
1/

DE STER
VAN NEDERLAND

HALF-MAANDELIJKSCH
TIJDSCHRIFT VAN DE

KERK VAN JEZUS CHRISTUS
VAN DE LATERDAAGSCHE
HEILIGEN

40e JAARGANG 1935

„Gewisselijk, de Heere Heere zal geen ding doen,

tenzij Hij Zijne verborgenheid aan Zijne knechten,

de profeten, geopenbaard hebbe".
Amos 3:7.

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



VOORWOORD

De snelheid, waarmedede jaren heenvlieden, om slechts een vage

herinnering in de tallooze eeuwen der eeuwigheid te worden, is te

zien in het opnieuw voltooien van een jaargang van De Ster van

Nederland. Deze, de veertigste jaargang, is zoowel een jaarboek

van den groei en de ontwikkeHng van de Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen in Nederland, als een korte

opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens den bloei

der Kerk in de geheele wereld. De inspireerende toespraken en

artikelen van God's verkoren leiders op deze aarde dienen als

aanmoedigende en geloofsbevorderende bronnen van eeuwige

vreugde voor hen, die er naar streven, om God in geloof en

werken te dienen. Het is in deze dagen van godsdienstverwarring

opwekkend, zulke woorden van geloof en vertrouwen in het Ver-

zoeningswerk van Christus en het plan van zaligheid, zooals hierin

vervat, te kunnen vinden. Ze staan als een machtig bolwerk tegen

de golven van ongeloof en cynisme en zelfzucht, welke de grond-

slagen van waar, levend christendom dreigen aan te vallen.

Het jaar 1935 is een jaar van spoedigen groei van het zicht-

bare koninkrijk van God op de aarde geweest. Op de Hawaïsche

eilanden werd een nieuwe stake georganiseerd, waarmede wordt

aangetoond, op welke wijze „deze steen, zonder handen afge-

houwen", voortrolt, teneinde de geheele aarde te vervullen, godde-

loosheid te onderwerpen en de regeering van gerechtigheid op de

aarde te bevorderen. De tegenstanders van het Herstelde Evan-

gelie van Jezus Christus, die hebben verondersteld, dat het slechts

als een paddestoel uit den grond was opgeschoten, wel zou ver-

schrompelen en door de stralen van de waarheidszon ver-

dwijnen, gaan nu inzien, dat de jeugdige profeet van Palmyra

inderdaad een door God geroepen dienstknecht was, om den sluier

der duisternis vaneen te scheuren en het licht der geopenbaarde

waarheid ongehinderd te laten schijnen op een wereld, welke een

godsdienst-herschepping zoo zeer noodig had.



Bij het sluiten van dezen 40e jaargang van De Ster zien wij

hoopvol uit naar het jaar 1936, waarin de Nederlandsche Zending

van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen den 75en gedenkdag der komst van het herstelde Evan-

gelie aan haar stranden zal vieren. Moge de Heere De Ster

doen voortgaan, opdat haar leidende stralen van eeuwigdurend

licht nimmer door de wolken van economische en sociale neer-

slachtigheid, welke nu aan de levenshorizon dreigen post te vatten,

zullen worden gebroken.

De Redactie.
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„Ieder mensch komt in de wereld met zijn vrijen wil, en ieder mensch
gebruikt hem ; soms tot zijn voordeel, soms tot zijn nadeel, leder mensch
heett aanspraak op den Geest van den Heere, om hem te leiden in het ge-

bruik van zijn wil, en indien hij leett, zooals het behoort, zal hij dezen
leidenden Geest bezitten."

Antoine R. Ivins.

GROETEN VAN HET EERSTE PRESIDENTSCHAP
der Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen
Wij bieden onze groeten aan en geven onzen zegen aan de

leden van de Kerk en aan alle menschen, overal, die oprechte zoekers

zijn naar waarheid.

Terwijl wij in de plichten des levens even stilstaan om deze
gelukwenschen van het jaargetijde aan te bieden, vergeten wij

degenen niet, in wier woningen de Dood binnengetreden is en
ledige stoelen en rouwende harten heeft achtergelaten. Voortdurend
maait de zeis van den tijd geliefden weg. Tijdens het nu ten einde

spoedende jaar heeft de Kerk met beroofde verwanten het heen-

gaan betreurd van een aantal wakkere leiders, in gemeenten en
„staken", en onder de Algemeene Autoriteiten. Glansrijk hebben
deze edele dienstknechten de over hen uitgesproken lofzeggingen

verdiend. Moge de ware geest van Christus, onzen Verlosser,

vertroosting geven aan allen, wie de Dood heeft doen rouwen.
Moge de belofte van den Heiland, niet alleen aan Zijne Apostelen
van ouds gegeven, maar aan alle andere ware volgelingen, de pijn

van schrijnende harten lenigen, zooals het dat gedaan moet hebben
bij Zijne discipelen, toen Hij zeide : „Ik ga heen om u een plaats

te bereiden .... opdat waar Ik ben, ook gijlieden zijn moogt."
De Opstanding des Heeren verkondigt aan heel het menschdom



een boodschap van hoop en vertroosting, zooals Zijne geboorte

vreugde inluidt, en vrede en welwillendheid.

Bijna tweeduizend jaar geleden werd de Zoon van God onder
de menschen geboren. Aan de wachthoudende herders in Palestina,

die omschenen werden door de glorie des Heeren, verscheen de
Engel met de boodschap van de Messias-geboorte, terwijl een

menigte van de hemelsche heirscharen, die bij den Engel waren,
zongen : „Eere zij God in den hooge, en vrede op aarde onder
de menschen, waarin Hij welbehagen heeft !" In Zarahemla, op
het Westelijke Halfrond, kwam op den vooravond van den vast-

gestelden sterfdag van de godvruchtigen, die in den Christus ge-

loofden, de Heere Zelf tot den Profeet Gods, aankondigend Zijne

geboorte op den volgenden dag, en toen volgde het langbeloofde

teeken :

„En het geschiedde, dat er geene duisternis was dien ganschen
nacht, maar het zoo licht was alsof het middag was."

In de godlijke bediening Zijns levens verkondigde de Heere het

Evangelie, en als een sterfelijk wezen gaf Hij ons het voorbeeld

van den volmaakten mensch.

Het Evangelie is een plan tot leiding der menschen in hun
onderling verkeer hier als stervelingen en als richtsnoer in hun
geestelijk leven, opdat zij zalig en verheven mogen worden in de
komende wereld. Het Evangelie is geen maatschappelijk programma,
alhoewel het betrachten ervan op deze aarde zulk een progamma
omvat, indien hebzucht en schraapzucht, begeerlijkheid en zelfzucht

onder den voet getreden en indien eerzucht, wangunst en hefde

voor wereldlijke macht en heerschappij uitgeworpen worden. Het
Evangelie is eeuwige waarheid, bestaande van eeuwigheid tot

eeuwigheid ; het is alle waarheid.

Het Evangelie leert ons eerst op het inwendige van het leven

te letten, op ons geestelijk wezen ; al het uitwendige is voor den
groei, ten voordeel van en een behulpsel voor het inwendige.

De geneugten en de kwalen van het vleesch zijn van voorbij-

gaanden aard ; heden spreken wij, morgen zijn onze stemmen ge-

stild. Al wat gemakzucht en pleizier in de hoogte steekt en er

een kostbaar levensdoel van maakt, is uit den Booze.
God let op onze eeuwige zielen ; Zijn hoede is over datgene,

wat de ziel helpt bij hare eeuwigdurende worsteling tegen het

verkeerde. Hij is alleen ons stoffelijk welzijn gedachtig, waar het

ons helpt onzen geest te zuiveren, te versterken en wasdom te

geven. Deze grondwaarheid vergeet Hij nimmer : „Weest gij dus
volmaakt, zooals uw Hemelsche Vader volmaakt is".

In deze dagen waarin velen pleiten dat wij ons vleeschelijk

gemak en zinnestreeling vooropstellen, of lichamelijk en wereldsch
gerief, of ijdele lichtzinnigheid, zullen wij goed doen het gebod
van den Meester te gedenken ;

„Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ver-

nielen en dieven inbreken en stelen.



„Maar verzamelt u schatten in den hemel, waar mot noch roest

vernielt en dieven inbreken noch stelen."

Paulus' vermaning, gericht tot Timotheüs, zijn geliefden zoon in

het geloof, is heden even toepasselijk als toen hij schreef uit diepe

ervaring en levensvoeling met den Meester :

„Nu, er is met godsvrucht veel te verdienen, indien zij met
tevredenheid gepaard gaat.

„Want wij hebben niets in de wereld medegebracht, en het is

zeker dat wij er ook niets uit kunnen meenemen.
„Hebben wij dus voedsel en dekking, dan zullen wij daarmede

genoegen nemen.
„Zij daarentegen die rijk willen worden vallen in verzoeking,

in een strik en in vele domme en schadelijke begeerten, die de
menschen ten ondergang brengen en in het verderf storten.

„Want de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Door
zich aan haar over te geven zijn sommigen van het geloof af-

gedwaald en hebben zichzelven vele smarten op den hals gehaald.

„Maar gij, mensch Gods, wacht u daarvoor ; jaag naar gerechtig-

heid, vroomheid, geloof, liefde, geduld, zachtmoedigheid".

Wij beklagen diep de tot het volk gekomen ontberingen ; wij

zijn gevoelig voor den onrust van geest en gemoed waaraan velen

lijden ; wij sympathiseeren met hen in alle bekommernissen waar-
mede zij te kampen hebben ; maar wij beloven het volk dat hunne
lasten verlicht zullen worden en dat er leniging zal komen van
hunne beproevingen en leed in zooverre zij de geboden des Heeren
bewaren met het oog alléén op Zijne glorie.

Tot de schare op den Berg zeide de Heiland :

„Zoek slechts eerst Gods Koninkrijk en de gerechtigheid die

Hem behaagt, en dat alles zal als een toegift u geschonken worden".
God zal Zijn rijkste zegeningen uitgieten op al Zijn getrouwen

;

en wij zegenen u met vertroosting, en met vrede, en met vreugde
in gemoed en geest, in de mate dat gij Zijne geboden onderhoudt.

Heber J. Grant. J. Reuben Clark }r. David O. McKay.
Vertaald door K.

NIEUWJAARSGROET
Wederom een wenteling van het wiel en weer is een jaar

verstreken — voor ons allen een jaar vol vreugde en verdriet,

succes en tegenspoed. Doch met het verstrijken van het oude en
de intrede van het Nieuwe Jaar wordt ons allen weer de ge-
legenheid tot verderen vooruitgang en meerder werk geboden.
Het is onze oprechte Nieuwjaarswensch voor iedereen, dat vrede
en geluk zijn deel moge zijn in 1935 en dat hij in het geloovig
dienen van God immer de hulp mag genieten van Hem, die „een
iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt".

H. Ralph Stephenson. H. Theodore Sumsion.

Zendingshoofdkantoor.



DE ZONDAGSSCHOOL
„Het Koninkrijk van God", waarvan wij allen deel uitmaken,

„is gelijk een mosterdzaadje', dat in alle landen groeit en bloeit.

Indien wij als leden van dat Koninkrijk de principes, die wij

aanhangen, als een lichtende toorts hooghouden, zullen wij groote

macht verkrijgen : . . . . een kracht die is als die van eb en vloed,

met zachten drang, maar onweerstaanbaar, zelfs het zwaarste schip

bewegende.

De Zondagsschool, de groote karaktervormer voor jong en
oud, is de vorm, waarin de ziel der jeugd gegoten en gevormd
wordt tot een flinke persoonlijkheid, die wapens, die het lichaam

dooden kunnen versmaadt, maar strijdt met de geestelijke wapens,
om met onweerstaanbare macht de wereld voor Christus te veroveren.

Wilt U niet met ons strijden? Grijpt U deze gelegenheid, om
Uw geloof te vergrooten en te versterken, niet aan, zoodat wij

allen vereenigd en met macht de waarheid, dat het Evangelie

leeft en zich aanpast bij de hedendaagsche toestanden, kunnen
verspreiden ?

Dat U dit in het komende jaar doen zult en dat het Nieuwe
Jaar U veel vreugde mag brengen, is de oprechte bede van

Uw broeder in het Evangelie,

Kenneth E Knapp.

J.M.O.O.V.

„Het is beter goed te leven, dan lang te leven". Dit zou het

motto voor ieder goedwillend mensch moeten zijn. En daar de
handelingen der menschen het directe gevolg van hun levens-

beschouwing zijn, is het toch wel wenschelijk en eenige moeite,

tijd en geld waard, om Uw belangstelling voor dingen, die U
kunnen opvoeden, gaande te houden. Het werken in de J.M.O.O.V.
geeft ons als belooning die dingen, die ons leven verrijken en

onze beschouwing van het leven veredelen: Inderdaad een zeer

rijke belooning.

Wij gevoelen een groote vreugde en trotsch, omdat wij het

voorrecht hebben met U samen te werken. Wij zijn U erg

dankbaar voor de ondersteuning en toewijding, die Gij het

O.O.V.-werk en zijne idealen geschonken hebt en het is onze
innigste wensch, dat Gij kracht zult ontvangen om „Houw en

trouw" te zijn aan die idealen, opdat onze organisatie voor-

uitgang moge maken en wij meer pogingen in het werk zullen

stellen en harder zullen werken, om de volmaaktheid, die geluk

en tevredenheid hier op aarde en eeuwigdurende vreugde en

vooruitgang in het hiernamaals beteekent, te bereiken.

Met de beste wenschen voor het komende jaar bidden wij dat

God U in Uw werk zegenen zal.

Het J.M.O.O.V.-Bestuur:
Kenneth E Knapp. Jacob GreefF. Marinus van Gelderen.



J.V.O.O.V.

Een veelbewogen jaar ligt achter ons ! Vele gebeurtenissen

rondom hebben onze aandacht opgeëischt. We hebben medege-
leefd in onze gedachten met rouw, verdriet en vreugde van onze

medemenschen, om dan weer met innige dankbaarheid in ons

hart ons gelaat te wenden naar het Middelpunt van het Al „het

Evangelie van Jezus Christus".

Dan namen we weer ernstiger, met meer toewijding de draden

in handen, welke door Gods dienstknechten ons getoond zijn als

hulpmiddelen om „alle kinderen van Eén Vader" te vereenigen

en omhoog te voeren.

Een van deze draden is het O.O.V.-werk. Ook hierin zijn we
dit afgeloopen jaar veelbewogen geworden; een bewogenheid die

ten doel heeft ons waakzaam en werkzaam te maken en ons voor
te bereiden voor de taak, welke ons zeker in de toekomst wacht.

Onze innige wensch is, dat alle O.O.V.-leden in het ons wach-
tende jaar meer dan ooit, geinspireerd door de schoone leuze:

„Onze daden zullen de tolk zijn van onze verknochtheid aan de

Kerk", trouw zullen betoonen aan hun vereeniging en daardoor
den gemeenschapsgeest zullen verhoogen en hun leven rijker

maken.
Wij hopen, dat alle leidsters, doordrongen van hun mooie taak,

vooraan zullen blijven gaan, hun werk dragende op hoog geheven
handen, ongeacht of het succesvol lijkt of niet.

Het loon is weggelegd voor hen die volharden!

Onze wensch is met u het werk van onzen Heiland groot te

maken en we vragen Hem daarom, ons aller verstand te verlichten

en onze harten warm te maken.
Het J.V.O.O.V.-Hoofdbestuur.

T. C. Hartman-Spaans.
C. T. van Dekken.

GENEALOGISCHE VEREENIGING
1 Januari 1935

Het afgeloopen jaar is in onze zending een jaar

van geestelijken groei geweest. Het pad van vooruit-

gang is ruw en smal ; velen zien we struikelen en
weder opstaan. Laat ons dit echter niet verontrusten ;

een struikelend mensch is een mensch in beweging,
een mensch, opgaande tot het groote doel, de Celestiale

glorie van God. O, Broeders en Zusters, niet alleen

wij levenden strijden voor onzen vooruitgang ; ook de ontelbaren,

die voorgingen, strijden hun strijd. Zij missen echter hun doop en
de Gave des Heiligen Geestes, die ook hen moet leiden in alle

waarheid. Deze trooster en hulp, welke wij van onzen Vader
ontvangen hebben, om weer op te kunnen staan, hebben ook zij



van noode. Aan ons is de taak gegeven, in het nieuwe jaar ons

leven te besteden aan het verlossingswerk voor onze dooden. Gods
zegen rust op dit werk en op zijn werkers- In het afgeloopen jaar

werd de Genealogische Verceniging opgericht, teneinde te groeien

tot een machtig middel in Gods hand, tot volmaking Zijner

kinderen. Laten we 's Heeren vertrouwen in ons niet beschamen
en werken aan het heil van alle menschen. Voorzeker, uw loon

zal een duizendvoudig offer waard zijn. Dat het nieuwe jaar een
jaar van groote zegeningen voor u moge zijn !

Hoofdbestuur der Genealogische Vereeniging,

G. T. Riebeek, President.

Jansje Copier, Secretaresse.

JEUGDWERK
Heb ik heden iets goeds in de wereld gedaan ? — Laat ons,

alvorens 1935 in te gaan, deze vraag even overdenken en zien,

of we er volmondig „ja " op kunnen antwoorden. — Hebben we
werkelijk gedurende 1934 ons uiterste best gedaan? Hebben wij

ons deel bijgedragen tot het geluk van onze medemenschen en
van hen, die eenmaal de maatschappij zullen vormen ? Indien we
er van overtuigd zijn, dat we werkelijk niet hebben gegeven, wat
we konden geven, dan mogen wij den Heere danken voor de ons

geschonken 365 gelegenheden, om onze fout weer goed te maken
en te trachten, nog meer te doen tot uitbreiding van Zijn Kerk
en werk.
Het is geen schande om te vallen, doch wel om te blijven liggen,

waar we gevallen zijn en geen moeite te doen, om op te staan en

ons voor nogmaals struikelen te hoeden.

„Gods genade straalt van boven, helder lichtend op ons neer ;

Maar Hij vergt, dat op de kust hier, ons licht brande evenzeer."

Beseffen we de beteekenis van deze woorden ? Zullen wij hel

licht van Hem ontvangen en het daarna onder een korenmaat
verbergen en anderen er geen voordeel van geven? „Neen", zegt

een waar Laterdaagsch Heilige en hij doet meer dan ooit zijn best, om
anderen door daden en voorbeelden te toonen, wat wij onder
lichtdragers verstaan.

Mogen wij, bezield met het vaste voornemen om onzen Vader
te danken voor Zijn zegeningen, dit toonen door te doen, wat
onze Heiland in onze plaats zou hebben gedaan, en u zult in dit

werk niet alleen staan.

Onze beste wenschen voor een gelukkig en vreugdevol 1935 !

Het Jeugdwerk-Hoofdbestuur,

J. A. Riet, Opzienster,

A. Boekhout, Ie Raadgeefster,

N. van Hattum, 2e Raadgeefster,

C. G. V. Kwawegen, Secretaresse.



NIEUWJAARSGROET AAN DE Z.H.V.-LEDEN

„De tijd gaat snel, gebruikt hem wel" ; een spreekwoord, dat

we in 1934 zeker allen hebben bewaarheid gezien. Wat kunnen
we beter doen in dit leven, dan onzen tijd nuttig besteden ? De
kansen tot dienstbetoon en vooruitgang zijn overal te vinden,

zoowel in de Kerk als tehuis. Overal zijn er dingen en toestanden,

die onze beste krachten vragen. Ook de Z.H.V, biedt gelegen-

heid tot werkzaamheid ! Zoowel geestelijk ais maatschappelijk valt

er nog veel arbeid te verzetten, en dit kunnen we, met de hulp

van onzen Hemelschen Vader

!

Onze idealen zijn schoon, doch niet zoo gemakkelijk te ver-

wezenlijken en daarom allen in 1935 onze handen uit den mouw
en iedere kans tot dienstbetoon en meerdere werkzaamheid benut.

Onze beste wenschen voor uw welzijn in het komende jaar en
veel succes met uw werk

!

Hermana F. Lyon,
Consulteerende raadsvrouwe der Z.H.V.
in de Nederlandsche Zending.

Het Hoofdbestuur der Z.H.V.

Sj. Scheer, Presidente.

D. Bartcn, Ie Raadgeefster.

G. Zippro, 2e Raadgeefster.

J. V. Keizerswaard, Secretaresse.

EEN BOODSCHAP VAN HET UTRECHTSCHE DISTRICT

Wij wenschen de leden en vrienden van de Nederlandsche

Zending een Gelukkig Nieuwjaar en het is ons verlangen, dat het

jaar 1935 voor U allen veel voorspoed zal brengen.

Het is vaststaand, dat de snel voorbijvliedende jaren veel ver-

andering medebrengen. Dit zal eveneens met 1935 het geval zijn.

Onze Hemelsche Vader biedt ons het voorrecht, een nieuw jaar

te zien aanbreken. Het kan zijn, dat voor velen dit jaar met
vreugde zal aanvangen, doch in droefheid eindigen. Wij kunnen
dit alles vooraf niet bezien. Doch een ding vast : het verloop der

jaren brengt ons nader tot den tijd, dat Christus op aarde zal

wederkeeren, om Zijn Kerk te regeeren.

Laat ons volharden in het Evangelie, Christus tot onze „Rots"

en „Steun" nemen en wij zullen onze beproevingen als zegeningen zien.

Marvin Walton ) tj ,

Dow Ted Lewis)

Harold Williams ) a u
» D Q. 1 \ Apeldoorn.
A. E. Bmgham )

^

A. Woodruff Miller ) ,, ,

T u r^ • 1 \
Almelo.

John van Urimmelen
)

Sterling K. Hixson )
p^^.^^^^^

Abraham Sieverts Jr. )



VAN HET ROTTERDAMSCHE DISTRICT

Groeten voor het nieuwe jaar 1935

Uren, dagen, maanden, jaren.

Vliegen als een schaduw heen.

Ach wij vinden, waar wij staren.

Niets bestendigs hier benêen.

Op den weg, dien wij betreden.

Staat geen voetstap die 't verdrijft.

Al het heden wordt verleden.

Schoon 't ons aangerekend blijft.

Mogen wij deze woorden in onze harten laten doordringen,

zoodat wij in het komende jaar beter mogen doen, dan wij in het

afgeloopen jaar gedaan hebben, en mogen wij ten alle tijde door den
Geest des Heeren geleid worden ; werkelijk door onze daden onze
liefde voor het werk des Heeren en onze verknochtheid aan
Zijn kerk toonen.

Dat niets van het afgeloopen jaar ons aangerekend moge
blijven en wij allen met een nieuw en blanco register het nieuwe
jaar mogen en kunnen ingaan en met voldoening op het afge-

loopen jaar mogen terug blikken. Dat God u moge zegenen met
Zijn rijkste zegeningen is ons aller wensch.

C. J. Schaap,
)

j^^ij^
Zr. J. C. Schaap, )

C. H. Esperson,
) r)nrdrecht

H. B. Watkins, )

Dordrecht.

L. R. Ossmen, Rotterdam.

NIEUWJAARSGROET UIT HET NOORDEN
Indien we „Wanneer we aan het einde van een schoonen dag,

onzen blik nogmaals achterwaarts wenden", zooals een geliefd

lied in het Engelsch zegt, een zonden toepassen op het achter ons

liggend jaar, kunnen we dan zeggen, dat we dat jaar zoo vol-

maakt mogelijk hebben doorleefd ? Of zijn we daarin te kort

geschoten? Hebben we de last van onze naasten verlicht? „Heb
ik heden iets goeds in de wereld gedaan ?" zal ieder Christen op
die vraag bevestigend kunnen antwoorden ?

Laat ons, met een nieuw jaar ons. hand in hand, nederig den
weg des levens voor anderen verlichten ! Mogen wij het wel-
bekende voorbeeld van Jezus Christus volgen en dit jaar Hem
meer gelijk worden. Wij weten, dat wij daarvoor ruimschoots de
zegeningen zullen ontvangen.
Wij nemen deze gelegenheid te baat, om alle lezers van „De

Ster" een zeer gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar te wenschen.

Uw broederen in Christus :

John W. Evertsen. H. Louis Hagen. Niel Kooyman.
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VAN DE REDACTIE
»De Ster« verjaart

Reeds negen en dertig jaar is „De Ster" trouw verschenen, en

heeft gediend als bode in de Nederlanden van het Herstelde

Evangelie van Jezus Christus. Met dit nummer vangen wij dus den
veertigsten jaargang aan, vertrouwende, dat „De Ster" moge
voortgaan, met haar leidend licht de liefhebbers van eeuwige
waarheid te bestralen, ondanks de drukkende economische toe-

standen, welke de geheele wereld aantasten. De redactie heeft

slechts één wensch voor de toekomst van „De Ster" en dat is,

dat ze beter zal worden dan alle voorgaande nummers, geheel en
al gevuld met woorden van wijsheid, door de dienstknechten van
God op deze aarde gesproken.

Een Nieuwjaarsgroet

Er wordt zoo dikwijls gezegd, dat „De tijd wacht, zooals het

getij, op geen mensch." Ondervinding heeft geleerd, dat hij niet

alleen op niemand wacht, doch zelfs zijn vaart niet vermindert,

hoezeer we ook zouden wenschen, onze handen uit te strekken

en hem in zijn vaart te stuiten.

Het schijnt eerst gisteren, dat het jaar 1934 aanving, en toch

wijst de kalender uit, dat wij aan den drempel van een nieuw
jaar staan. Wanneer we een terugblik werpen op het gepasseerde

jaar van af het punt, dat wij nu hebben bereikt op onze op-

waartsche tocht in het leven, kunnen wij dan tevreden zijn met
het werk, dat wij gedurende dien tijd hebben verricht ? Wanneer
we een ernstig onderzoek instellen naar onze verrichtingen, dan
zullen we ongetwijfeld moeten toegeven, dat er vele dingen zijn,

waarin wij hebben gefaald. Hebben wij de vergaderingen bijge-

woond, zooals we dat behoorden te doen? Zijn we eerlijk ge-

weest tegenover den Heere in het betalen van onze tienden en

vastofFers? Hebben wij ijverig en gewillig dienstbaarheid betoond
in onze priesterschap- of hulporganisaties, de ons opgedragen
werkzaamheden getrouw volbracht?

Hebben we zelfbeheersching geleerd? Hebben wij geleerd niet

langer toe te geven aan ijdel gepraat en onze tongen in toom
gehouden ? Is onze kennis en ons begrip aangaande het Evangelie-

plan verrijkt, en daardoor nieuw leven en nieuwe vreugde aan onze

ziel toegevoegd ? We konden ons al deze en nog vele andere

vragen stellen. Indien het antwoord op één ervan „Neen" is, dan
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dienen we een vastbesloten poging in het werk te stellen ge-

durende dit nieuwe jaar, onze broederliefde, welke Christus van
Zijn volgelingen verwacht, op hooger peil te brengen. Het plan

van zaligheid verlangt voortdurend pogen van onzen kant, zoodat
wij de moeilijkheden, welke zich op onze aardsche loopbaan bevin-

den, mogen onderwerpen en in triomf het menschelijk gedrag op
hooger peil kunnen brengen. Het is slechts door zulke resultaten,

dat wij eenmaal in de tegenwoordigheid van onzen Heer en Hei-
land Jezus Christus hopen te leven.

Bij den aanvang van een nieuw jaar wenschen wij u gezond-
heid en sterkte, om uw plichten in het dagelijksch leven, welke op
u rusten, te vervullen. Wij wenschen u succes in uw werk en
vreugde in uw arbeid. Wij hopen, dat wij aan het einde van het

jaar allen waardig bevonden mogen worden voor de zegening,

welke het oude Israël werd gegeven :

„De Heere zegene u en behoede u ! De Heere doe Zijn aan-

gezicht over u lichten en zij u genadig ! De Heere verheffe Zijn

aangezicht over u en geve u vrede !" (Numeri 6 : 24-26).

(LES VOOR OUDERS EN EVANGELIELEERKLAS)
JEZUS DE CHRISTUS
Door James E. Talmage

HOOFDSTUK 8

Het kind van Bethlehem

De geboorte van Jezus

Even duidelijk als de profetieën, welke verklaren, dat de Messias

uit het geslacht van David zou voortkomen, zijn de voorspellingen,

die wijzen op de plaats van Zijn geboorte te Bethlehem, een

kleine plaats in Judea. Onder de priesters, schriftgeleerden en

rabbijnen schijnt hierover geen meeningsverschil te bestaan, noch
vóór noch sinds het groote gebeuren. Bethlehem, ofschoon klein

en voor handel en nijverheid van weinig beteekenis, nam in het

Joodsche hart een dubbel groote plaats in, èn als de geboorte-

plaats van David èn als die van den toekomstigen Messias.

Maria en Joseph woonden in Nazareth van Galilea, ver verwij-

derd van Bethlehem van Judea, en ten tijde, waarover we
spreken, was het moederschap van de Maagd spoedig aanstaande.

In die dagen ging er een gebod van Rome uit, dat de menschen
in alle koninkrijken en provincies, die schatplichtig waren aan den

keizer, beschreven zouden worden ; de oproep was van alge-

meene strekking ; ze behelsde, „dat de geheele wereld beschreven
zou worden" ^). Het beschreven worden, waarnaar hier verwezen
wordt, kan worden begrepen als een inschrijving-), of een regi-

^) Lukas 2:1; zie eveneens verzen 2-4. Aanteekening 1, blz. 11.

') Zie kantteekening Oxford en Bagster bijbels.
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stratie, waardoor men zich een volkstelling van Romeinsche
onderdanen zou kunnen verzekeren, welke als grondslag kon
dienen voor de vaststelling der belasting van de verschillende vol-

keren. Deze bijzondere volkstelling was de tweede van drie der-

gelijke algemeene registraties, welke volgens de geschiedschrijvers

met tusschenpoozen van ongeveer twintig jaar plaatsvonden. Had
de telling op gewone Romeinsche wijze geschied, dan zou
elk persoon in zijn verblijfplaats ingeschreven zijn ; doch de
Joodsche methode, waarvoor de Romeinsche wet eerbied had,

noodzaakte inschrijving in de plaatsen of steden, waarop de
respectievelijke families als hun voorvaderlijk tehuis aanspraak
hadden.

Of de eisch, dat iedere familie dus in de stad hunner voor-

vaderen ingeschreven moest worden, geheel op bevel was, is

voor ons van minder belang ; feit was, dat Joseph en Maria naar

Bethlehem gingen, de stad Davids, om volgens het keizerlijk gebod
ingeschreven te worden ').

De kleine stad was toen overvol, zeer waarschijnlijk door de
menigte, die, gehoorzaam aan denzelfden oproep, daarheen ge-

komen was; en bijgevolg konden Joseph en Maria geen geschikte

verblijfplaats vinden en moesten zich tevreden stellen met de
toestanden van een geïmproviseerd kamp, zooals ontelbare reizi-

gers vóór hen reeds gedaan hadden en ontelbare anderen in die

plaats en overal sindsdien hebben gedaan.

Aanteekeningen bij hoofdstuk 8

1. Het „beschrijven". Met betrekking tot de aanwezigheid van Joseph
en Maria in Bethlehem, ver van hun Galileesch tehuis, en het keizerlijk

gebod, als gevolg waarvan zij daarheen geleid waren, zijn de volgende
verwijzingen een beschouwing waard. Farzar (Het leven van Christus,
blz. 24, noot), zegt: „Het schijnt onzeker te zijn, of de tocht van Maria
met haar man verplicht dan wel vrijwillig was
Vrouwen waren onderworpen aan een hoofdelijke belasting, indien

deze inschrijving eveneens met belasting uitstaande had. Maar, afgezien
van een wettelijke noodzakelijkheid, kan ook gevoegelijk verondersteld
worden, dat Maria onder zulke omstandigheden niet gaarne alleen werd
achtergelaten. Het wreede wantrouwen, waarvan zij het slachtoffer was
geworden, en hetwelk reeds bijna had geleid tot de verbreking van
haar verloving, had haar steeds meer doen hangen aan de bescher-
ming van haar man."
Het volgende uittreksel is uit Geikies „Leven en Woorden van

Christus", deel I, hoofdstuk 9, blz 108: „De Joodsche natie moest aan
Rome schatting betalen, door bemiddeling van hun regeerders, sinds
de dagen Pompei"; en de methodische Augustus, die nu regeerde, en
weer orde en zuiverheid moest scheppen in de financiën van het
keizerrijk, na de verwarring en uitputting van de burgeroorlogen, zag
er terdege op toe, dat men dezen plicht niet zou vergeten of

ontduiken. Het was zijn gewoonte, om periodiek in iedere provincie
van zijn uitgestrekt gebied een volkstelling te doen plaatshebben,
zoodat hij het aantal soldaten kon weten, dat hij in elke provincie zou
kunnen lichten, en het aan de schatkist verschuldigde belastingbedrag

In een keizerrijk, dat de toen bekende wereld omvatte,

^) Zie aanteekening 1.
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kon zulk een volkstelling moeilijk gelijktijdig plaatshebben, of binnen
een bepaalden tijd; waarschijnlijk was dit in opeenvolgende provincies
of koninkrijken het werk van jaren. Echter zouden de rijken van
onderkoningen, zooals Herodus was, vroeg of laat de door hun meester
verlangde statistieken moeten verstrekken.

Hij had zijn koninkrijk, met onderwerping als grondslag, ontvangen
en werd in den loop der jaren steeds meer volkomen afhankelijk van
Augustus, en moest bij iederen, door hem te nemen stap diens goed-
keuring vragen. Hij was daarom maar al te zeer bereid aan zijn wensch,
om de gegevens te verkrijgen, te voldoen, zooals valt af te leiden uit

het feit, dat in een der laatste jaren van zijn leven, juist voor Christus'
geboorte, hij de geheele Joodsche natie plechtig getrouwheid aan den
keizer zoowel als aan hemzelf liet zweren.
Het is zeer waarschijnlijk dat de wijze, waarop men in het bezit der

verlangde gegevens zou komen, grootendeels aan Herodes werd over-
gelaten, ten eerste om voor het volk eerbied aan hem te betoonen en
omreden de bekende oppositie van de Joden tegen iets dergelijks als

een algemeene telling, zelfs afgezien van de belasting, waartoe ze zou
moeten leiden. In den tijd waarnaar de geschiedenis verwijst, scheen
er slechts een eenvoudige inschrijving te hebben plaatsgehad, op de
oude Hebreeuwsche manier van het beschrijven van families, in hun
voorvaderlijke verblijfplaatsen, natuurlijk voor toekomstig nut ; en dit

had een rustig verloop .... Daar de boodschap door het land was ge-
gaan, stond Joseph niets anders te doen dan naar Bethlehem te gaan,
daar hij in de stad Davids, de plaats, waar zijn familie vandaan kwam,
van het huis en het geslacht van David, beschreven moest worden.

(Wordt vervolgd).

ZENDINGSNIEUWS
Aangekomen

Wederom zijn vanuit Zion enkele zendelingen aangekomen, en wel
op 22 December 1934, om in Holland zendingswerk te verrichten, n.1.

Ouderling flrthur Eldon Bingham, van Riverdale, Utah; Ouderling John
van Drimmelen van Ogden, Utah; Ouderling Harold Barlow Watkins
van Ogden, Utah en Ouderling Dow Ted Lewis van Lewiston, Utah.

Nieuwjaarsgroeten van vrienden in Amerika
Wij ontvingen brieven van oud-Zendingspresident Frank I. Kooyman

alsmede van Ouderling Walle Koster, waarbij zij ons verzochten u te

laten weten, dat ze het best maken en zich in hun werk verheugen.
Hun Nieuwjaarswenschen gaan uit naar alle leden en vrienden in

Nederland.
Ook van Ouderling Henry Hansen van Ogden — velen leden nog wel

bekend — bereikte ons het verzoek, U de groeten over te brengen en
hieraan zijn beste wenschen voor een gelukkig en voorspoedig Nieuw-
jaar toe te voegen. Hij spreekt daarbij het vertrouwen uit, dat U zoowel
Zendingspresident als alle zendelingen Uw volle ondersteuning zult

geven, daar ze deze zeer zeker noodig hebben.

J.V.O.O.V. Hoofdbestuur

Aan Zr. E. Bachet en Zr. B. Diender is op eigen verzoek ontslag
verleend uit hun resp. functies van de 2e raadgeefster en secretaresse
in bovengelnoemd Hoofdbestuur. Alle correspondentie enz. tot nader be-
richt dus te zenden aan Zr. T. C. Hartman-Spaans, Acasiastraat 265,

Den Haag.
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VOOR JONGE OGEN
Bladen uit mijn Dagboek

door President Wilford Woodruff

HOOFDSTUK I.

In het belang van de jonge Laterdaagse Heiligen zal ik enkele

van mijn ondervindingen verhalen. Ik zal beginnen met het geven
van een kort verslag van enkele voorvallen uit mijn jeugd.

De eerste jaren van mijn jeugd leefde ik onder de invloed van
wat de geschiedenis noemde de „Blue Laws" van Connecticut.

Geen man, jongen of meisje van welke leeftijd ook mocht spelen

of werken van zonsondergang Zaterdagsavonds tot Zondagavond.
Na zonsondergang op Zondagavond mochten de mensen weer
werken en de jongens mochten springen, schreeuwen en spelen,

zoveel ze maar wilden.

Onze ouders waren zeer streng tegenover ons op Zaterdag-
avond en wij moesten de gehele Zondag erg stil zitten en ge-

deelten opzeggen uit de Presbyteriaanse catechismus en enkele

teksten uit de Bijbel.
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De mensen van Connecticut vonden het in die dagen god-
deloos om in een andere godsdienst te geloven of tot een andere
kerk te behoren, dan de Presbyteriaanse. Ze geloofden niet in

het bestaan van profeten, apostelen of openbaringen, zoals men
in de dagen van Jezus had en zoals we nu hebben in de Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Er was echter een oude man in Connecticut, Robert Mason
genaamd, die niet geloofde zoals die andere mensen. Hij ge-

loofde, dat het noodzakelijk was om profeten te bezitten, apostelen,

dromen, visioenen en openbaringen in de kerk van Christus,

zoals de mensen in vroegere dagen hadden ; en hij geloofde,

dat de Here in de laatste dagen een volk en een kerk zou op-

richten met profeten, apostelen, en alle gaven, krachten en zege-

ningen, welke ze in ieder tijdperk der wereld had bezeten.

De mensen noemde dien ouden man de oude Profeet Mason.
Hij kwam zeer dikwijls bij ons thuis, toen ik een jongen was,

en leerde mij en mijn broers die beginselen ; en ik geloofde hem.
Deze profeet bad zeer vaak, en hij had dromen en visioenen, en

de Heer toonde hem veel dingen doormiddel van visioenen, welke
in de laatste dagen zouden gebeuren.

Ik zal hier één visioen vertellen, dat hij mij had verteld. De
laatste maal, dat ik hem zag, zeide hij

:

„Ik was op een middag op het veld aan het werk, toen ik een

visioen kreeg. Ik werd midden in een grote boomgaard geplaatst

:

ik had honger en liep een heel eind door de boomgaard naar

fruit te zoeken, om op te eten ; maar ik kon in de hele boom-
gaard niets vinden en ik weende, omdat ik geen fruit vinden kon.

Toen ik daar zo de boomgaard stond rond te kijken en mijzelf

afvroeg, waarom er g2en vruchten te vinden waren, begonnen
de bomen rondom mij tegen de grond te vallen, totdat er ten

laatste in de hele boomgaard geen boom meer stond. Terwijl ik

verwonderd naar dit schouwspel stond te kijken, zag ik jonge

spruiten schieten uit de wortels der bomen die gevallen waren,

en zij werden voor mijn ogen jonge, weelderige bomen. Er
kwamen knoppen aan, ze bloeiden en er kwamen vruchten aan,

totdat de bomen waren beladen met het mooiste fruit, dat ik

ooit gezien had en het verheugde mij, om zoveel mooi fruit te

zien. Ik liep op een boom toe en nam mijn handen vol fruit ; ik

bewonderde de schoonheid ervan en was juist van plan, het te

proeven, toen het visioen zich sloot en ik me weer op het veld

bevond op dezelfde plaats, waar ik was, toen het visioen zich

ontsloot.

Ik knielde op de grond neer en bad tot den Heer en vroeg
Hem, in de naam van Jezus Christus, mij de betekenis van het

visioen te tonen. De Heer zeide tot mij : „Dit is de uitlegging

van het visioen : de grote bomen van de boomgaard stellen

de generatie der mensen voor, waarin u nu leeft. Er is geen
Kerk van Christus of koninkrijk van God op aarde in uw generatie.
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Er zijn geen vruchten van de Kerk van Christus op aarde. Er is

geen mens van God verordineerd, om een der verordeningen
van het evangeUe van zahgheid in deze dagen op aarde te be-

dienen. Maar daarna zal de Heer mijn koninkrijk en mijn kerk

op aarde oprichten, en de vruchten van het koninkrijk en de kerk

van Christus, zoals ze de profeten, apostelen en heiligen in iedere

tijdsbedeling hebben gevolgd, zullen weer in hun volheid op aarde

te vinden zijn. U zult wel leven en die dag zien en de vruchten

In uw handen hebben ; maar u zult er in het vlees nooit van
genieten".

Toen de oude profeet klaar was met het vertellen van het

visioen en de uitlegging ervan, zeide hij tegen mij, terwijl hij me
bij mijn voornaam noemde : „Ik zal in het vlees nooit van die

vruchten genieten ; maar jij wel en je zult een voornaam arbeider

in dat koninkrijk worden". Toen keerde hij zich om en ging heen.

Dit waren de laatste woorden, welke hij ooit op aarde tot mij

heeft gesproken.

Dit was een treffende gebeurtenis, daar ik veel dagen en uren,

twintig jaar lang, met den ouden Profeet Mason had doorgebracht

en hij had me dit visioen nooit eerder verteld. Maar bij de aan-

vang van ons laatste gesprek zeide hij, dat hij door de geest van
God gedrongen werd om het mij te vertellen.

Hij had dit visioen ongeveer in het jaar 1800 en hij vertelde

het mij in 1830 dezelfde lente, dat de Kerk werd georganiseerd.

Dit visioen, te zamen met zijn andere leringen, maakte een grote

indruk op mij en ik bad zeer dikwijls tot den Heer om mij door
Zijn Geest te leiden en mij voor te bereiden voor Zijn Kerk,

wanneer die zou komen.
In 1832 verliet ik Connecticut en ging met mijn oudsten broer

naar Oswego County, New York ; en in de winter van 1833 zag

ik, voor de eerste keer in mijn leven, een ouderling van de Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij pre-

dikte in een schoollokaal, dichtbij waar ik woonde. Ik woonde
de vergadering bij en de Geest des Heren verzekerde mij, dat

hetgeen ik gehoord had, de waarheid was. Ik nodigde den ouder-

ling bij mij thuis en de volgende dag daalden mijn oudste broer

en ik af in het water en werden gedoopt. Wij waren de eersten,

die in Oswego County, New York gedoopt werden.

Toen ik gedoopt was, dacht ik aan hetgeen de oude profeet

mij gezegd had. In de lente van 1834 ging ik naar Kirtland, zag

den profeet Joseph Smith en ging met hem en met meer dan twee
honderd anderen in Zion's kamp, op naar Missouri. Toen ik daar

aankwam, het einde van mijn tocht, nam ik de eerste de beste

gelegenheid waar en schreef een lange brief aan vader Mason, en

vertelde hem. dat ik de Kerk van Christus gevonden had, waar-

van hij mij verteld had. Ik vertelde hem over de organisatie en

het voortkomen van het Boek van Mormon ; dat de Kerk profeten

had, apostelen, en alle gaven en zegeningen bezat, en dat de ware
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vruchten van het koninkrijk en de kerk van Christus onder de
Heihgen te vinden waren, zoals de Here hem in het visioen

had getoond. Hij ontving mijn brief en las hem veel malen over
en betastte hem, zooals hij dat de vruchten in het visioen had
gedaan ; maar hij was al zeer oud en stierf spoedig. Hij heeft in

leven geen ouderling mogen zien, om de verordeningen van het

Evangelie aan hem te bedienen.

(Wordt vervolgd).

EEN OPROEP VOOR 1935

Met 1935 vóór ons werpen wij een blik op het afgeloopen jaar.

Wij verliezen niet uit het oog, dat wij alle krachten dienen in te

spannen, om op het smalle pad te blijven. Aan het begin van
1935 gaan we even aan den kant van den weg zitten en roepen
in onze herinnering gebeurtenissen en daden van het verleden

terug. Wij denken aan de idealen, die we ons gesteld hadden, en

vragen onszelf af: „Hebben we vooruitgang gemaakt?" Indien

niet, waarom niet ?

Aan dingen te denken, die we hadden moeten doen, is zeer

gemakkelijk. Doch laat de vloed van fouten ons niet overweldigen

en ons niet doen uitroepen : „Wij verdrinken, we kunnen niet

verder!" Neen! Wij heffen het hoofd op en zeggen : ,,Wij /cunnen

verder. Wij willen beter doen !"

Wij hebben slechts achterom gezien, om te vermijden, dezelfde

fout nogeens te maken. Nadat wij de les onzer fouten hebben
geleerd, heffen we de banier : „Wij zullen voorwaarts gaan". Met
dezen oproep groeten we u dezen Nieuwjaarsdag.
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