontvangen, van de gave van het leven zelf tot de noodzakelijkheden en weelde van ons dagelijksch leven, heeft de Heere ons

Maar Hij verwacht van ons, dat wij Hem een zeker
daarvan teruggeven, teneinde onze betrouwbaarheid te
betoonen, onze eerlijkheid, onze dankbaarheid en onze getrouwheid.
Op verschillende tijden en plaatsen heeft de Heere Zijn volk
geboden, door middel van Zijn heilige profeten, hun dankbaarheid
tot Hem te betoonen in gebed, in gezang, met nederigheid en een
gebroken hart en een verslagen geest. Hij heeft geboden, dat wij
te zamen zouden komen om Hem te dienen, en onzen dank en
onze offeranden aan Hem te betoonen. Hij heeft ons gevraagd,
ons op gezette tijden van voedsel te onthouden en het aldus uitgespaarde geld te geven in het belang van de armen en de behoeftigen. Hij heeft ons gevraagd, een tiende van alles, wat wij
hebben ontvangen, terug te geven als belooning voor ons werk
voor Hem en Zijn Koninkrijk op aarde. Wanneer wij de balans
gaan opmaken van hetgeen wij hebben ontvangen en van wat wij
hebben teruggegeven aan den Heere gedurende 1934, zullen wij
dan trotsch zijn op de wijze, waarop wij aan de vereischten des
Heeren hebben voldaan, of zullen wij ons over de uitkomst
schamen en gedwongen zijn toe te geven, dat wij God beroofd
hebben ?
geschonken.
gedeelte

:
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Maleachi deed Israël van ouds, toen het onverschillig was
geworden tegenover God, de treffende en noodzakelijke vraag
„Zal een mensch God berooven ?" En toen, om de zaak, waarin
zij
God beroofd hadden, duidelijk uiteen te zetten, wees hij hen
op hun veronachtzaming om hun tienden en hefoffers te betalen,
als een berooving. Ze beroofden God door van hetgeen Hij hun

geschonken had, niet gewillig een tiende aan Hem terug te betalen.
Elk lid der Kerk dient zich aan het einde van dit jaar, wanneer
de boeken, waarin de tienden en vastoffers opgeteekend staan,
worden afgesloten, af te vragen: „Hoe staat het met mijn rekening
tegenover God ? Heb ik gedurende het afgeloopen jaar God beroofd ?" Indien ja, dan dient hij een vast besluit te nemen en er
voor te zorgen, dat hij in de toekomst niet langer oneerlijk tegenover Zijn Maker is en zijn eerlijkheid toont door den Heere terug
te geven een tiende van zijn inkomen, hetwelk Hem rechtmatig
toekomt.

Voor het einde van het jaar zal er in elke gemeente een tiendevergelijking plaatshebben. Dan wordt verwacht, dat de leden het
hun plicht zullen beschouwen, hun tienderekening met hun
gemeente-ambtenaren door te zien en na te gaan, of alhetgeen zij
betaald hebben, ook inderdaad genoteerd staat. En zij, die geen
tiende betaald hebben, zullen trachten, het dit jaar te doen voor
het einde van December, opdat hun naam niet als niet- tiendebetaler vermeld zal worden.
Dan zal een ieder, die zichzelf waardig acht, een Heilige
der
Laatste
Dagen genoemd te worden, toezien, dat hij
in het nieuwe jaar, dat voor hem ligt, zich het vertrouwen,
dat de Heere in hem gesteld heeft, waardig maakt, en als een waar
en betrouwbaar rentmeester den Heere geven, wat Hem rechtmatig toekomt. Zal een mensch God berooven ? Zekerlijk zal
geen waar Heilige der Laatste Dagen zooiets doen

als

!

L.

HOE MEN LEERT ONDERWIJZEN
(Vervolg van

blz. 351)

HOOFDSTUK

VIII

Les 14

Hoe een

les te

doen inslaan

of de lestoepassing (Slot)

Een

leeraar met sterke persoonlijkheid zal niet alleen de godsdienstige idealen van het kinderleven ten goede beïnvloeden, maar
ook de gedachten van het kind betreffende athletiek, ontspanning,
werkkring en het tehuis. Dit alles biedt zulk een verscheidenheid
van mogelijkheden, dat iedere les gemakkelijk een weg ter toepassing opent.

Doch

wij dienen te onthouden, dat het geheim van dit doen
in het zich verliezen in het verleden, zoodat

toepassen niet ligt
men voortgaat met

het

hoofd achterwaarts gewend

in

gepeins
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over de dingen van het verleden, terwijl men de dringende
vraagstukken van onze huidige gemeenschap vergeet. Te dikwijls
snelt een leeraar terug naar het Heilige Land van ongeveer vier
duizend jaar geleden, terwijl hij een klas van twintigste eeuwjongens en -meisjes zich laat afvragen, wat al dat oude materiaal
te maken heeft met de vraagstukken, waarvoor zij thans geplaatst zijn. Hiermede wordt niet bedoeld, dat men het verleden

weg

te cijferen. Een succesvolle toepassing ligt in
het verleden voor een oplossing van de huidige
moeilijkheden. Doch de oplossing is het groote punt. „Wij zien
achterom, opdat wij beter vooruit zullen komen".
Laat ons ter toelichting eens enkele punten nemen en deze
bezien als mogelijkheden voor lestoepassing B.v.
Een les van Kaïn en Abel kan haar toepassing vinden in
1.
een oplossing van de vraagstukken van jaloezie en zelfzucht,
welke thans bestaan. Er is een kleine Kaïn
een kleine Abel
in ons allen. Beschouw het geval van den jongen, die zoowel
zijn broers nieuwe slede als de zijne vernielde, omdat hij het
sleeën niet meester kon worden. De aard der klas zal de eigen
toepassing bepalen.
de aller2. Beschouw de geschiedenis van Simson en Delila
eerste gedachte hieromtrent is, dat deze slechts weinig bijdraagt
tot de oplossing van de hedendaagsche problemen. Toch kan men
in die geschiedenis een schoone toepassing vinden door deze twee
waarheden
a.
Hij die met de zonde speelt, zal er ten laatste
door overwonnen worden; b. Het huwen buiten iemands kerk
leidt tot ernstige gevaren.
Men kan zeer veel van dergelijke voorbeelden aanhalen, doch
de hoofdzaak is, dat, wanneer de leeraar zich bepaalt bij een

geheel

dient

teruggaan

naar

:

—

—

:

:

grond-waarheid voor de les, hij wegen zal ontdekken, waardoor
de waarheid door handelingen kan worden overgebracht in het
leven der leerlingen. En natuurlijk moet hij toezien, dat zij ertoe
gebracht worden, tot handelen over te gaan.
Voor een toepassing van de naar voren gebrachte waarheden
dient de leeraar natuurlijk de vraag te bezien: wat vormen de
grondslagen in de te bereiken karakterontwikkeling?
Elke leeraar dient een diepingewortelde overtuiging te hebben
van de moreele en ethische idealen en een begrip van het einddoel, waarnaar de menschheid streeft of althans dient te streven.
Bij godsdienstonderwijs dienen de idealen van verhooging in Gods
tegenwoordigheid en eeuwiger vooruitgang de doeleinden te
vormen, waartoe wij onze leerlingen aanmoedigen. Een leeraar
zonder een kennis van de doeleinden des levens en de overtuiging,
dat ze nastrevenswaardig zijn, en die onwillig is te toonen, dat
hij dat gelooft, door zijn eigen dagelijksch leven met deze idealen
in overeenstemming te doen zijn, zal nimmer een succesvol leeraar

388
zijn. Alvorens men vrucht-afwerpend onderwijs kan geven, dienen
de te bereiken doeleinden en voorwerpen bij den leeraar helder
en klaar in verstand en bewustzijn te zijn vastgelegd.

Vragen en aanwijzingen.
1.

Hoe kan men

2.

V\/a.nmer

het beste de toepassingen maken?
kunnen de toepassingen het best worden

ge-

maakt 1
3. Toont aan het onderscheid tusschen toepassen en moraliseeren (zedepreek houden).
4. Waarom is het gevaarlijk voor jongere menschen, om te
„moraliseeren ?"
5.
Moraliseeren is verklaard als zijnde „het onnoodig aan het
verstand brengen van goedheid". Bespreekt deze bewering.

ZONDAGSSCHOOLWERK VOOR JANUARI
AVONDMAALSVERS
(Johannes 5

:

1935

39)

„Onderzoekt de Schriften want gij meent in dezelve het eeuwige
leven te hebben en die zijn het, die van Mij getuigen."
;

;

21/2

6 Januari

MINUUT TOESPRAAKJES

Wat

zijn mijn plannen voor het komende Zondagsschooljaar ?
Wat heeft de Zondagsschool mij in het afgeioopen
Kerkgeschiedenis.
jaar geschonken ?

13 Januari

Een nederig

20 Januari

Zacharia, de groote profeet met hoop en vertrouwen.
Ezra, de groote priester-hervormer.
Oude Testament.

27 Januari

Welvaart

profeet en een hooghartig volk
Christus onder de Nephieten.
Boek van Mormon.

een middel tot verdere doeleinden.
Evangelieplan ten aanzien van het
Evangelieboodschap.
gebruik van rijkdom ?

Wat

is

zegt

het

GEZAMENLIJKE OPZEGGING
(Het zesde Artikel des Geloofs).

„Wij gelooven in dezelfde organisatie, welke in de vroegere
Kerk bestond, namelijk Apostelen, Profeten, Herders, Leeraars,
:

Evangelisten, enz."

„Lentegroen

en

zomerrozen"

zullen

we gedurende

de maand

Januari instudeeren. (Wijze lied no. 180 „Deseret Sunday School
Songs"). Binnenkort zullen u exemplaren van dit lied worden toe-

gezonden.
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Een

medewerkers. Het schijnt de gewoonte
voor ons Avondmaalsvcrs te laten spelen,
voordat de daartoe aangewezen persoon het vers voorzegt. Dit
heeft tot gevolg een herhaling van het Avondmaalsvers tusschen
het voor- en naspel, en somtijds
wanneer een nieuw vers moet
worden geleerd
heeft ook het leeren en repeteeren van dit
vers te dien tijde plaats. Dit is evenwel niet aan te bevelen, daar
dit de plechtigheid wegneemt en wij dienen alles te vermijden,
dat de aanwezig zijnden geest zou kunnen verdrijven. Wij raden
derhalve aan, dat het leeren en repeteeren van nieuwe opzeggingen zooveel mogelijk in de verschillende klassekamers plaats heeft.
Wanneer de daartoe aangewezen persoon de opzeggingen leidt,
dient hij het vers eenmaal duidelijk voor te zeggen, vóórdat het
kleine

aanwijzing,

te zijn, het voorspel

—

—

voorspel gespeeld wordt. Nadat het voorspel is gespeeld, dient
hij een teeken te geven, waarna de aanwezigen kunnen beginnen.
Dit zal het indrukwekkende van den Avondmaalsdienst verhoogen.
Met een schitterend en succesvol seizoen achter ons, denken
wij aan het mooie nieuwe jaar 1935. Een groot gelegenheidsveld
ligt voor ons en „het veld is reeds wit tot den oogst, en ziet, hij
die met zijn macht zijn sikkel zwaait, dezelve vergadert voorraad
in, opdat hij niet omkome, doch brengt zijner ziele zaligheid."
Met deze aanhaling uit Leer en Verbonden in gedachten, wenschen wij alle Zondagsschoolambtenaren-, leeraars(essen) en -leden
een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar.

Kenneth

E

Knapp, Overziener.

KERKNIEUWS
Op

November

vierde President Heber J. Grant zijn 78en
verjaardag. Reeds vroeg dien dag begaf hij zich naar het Kerkkantoor, waar hij twee uur lang de telefonische felicitaties in ontvangst nam en telegrammen en brieven las uit alle deelen der
wereld, waarin men hem op zijn geboortedag geluk wenschte.
10 uur voormiddag begaf hij zich naar den tempel, waar hij
het grootste deel van den dag besteedde in de geregeld wekelijks
te houden raadsvergadering met het Quorum der Twaalven. Den
avond bracht hij met familie en vrienden door met het werk voor
de dooden in den Salt Lake tempel. President Grant zeide, dat
Hij
hij thans een betere gezondheid geniet dan 30 jaar geleden.
werd 52 jaar geleden geroepen in het Quorum der Twaalven,
toen er 30 „stakes" in de geheele Kerk waren, met een ledental
van ongeveer 200 000. Thans zijn er 108 „stakes" en een ledenPresident Grant, die reeds 16 jaar
tal van ongeveer 750.000.
president der Kerk is, verwachtte in de eerste week van December
de 109e „stake" te organiseeren.

22

l.I.

Om

De

„Deseret News", de dagelijksche courant, door de Kerk

te
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Salt Lake
gevallen.

City, Utah, uitgegeven,

Op

is

een bijzondere eer

te beurt

October werd de „Deseret News" uitgekozen
als een der vier niet te New York uitgegeven dagbladen, met de
beste journalistiek in de staten. De andere drie aldus vereerde
bladen waren de „San Francisco Chronicle," de Boston Transcrept" en de „Christian Science Monitor". De keuze werd gedaan door de New Yorksche Openbare Bibliotheek, nadat men
een grondige studie had gemaakt van de enkele honderden bladen,
die in de bibliotheek ter lezing liggen. In de toekomst zijn dit de
eenige nieuwsbladen, die in de New Yorksche Openbare Bibliotheek in het belang der toekomstige generatie's bewaard zullen
25

blijven.

De Zuidelijke Staten Zending, waarover President Le Grand
Richards presideert (van 1913 tot 1916 was hij president van de
Nederlandsch-Belgische Zending) maakt uitstekenden voortgang.
Gedurende de eerste negen maanden van 1934 werden er 548 in
die zending gedoopt.
Op 10 November j.1. stelde president Roosevelt van de Vereenigde Staten een Mormoonschen bankier, Marriner S. Eccles,
aan tot de voornaamste positie in de financiëele- en bank-kringen
in de Vereenigde Staten, door hem gouverneur te maken van de
„United States Federal Reserve Board". Dit lichaam bestuurt het
bankbeleid over het geheele land, regelt het in omloop brengen
van het in zaken benoodigde geld, en controleert practisch iedere
handelsbank in het land.
Vóór zijn aanstelling tot dit ambt was Ouderling Eccles ass.secretaris van het Ministerie van Financiën der Ver. Staten.
Ouderling Eccles heeft ongeveer 20 jaar geleden als zendeüng
gearbeid in het Schotsche district der Britsche Zending.

ZENDINGSNIEUWS
Aangekomen
Ouderling Platt D. Lyman Ward van Preston, Idaho kwam
29 November
aan om in de Nederlandsche Zending als zenj.1.

deling

werkzaam

te zijn.

Amsterdam

is

hem

als eerste standplaats

aangewezen.

Overleden

DE MAN. — Op

Maandag 26 November overleed te Rotterdam Zuster Hendrika M. de Man, geboren v. d. Vinden, weduwe
van Jan de Man. Zij werd 9 Maart 1860 te Strijen, Zuid
Holland geboren en op 9 Juli 1908 door Ouderling F. H. Platt
gedoopt.
De teraardebesteüing had plaats te Rotterdam op
Vrijdag 30 November op de Algemeene Begraafplaats Crooswijk.
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Plaatselijke

zendelingen

hoofd vermeldden wij in „De Ster" van 1 December
Willempje Janse van Haarlem. Haar juiste naam is
evenwel Willemptje Janzen.

Onder

o.m.

dit

Zr.

Zusters-Hulpvereeniging

DEN HELDER. —

De

kleine

gemeente den

Helder heeft

wederom een waardig voorbeeld gegeven. Ditmaal met
king tot handwerken.

betrek-

Men

meldt ons, dat de keurigste, mooiste
handwerken in de Zending in de Heldersche gemeente te vinden
zijn.
Het werk werd verricht door de zusters van de ZustersHulpvereeniging. Bijna iedereen kan wel een handwerkje maken,
doch om het netjes en mooi te doen, dat hebben slechts weinigen
zich eigen kunnen maken.
Den Helder weet, hoe dat te doen.

—

AMSTERDAM-HAARLEM. —

Amsterdam heeft den waren
van het Zusfers-//u/pvereenigingswerk, zooals het feit getuigt, dat zij de kleine gemeente Haarlem een gedeelte van haar
zaal afstond op den avond van haar bazar. Daar toonde en
verkocht Haarlem het werk van haar Z.H.V. De Amsterdamsche
Gemeente heeft zeer juist gehandeld, door voor groote zuster te
geest

spelen over haar kleinere buur.

DEN HAAG. —

In den Haag werd een der interessantste
van dit seizoen gehouden. Ze was niet alleen interessant,
maar ook zeer winstgevend. Er zijn vele nieuwe en ongemeene
manieren, om geld bijeen te brengen. Vele niet leden van de
Kerk werden getrokken en de Kerkleden mogen er trotsch op
zijn,
om hun vrienden naar zulk een bazar mede te brengen,
omdat ze zoo goed georganiseerd was en alles zoo aantrekkelijk
en toch zeer netjes. Er was voordien flink reclame voor gemaakt
en dat was ongetwijfeld een der redenen voor een goede opkomst. Nadat de menschen er eenmaal waren, zagen ze zooveel

bazars

interessante

dingen,

dat

zij

zich

gedwongen gevoelden, om

te

koopen.
De andere gemeenten doen er goed aan, om enkele ideeën,
welke deze bazar zoo succesvol hebben gemaakt, over te nemen.

Nogmaals Den Helder
Nogmaals dienen we Den Helder

te

noemen

voor de andere gemeenten en ditmaal

als

een voorbeeld

met betrekking

tot het

Jeugdwerk. De Heldersche Jeugdklas heeft een programma-avond
gegeven, die „af" was. De kinderen hebben o.m. een tooneelstuk opgevoerd, gedichtjes opgezegd, gezongen, nadat de gemeentepresident een inleiding had gegeven
Het door de kinderen
gemaakte werk werd dien avond tentoongesteld en in de pauze
verkocht. Niet één stukje is overgebleven en de opbrengst (en

:
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komt deze klas ten goede. Van bijna alle kinderen
de moeders medegekomen, zoodat de zaal zeer goed
gevuld was. Ze hebben een juist begrip gekregen van wat het
Jeugdwerk kan presteeren, terwijl het den zendelingen een gelegenheid bood, met de ouders der kinderen (die voor het grootste
gedeelte niet-leden zijn) in gesprek te komen.
Een woord van oprechte waardeering voor de zusters, die dit
mooie werk in handen hebben!
Van haar ijverigen arbeid
zullen de vruchten niet uitblijven.
een

flinke!)

waren

—

Groeten

uit

Amerika

We

ontvingen onlangs een schrijven van Broeder en Zuster
Willem de Bloois van Ogden, Utah (Adres 2852 Liberty Avenue).
Broeder en Zuster de Bloois vertrokken ongeveer 16 jaar geleden
naar Utah met hun kinderen, en zijn trouwe werkers in hun wijk
en den tempel. Zij verheugen zich in het Evangelie en geven al
hun broeders, zusters en vrienden in de Nederlandsche Zending
:

hun groeten.

Adres van het Zendingskantoor
Volgens een nieuwe indeeling door de Posterijen, is het Zendingskantoor ingedeeld in het stadsdeel, bekend als „Noord". In
de toekomst dient men dus op het adres te vermelden Crooswijkschesingei 16b, Rotterdam-Noord.
:

Abonnementsgelden
Het is vele abonné's ontgaan, dat het abonnementsgeld
vooruit voldaan dient te worden, hetzij per maand of per jaar.
Aan hen, die de abonnementsgelden voor „De Ster" van
Mogen
1934 reeds hebben voldaan, onzen besten dank!
wij anderen aan hun plicht herinneren ? Het einde van het
jaar nadert Hebt u reeds de betaling van uw abonnementsgeld voor 1935 overdacht?
promptheid zal zeer zeker worden gewaardeerd.

—
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