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Eenmaal werd voorgesteld, alle Mormonen binnen dit gebouw te zetten

en de kanonnen van Fort Douglas op hen af te vuren en hén van de aarde

weg te vagen. (Zie President Grant's toespraak, blz. 154 van dit nummer).
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ONZE DADEN ZIJN DE TOLK VAN DE
WAARACHTIGHEID VAN DIT EVANGELIE

door President Heber J. Grant
(Uittreksel uit toespraak, gehouden tijdens de voorjaarsconferentie te

Salt Lake City, op 4 April 1936)

Het is inderdaad een

inspireerend gezicht, zulk

een groote vergadering te

mogen overzien. Ik ben
dankbaar voor den won-
dervollen groei, welken
de Kerk heeft ondergaan -

571.000 menschen in de
ringen van Zion alleen

reeds. Ik memoreer mijn

eerste reis naar New
York, nadat ik apostel

was geworden en den
spot, welken ik van vele

menschen, waarmede ik

in aanraking kwam, on-

dervond. Toen hadden
wij onder de rechtsmacht

der Vereenigde Staten

minder dan 200.000 kerk-

leden. Er waren te dien

tijde 60.000.000 menschen
in het land, nu zijn er 120.000.000, een stijging van 100% in dit

grooteland, en de Kerk is in aantal toegenomen van minder dan
200.000 in de Vereenigde Staten tot 571.000 in de verschillende

ringen. Zion gaat voorwaarts en bloeit, thuis en in den vreemde,

en daar ben ik dankbaar voor.

Zooals ik gisteren op de conferentie van de Zusters-Hulpver-
eeniging zeide, denk ik nimmer aan het leven en de werken van
den profeet Joseph Smith, zonder te worden vervuld met bewon-
dering voor de merkwaardige dingen, welke hij gedurende de 14

jaar van den tijd der organisatie van de Kerk tot aan zijn dood heeft

tot stand gebracht. Zonder de hulp van God, Onzen Hemelschen
Vader, en de leiding van Zijn Zoon Jezus Christus geloof ik niet, dat

een sterveling iets tot stand had kunnen brengen, in vergelijking

met hetgeen hij heeft gedaan ; ik weet, dat dit niet mogelijk was.

Het is wonderlijk, wat hij heeft verricht, niettegenstaande het

gepeupelgeweld, verdrijvingen, het met teer besmeren en met veeren
bestrooien, de rechtzittingen en arrestaties — naar ik mij herinner,

werd hij meer dan veertig maal gearresteerd — het gevangenzetten
en alles, wat hij moest dulden. De vijanden van het werk van
God sloten, zooals u weet, den profeet in de Liberty-gevangenis
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op, waar hij twee merkwaardige openbaringen ontving. Zij zijn

bekend als Afd. 121 en 122 van Leer en Verbonden en even-

eens een merkwaardig stuk, hetwelk met betrekking tot de ver-

volgingen der Heiligen werd uitgegeven (afdeeling 123). Het ge-

peupel kon den profeet niet verhinderen, in gemeenschap met God
te staan. Voor mij is afdeeling 121 een der grootste openbaringen,

welke de Heere door den profeet Joseph aan ons heeft gegeven.

In afdeeling 122 lezen wij:

„De einden der aarde zullen naar uw naam vragen, en dwazen zullen

u in bespotting houden, en de hel zal tegen u woeden, terwijl de reinen
van harte en de wijzen en de edelen en de deugdzamen voortdurend
raad, gezag en zegeningen van onder uwe hand zullen zoeken ; en uw volk
zal nimmer tegen u gekeerd worden door het getuigenis van verraders".

En het volk van God heeft zich nimmer tegen den profeet Joseph
Smith gekeerd, noch hebben zij zich gekeerd tegen Brigham Young,
of John Taylor, of Wilford Woodruff, of Lorenzo Snow, of Joseph
F. Smith, noch tegen uw nederigen dienstknecht. Ik geloof, dat

ik veilig kan zeggen, dat meer dan 99% van de Heiligen der

Laatste Dagen de mannen, die door de voorzienigheid van den
Heere aan het hoofd van deze Kerk hebben gestaan vanaf de
dagen van den profeet tot op dezen huidigen dag, hebben onder-

steund. Afdeeling 122, waarin de Heere tot den profeet Joseph
spreekt aangaande zijn moeilijkheden en kwellingen, besluit met de
volgende woorden

:

„Indien gij geroepen zijt, door moeilijkheden te gaan ; indien gij in

gevaren zijt onder valsche broederen ; indien gij in gevaren zijt onder
roovers ; indien gij in gevaren zijt op het land of op de zee ; de Zoon
des Menschen heelt meer dan dit alles geleden ; zijt gij meerder dan Hij?
Daarom, vervolg uwen weg en het Priesterschap zal met u blijven;

want hunne grenzen zijn gezet, die kunnen zij niet overschrijden. Uwe
dagen zijn bekend, en uwe jaren zullen niet minder geteld worden,
daarom vrees niet wat de menschen kunnen doen, want God zal voor
eeuwig en altoos met u zijn".

Vanaf den dag van haar organisatie is God met deze Kerk
geweest en zal dit blijven zijn.

De machten des hemels zijn vanaf de dagen van den profeet

Joseph Smith tot op heden in deze Kerk aangewend op de grond-
beginselen van gerechtigheid. — Toen ik tot apostel was ge-

roepen, ontving ik veel brieven, enkele van menschen, die niet

van ons geloof waren. Zeer in het bijzonder herinner ik me er

een, welke ik ontving van een man, die mij van jongs af aan
had gekend. Hij was algemeen leider van een der groote ver-

zekeringmaatschappijen der wereld. Hij zeide: „Heber, ik heb u

van uw jeugd af gekend. Ik weet, dat u in den grond van uw
hart, van uw hoofdkruin tot uw voetzolen eerlijk bent. Ik heb
nimmer een zeer goed opinie aangaande de leiders van het „Mor-
moonsche" volk gehad, omdat ik geloofde, dat zij geslepen en
sluw waren en misbruik maakten van de onwetendheid en gods-
dienstige geestdrift der menschen, om zelf rijk te worden, doch nu
u een van de vijftien mannen bent, die aan het hoofd der
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Mormoonsche Kerk staan, bied ik den anderen veertien mannen
mijn verontschuldiging aan. Ik weet, dat indien er iets verkeerds

of scheefs of twijfelachtigs in de Kerk was, u het alles opzij

zoudt gooien".

Ik geloof, dat het Josh Billings was, die zeide: „Beoordeelt een

mensen niet naar zijn bloedverwanten, hij kan het niet helpen, zij

zijn hem opgedrongen, doch oordeelt hem naar het gezelschap,

waarmede hij omgaat, omdat hij dit zelf kiest".

Ik wensch hier getuigenis af te leggen, dat een iedere man, die

is aangewezen, als een der Algemeene Autoriteiten of om over

een ring of wijk te presideeren of in de Onderlinge Ont-

wikkelings-Vereeniging en iedere vrouw, die is gekozen, om in

het Jeugdwerk of de Zusters-Hulpvereeniging te presideeren, en

zij die voor het Zondagsschoolwerk zijn gekozen, allen behooren

tot het beste, dat er is en het schuim der aarde mag schreeuwen,

zoolang het wil, en zoo hard het wil, dat maakt geen verschil.

Ik haal weder uit afdeeling 121 aan:

„Hoelang kunnen stroomende wateren onrein blijven? Welke macht
kan de hemelen tegenhouden? Zoowel kan de mensch zijn nietigen arm
uitstrekken, om de rivier Missouri in hare aangewezen koers te stuiten,

of den stroom opwaarts te wenden, als den Almachtige te verhinderen,
kennis van den hemel op de hoofden van de Heiligen der Laatste

Dagen uit te storten.

Ziet, er zijn velen geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. En
waarom zijn zij niet uitverkoren?
„Omdat hunne harten zoo zeer op de dingen dezer wereld gezet zijn,

en zij naar de eer der menschen zoeken, dat zij deze eene les niet

leeren : dat de rechten van het Priesterschap onafscheidelijk verbonden
zijn met de machten des hemels, en dat de machten des hemels niet

bestuurd noch aangewend kunnen worden dan alleen volgens de grond-
beginselen van gerechtigheid. Dat zij op ons kunnen bevestigd worden
is waar ; maar wanneer wij ondernemen onze zonden te bedekken, of

onze hoogmoed of onze ijdele eerzucht te bevredigen, of bestuur, heer-

schappij, of dwang op de zielen der menschenkinderen in eenige mate
van ongerechtigheid uit te oefenen, ziet, de hemelen onttrekken zich

:

de Geest des Heeren wordt bedroefd ; en als deze onttrokken is, —
vaarwel zij dan het Priesterschap of gezag van dien man".

Ik leg hier heden getuigenis af tegenover u en tot de geheele

wereld, dat er nimmer in deze Kerk eenige machtsuitoefening is

geweest dan door overreding en door lankmoedigheid.

„Ziet, voordat hij het is gewaar geworden, is hij aan zichzelven over-

gelaten, om tegen de prikkelen te slaan ; de heiligen te vervolgen en
tegen God te strijden".

Ik zal het overige van deze wonderlijke openbaring niet voor-

lezen, omdat ik het voorrecht zal genieten, het op Zondag aan

de geheele wereld uit te zenden.

Ik ben inderdaad dankbaar voor de openbaring, welke luidt:

„Er is eene wet, onherroepelijk vdór de grondlegging der wereld in

den hemel besloten, waarop alle zegeningen bevestigd worden; en
wanneer wij eenigen zegen van God ontvangen, is het door gehoor-
zaamheid aan die wet, waarop de zegen bevestigd wordt".

Ik kan u zeggen, dat de zegeningen van den Heere op een
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ieder, die aan het hoofd van deze Kerk heeft gestaan, in ruime
mate zijn uitgestort, omdat zij allen rechtvaardiglijk de inspiratie
van God hebben gezocht, teneinde hen te leiden in alhetgeen
zij hebben ondernomen.

Ik verheug mij in de wondervolle verandering, welke zich sinds
mijn eerste reis naar New-York heeft voltrokken. Er was een
gevoel van haat in het hart van vele menschen. De menschen
balden hun vuisten en zeiden, dat wanneer zij hun gang mochten
gaan, zij alle Mormonen in dezen tabernakel zouden opsluiten en
de kanonnen van Fort Douglas op hen afvuren.

Ik herinner mij den geest van haat, welke in Phoenix, Arizona,
heerschte, toen ik daar voor het eerst was en ik vergelijk dit

met mijn bezoek van enkele weken geleden, toen ik het genoegen
had, tegenwoordig te zijn bij de organisatie van de Phoenix
Derde Wijk. Ten tijde van mijn eerste bezoek woonde er bij

mijn weten geen lid van de Kerk in Phoenix. Bij mijn laatste

bezoek aan die stad waren er twee wijken in Phoenix en de
derde werd georganiseerd, terwijl ik daar was. Ik had ook het
genoegen, twee kerkgebouwen in te wijden in de Maricopa-stake
en den tempel te bezoeken en in dat wonderschoone gebouw
enkele oogenblikken te spreken.

Toen ik kortgeleden in New-York was, had ik het voorrecht
een gebouw te bezichtigen, dat wij nu enkele jaren in huur
hebben, een groot, twintig verdiepingen hoog gebouw met een
kerkzaal erin, Het is een schitterend gebouw. Wanneer ik het
armzalig kleine gebouw, waarin wij enkele kamers huurden, toen
ik de eerste keer in New-York was, vergelijk met de kerkzaal,
waarin wij nu gevestigd zijn in een schitterend gebouw in die
stad, dan verheugt dat mij.

Ik verheug mij in de verandering, welke in Washington heeft
plaatsgehad — het schoone gebouw,, hetwelk wij nu in die stad
hebben, in vergelijking met wat wij hadden, toen ik voor het
eerst daar was. Toen Broeder Reed Smoot het eerst in Washington
aankwam, geloof ik dat hij zeide, dat er in de eerste vergadering,
welke zij daar hielden te zijnen huize, slechts 5 menschen aan-
wezig waren. Wij hebben nu in de hoofdstad van het land een der
bloeiendste gemeenten in de geheele Kerk, en ongeveer 1000 leden.

Ik roep in gedachten terug het feit, dat toen ik voor de eerste
maal naar Californië ging, ik van enkele Heiligen die in Oakland
en San Francisco waren, de verzekering kreeg, dat zij geloofden,
dat het geheele ledenaantal van de Kerk in Californië nog geen
100 zou bereiken. Ik ben er zonder twijfel van overtuigd, dat wij
in Californië tusschen de veertig en vijftig duizend menschen
hebben, die tot de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen behooren.
De eerste maal, dat ik me in Rexburg bevond, bedroeg het

ledental der Kerk ten noorden van de Oneida-stake slechts 1300
zielen. Heden kunnen wij naar het noorden en westen en in
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Canada zekerlijk in dat land een honderdduizend menschen vinden,

die tot de Kerk behooren.

Ik ben inderdaad dankbaar voor het merkwaardig record, dat

de jonge mannen in de Padvinderij hebben geslagen. Eenigen tijd

geleden woonde ik een jaarlijksche bijeenkomst der Padvinders in

New-York bij. In een der vergaderingen zeide de president

:

„Wij zouden nu gaarne den heer Grant hooren, hoewel het tijd

is voor de lunch, en wel omdat de Kerk, waarover hij presideert,

naar verhouding van haar ledental, van alle kerken en richtingen

het merkwaardigste en schitterendste record in de Padvinderij heeft

geslagen en ik hoop, dat de menschen hier gewillig zullen zijn

om te wachten en een half uur naar den heer Grant te luisteren".

Het verheugde mij, tegenwoordig te zijn op een onlangs ge-

houden vergadering van de hoofdbesturen der Padvinders en het

was wonderlijk, de mooie complimenten te hooren aan het adres

van ons volk en de leiders, die leden der Kerk zijn en in de
verschillende afdeelingen werkzaam en van New-York tot Californië

voor de Padvindersbeweging arbeiden.

Onze jonge mannen leveren schitterende prestaties; wij, de jongen
en ouden der Kerk, worden bekend als godvreezende mannen en
vrouwen.

Ik ben ten zeerste verblijd met het mooie werk, dat in onze

tempelen wordt verricht en met de werkzaamheden van ons volk,

in het naspeuren van de verslagen hunner voorvaderen en de
verordeningen voor hen in de tempelen van God te voltrekken.

Ik heb nimmer een tempelinwijding bijgewoond in mijn leven, of

er was een wonderlijke uitstorting van den Geest van God op
allen, die daar spraken en het was mijn voorrecht, aanwezig te

zijn bij de inwijding van den Logan-tempel, den Manti-tempel,

den Canadeeschen tempel, den tempel te Hawaï, te Arizona en

bij die gebeurtenissen was de Heere goed voor ons. Het waren
de beste en inspireerendste vergaderingen, welke ik ooit heb mogen
bijwonen.

Ik had het voorrecht, verleden Zondag Wyoming te bezoeken.

Wij hebben te Laramie een zeer schoon en mooi gebouw opge-
trokken als een seminarie, behoorende bij de universiteit van
Wyoming. Nooit te voren in mijn leven ben ik vriendelijker be-

handeld en met meer respect, dan bij die gelegenheid. Ik verheug
mij in de eer, ons door den gouverneur van den staat aangedaan,
om van Chayenne, zijn hoofdzetel, naar Laramie te reizen, om
tegenwoordig te zijn en hij gaf een streelende toespraak met be-

trekking tot ons volk. Ik heb nimmer schoonere dingen hooren
zeggen aangaande leeraars in een school dan de hulde, welke
door den president van de universiteit van Wyoming aan onze
jonge mannen, die daar in de Wyoming-universiteit onderwijs

geven, werd gebracht. Hij prees in het bijzonder den president van
onze wijk te Laramie, broeder Albert G. Bowman. Broeder Bow-
man is daar nu, als ik me juist herinner, meer dan twintig jaar,
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zoo niet langer, en hij en de andere jonge mannen, die aan die

school werkzaam zijn, hebben hun eigen record verbeterd en zij

worden gewaardeerd, en dit kwam daar tot uiting. De president

van de universiteit zeide, dat niet alleen de jonge mannen, de
professoren, die in de school onderwijs gaven, op hoogen prijs

werden gesteld, doch hij complimenteerde ook al onze menschen,
die de school bezoeken.

Ik bid God, mij te helpen en u en een iedere ziel, om het

Evangelie van Jezus Christus te leven en met alle macht, die wij

bezitten, te werken. Ik ben inderdaad dankbaar voor deze schoone
mededeeling in Leer en Verbonden, in een daarin opgenomen
openbaring, waarin Oliver Cowdery en David Whitmer werden
aangewezen tot het benoemen van de mannen, die leden van het

eerste quorum der Twaalf Apostelen zouden uitmaken :

„Herinnert u, dat de waarde van zielen in de oogen van God groot
is ; want ziet, de Heere uw Verlosser leed den dood in het vleesch ;

daarom leed Hij de pijn van alle menschen, opdat alle menschen zich
mochten bekeeren en tot Hem komen.
En Hij is wederom van de dooden opgestaan, opdat Hij alle menschen

tot Zich moge brengen, op voorwaarde van bekeering. En hoe groot is

Zijne vreugde in de ziel, die zich bekeert; Daarom zijt gij geroepen,
bekeering tot dit volk te prediken. En indien het zoo zijn zal, dat gij al

uwe dagen in het roepen tot bekeering van dit volk zult besteden, en
slechts eene ziel tot Mij brengen, hoe groot zal uwe vreugde met hem
in het koninkrijk Mijns Vaders zijn ?

En nu, indien uwe vreugde groot zal zijn met eene ziel, die gij tot Mij
in het koninkrijk Mijns Vaders gebracht hebt, hoe groot zal uwe vreugde
zijn, indien gij vele zielen tot Mij zoudt brengen ? — Ziet, gij hebt voor
u Mijn Evangelie, en Mijne Rots en Mijne Zaligheid".

Moge God een elk en ieder van ons helpen, er aan te denken,

dat het Evangelie van Jezus Christus niet slechts een Evangelie

van bekeering is, doch dat het een evangelie van vergiffenis is.

Er staat geschreven, dat ofschoon iemands zonden zijn als schar-

laken, ze wit zullen worden als sneeuw, indien hij zich wil be-

keeren. Ik verheug mij in de wonderlijke openbaring, welke luidt:

„Ik, de Heere, zal vergeven, wien Ik vergeven wil, doch van u is het
vereischt, alle menschen te vergeven".

Moge de Heere ons allen helpen om te groeien in het licht en
de kennis en het getuigenis en de liefde van het Evangelie van
Jezus Christus, opdat ons licht zoo mag schijnen, dat anderen
onze goede werken mogen zien en tot de Kerk toetreden.

Ik wil bij deze gelegenheid en bij alle gelegenheden in alle

ernst en alle nederigheid getuigenis afleggen aangaande de godde--

lijke zending van den profeet Joseph Smith en de goddelijke zen-

ding van een elk en ieder der mannen, die waren gekozen, om
hem op te volgen en bovenal wensch ik te zeggen, dat ik weet,

dat God leeft, ik weet, dat Jezus de Christus is, de Zoon van
den Levenden God, de Verlosser der wereld. God helpe u en
mij en allen, het Evangelie te leven, is mijn nederig gebed en ik

vraag het in den naam van onzen Verlosser, Amen.
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ZONDAGSSCHOOLWERK VOOR JUNI 1936

AVONDMAALSVERS
Wijl wij 't Verbondsmaal houden saam.

Om Jezus' wil en in Zijn naam,
Laat ons bedenken, nauwgezet,

Of hart en hand zijn vrij van smet.

2V2 MINUUT TOESPRAAKJES
7 Juni Rechtuit denken (Les 6, 2e kwartaal)

Vooroordeel (Les 7, 2e kwartaal).

Evangelie Boodschap.

14 Juni Wat beteekent sterven? (Les 5, 2e kwartaal)

In eenheid is kracht (Les 7, 2e kwartaal)

Boek van Mormon.

21 Juni Het Evangelie gaat naar de Zuidzee-eilanden (Les 18)

Hoe onbemiddelden de vallei bereikten (Les 19).

Kerkgeschiedenis.

28 Juni Jozef de droomer (Les 18)

Jozef wordt driemaal bevorderd (Les 19).

Lagere Afdeeling.

GEZAMENLIJKE OPZEGGING
(Leer en Verbonden, Afd. 131 vers 6).

„Het is onmogelijk voor eenen mensch, in onwetendheid zalig

te worden."

ZANGOEFENING.
Op 1 1 Mei j.1. werd een rondschrijven, handelende over „Onze

Zondagsschool en de Zang" aan alle gemeente- en Zondagsschool-
besturen, zangleiders en organisten toegezonden. Wij verwachten,

dat de voorstellen, daarin gedaan, indien door U ernstig opgevat,

een merkbare verbetering in onze zang-repetities zullen doen ont-

staan.

O.O.V.-JEUGDWERK CONFERENTIE
Vergeet u de JUNI-CONFERENTIE niet, welke op

30, 31 MEI en 1 JUNI g.s. te ROTTERDAM
zal worden gehouden ? Dit jaar zal het een ge-

combineerde O.O.V.-Jeugdwerkconferentie zijn.

Voor verdere bijzonderheden raadplege men de
gedrukte programma's, welke de laatste week in

Mei in de verschillende gemeenten verkrijgbaar

zullen zijn.
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JEZUS DE CHRISTUS
(Les voor Ouders- en Evangelieleerklas)

Voor 3en, 4en en 5en Zondag in Mei 1936.

HOOFDSTUK XVIII
(Vervolg)

Omtrent Johannes zeide de Heere verder: „En zoo gij het wilt

aannemen, hij is Elias, die komen zou. Wie ooren heeft om te

hooren, die hoore I"
1

) Het is van belang te weten, dat de be-

naming Elias, hier door Jezus op den Dooper toegepast, meer
een titel dan een persoonlijke naam is en dat ze niet verwijst

naar Elia, den vroegeren profeet, den Thisbiet genaamd. 2
) Velen

dergenen, die des Heeren lof over den Dooper hoorden, ver-

heugden zich, want zij hadden Johannes aangenomen en zich van
hem afgewend tot Jezus als van den mindere tot den Grootere,

als van den priester tot den Hoogepriester, als van den heraut

tot den Koning. Doch de Farizeën en schriftgeleerden waren
aanwezig, diegenen der klasse, welke Johannes zoo heftig had
aangeklaagd als adderengebroedsels, en die den raad Gods hadden
verworpen, door op des Doopers roepstem tot bekeering geen
acht te slaan. 3

)

Aangaande dit punt ging de Meester over tot het treffen van
vergelijkingen, teneinde Zijn bedoeling duidelijk te maken. Hij

vergeleek het ongeloovig en ontevreden geslacht bij wispelturige

kinderen, die aan het spelen zijn en onder elkaar oneenigheid

hebben. Enkelen wilden een huwelijk nabootsen en ofschoon zij

op de fluit speelden, wilde de rest niet dansen; toen wilden zij

een begrafenisstoet nadoen en poogden de rol der rouwklagers
te spelen, doch de anderen wilden niet weenen, zooals de regels

van het spel vereischten.

Kritisch en sceptisch als zij altijd waren, van nature foutzoekers

en lasteraars, verhard van harte en traag om te hooren, morden
zij maar. Johannes de Dooper was onder hen gekomen zooals de
kluizenaars-profeten van ouds, zoo strikt als elke Nazareër, die

weigerde te eten met de pretmakers of te drinken met de feest-

gangers en zij zeiden: „Hij heeft den duivel". Nu kwam de Zoon
des Menschen,') zonder strenge of kluizenaars-manieren, etende

!) Matth. 11 : 12-15; vergelijk 17: 12; Luk. 1 : 17.
2

) Aanteekening 8.
3
) Matth. 3:7; Luk. 7:30.

4
) Zie De Ster van 15 Juni 1935, blz. 189.
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en drinkende, zooals een normaal mensch zou doen, een gast ten

huize der menschen, een deelgenoot aan huwelijksfeesten, zich

bewegende onder de tollenaars en Farizeën — en zij klaagden
wederom en zeiden: „Ziet daar, een mensch, die een vraat en
wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren'.

De Meester verklaarde, dat zulk een onvereenigbaarheid, zulk

een slecht spotten met heilige dingen, zulk een besliste oppositie

tegen de waarheid, zekerlijk in hun ware licht zouden worden
geopenbaard en de waardeloosheid van blufferige geleerdheid

zou blijken. „Doch", zeide Hij, „de wijsheid is gerechtvaardigd

geworden van al hare kinderen",

Van de verwijten aan ongeloovige personen wendde Hij zich

tot de niet waardeerende groepen en verweet de steden, waarin
Hij zoovele machtige werken had gewrocht en waarin de menschen
zich niet bekeerden: „Wee u, Chorazin! wee u, Betsaida! want
zoo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u
geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en asch bekeerd

hebben ; doch ik zeg u : het zal Tyrus en Sidon verdragelijker

zijn in den dag des oordeels, dan ulieden. En gij Kapernaum ! die

tot den hemel toe zijt verhoogd; gij zult tot den hel toe neder-

gestooten worden; want zoo in Sodom die krachten waren ge-

schied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag
gebleven zijn, doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom
verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u" 1

).

Schijnbaar bedroefd van harte over het ongeloof der menschen,
zocht Jezus kracht in het gebed/) Met de welsprekendheid der

ziel, welke men tevergeefs zoekt, uitgezonderd in de benauwenis-
volle gemeenschap van Christus met den Vader, uitte Hij Zijn

eerbiedige dankbaarheid, dat God den nederigen en eenvoudigen
een getuigenis van de waarheid had geschonken inplaats van den
geleerden en grooten ; ofschoon door de menschen verkeerd be-

grepen, werd Hij bekend voor hetgeen Hij werkelijk bij den
Vader was. Zich weder tot het volk wendende, drong Hij op-
nieuw aan op hun aanname van Hem en Zijn Evangelie, en Zijn

uitnoodiging is een der grootste weergave van geestelijke aan-

doening, bij den mensch bekend: „Komt herwaarts tot Mij, allen,

die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn
juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig

van hart; en gij zult rust vinden voor uwe zielen; want Mijn
juk is zacht en Mijn last is licht".

8
) Hij noodde hen van geslaaf

tot aangenaam dienstbetoon ; van de nagenoeg ondragelijke lasten

van kerkelijke eischen en traditioneelen vormendienst tot de vrij-

heid van waarlijk geestelijke aanbidding ; van slavernij tot vrij-

heid ; maar zij wilden niet. Het Evangelie, hetwelk Hij bracht,

was de belichaming van vrijheid, doch niet van losbandigheid

;

l
) Matth. 11 : 20-24; vergelijk Luk. 10: 13-15.

=) Matth. 11:25-27; vergelijk 10:21, 22.
3
) Matth. 1 1 : 28-30.
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het bracht gehoorzaamheid en onderdanigheid met zich; doch
indien dit zelfs met een juk vergeleken kon worden, wat was
dan nog haar last in vergelijking met de nachtmerrie, waaronder
zij kreunden?

De dood van Johannes den Dooper.

Terugkeerend tot Johannes den Dooper in zijn eenzaamheid
in den kerker, worden wij in het geheel niet ingelicht over het

feit, hoe hij het antwoord op zijn vraag, door zijn boodschappers
overgebracht, ontving en opvatte. Zijn gevangenschap zou spoedig

tot een einde komen, ofschoon niet door weder invrijheidstelling

op aarde. De haat van Herodias tegen hem nam toe. Spoedig

deed zich een gelegenheid tot het ten uitvoer brengen van haar

vijandige samenzwering tegen zijn leven voor. 1

) De koning vierde

zijn geboortedag door een groot feest, waarop zijn heeren, hooge
kapiteins, en de vooraanstaanden van Galilea waren genoodigd.

Om dit feest luister bij te zetten, kwam Salome, dochter van
Herodias, ofschoon niet van Herodes, binnen en danste voor het

gezelschap. Herodes en zijn gasten waren zoo verrukt, dat de
koning de jongedame vroeg, wat zij wilde hebben en hij zwoer,

dat hij het haar zou geven, al was de gift zijn halve koninkrijk.

Zij ging heen om met haar moeder overleg te plegen, wat zij

wel zou vragen en na haar opdracht te hebben ontvangen, kwam
zij terug met den ontzettenden eisch : Ik wil, dat gij mij nu ter-

stond in eenen schotel geeft het hoofd van Johannes den Dooper".
De koning stond versteld; zijn verbazing maakte plaats voor
verdriet en spijt; niettegenstaande vreesde hij de vernedering als

gevolg van het verbreken van den eed, welken hij in tegenwoor-
digheid van zijn hof had gezworen ; hij benoemde derhalve on-
middellijk een beul en gaf het noodlottig bevel; en Johannes werd
terstond in den kerker onthoofd. De scherprechter keerde terug

met een schotel, waarop de afgrijselijke trofee van de wraak der

verdorven koningin lag. De bloedige gift werd Salome overhan-
digd, die ze met onmenschelijke triomf naar haar moeder bracht.

Enkelen van Johannes' discipelen kwamen, verzekerden zich van
het lichaam en legden het in een graf; zij brachten de tijding

van zijn dood aan Jezus over. Herodes was ten zeerste veront-

rust over den moord, waartoe hij het bevel had gegeven ; en

toen hem later de wonderen, door Jezus gewrocht, ter oore
kwamen, was hij bevreesd en zeide : „Johannes is van de dooden
opgewekt en daarom werken die krachten in hem". Tot hen, die

van andere meening waren, zeide de beangste koning : „Het is

Johannes, dien ik onthoofd heb; die is van de dooden opgewekt." 2
)

Zoo eindigde het leven van den profeet-priester, den directen

voorlooper van den Christus; aldus werd de menschelijke stem

') Mark. 6:21-29.
=) Mark. 6:14-16.
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gestild van hem, die zoo machtig in de wildernis had geroepen :

„Bereid den weg des Heeren". Na vele eeuwen is zijn stem

wederom gehoord, als de stem van een verloste en opgestane;

en de aanraking zijner hand is weder in deze bedeeling van
de herstelling en volheid gevoeld. In Mei 1829 verscheen een
opgestaan wezen aan Joseph Smith en Oliver Cowdery, zichzelf

aankondigende als Johannes, van ouds bekend als de Dooper,
legde zijn handen op de beide jonge mannen en bevestigde op
hen het priesterschap van Aaron, hetwelk omvat het gezag tot

prediken en bedienen van het evangelie van bekeering en van
den doop door onderdompeling tot vergeving van zonden. 1

)

Aahteekeningen.

8. Johannes de Dooper de Elias, die zou komen. In de dagen van
Christus hing het volk aan het traditioneele geloof, dat de vroegere
profeet Elia in eigen persoon zou wederkeeren. Aangaande deze traditie

zegt de Dummelow Commentary over Matth. 11 : 14: „Men veronderstelde,
dat zijn (Elia's) bijzondere arbeid zou bestaan in het oplossen van
ceremonieele en ritueele vraagstukken, twijfel en moeilijkheden en dat
hij voor Israël zou herstellen Ie. de gouden pot van manna, 2e. het vat
met de heilige olie, 3e. het vat met de wateren der reiniging, 4e. Aaron's
staf, welke uitbotte en vrucht droeg." Voor dit geloof was geen schrif-

tuurlijke bevestiging. Dat johannes voor den Messias zou heengaan in

den geest en de macht van Elias, werd verklaard door den engel Gabriël
in zijn boodschap tot Zacharias (Luk. 1 : 17) en onze Heere verklaarde
het feit, dat Johannes die voorspelde Elias was. „Elias" is beide een
naam en een titel of ambt. Door openbaring in de tegenwoordige be-
deeling leeren wij de aparte persoonlijkheid van Elias en Elia, waarvan
een elk in persoon verscheen en den modernen profeten de bijzondere
machten overdroeg, aan hun respectieve ambt verbonden (Leer en Ver-

bonden 110:12, 13). Wij vernemen, dat het ambt van Elias dat van her-
stellen is (Leer en Verbonden 27:6, 7; 76: 100; 77:9, 14). Onder den datum
10 Maart 1844 is het volgende opgeteekend (Hist. of Church) als het ge-
tuigenis van den profeet Joseph Smith:
„De geest van Elias is om den weg te bereiden voor een grootere

openbaring van God, welke het Priesterschap van Elias is, of het Pries-

terschap, dat op Aaron werd bevestigd. En wanneer God een man de
wereld inzendt, om voorbereidingen te treffen voor een grooter werk,
die de machtssleutelen van Elias houdt, wordt het de leer van Elias
genoemd, zelfs vanaf de vroegste eeuwen der wereld.
Johannes' zending was beperkt tot prediken en doopen ; doch wat hij

deed, was gerechtigd; en toen Jezus Christus tot eenigen van Johannes'
discipelen kwam, doopte Hij hen met vuur en den Heiligen Geest. Wij
vinden de apostelen begiftigd met grootere macht dan Johannes : hun
ambt was meer onder den geest en de macht van Elia dan Elias. In het
geval van Philippus, toen hij naar Samaria ging, en toen hij onder den
geest van Elias was, doopte hij beiden, mannen en vrouwen. Toen Petrus
en Johannes daarvan hoorden, kwamen zij af en legden hun handen op
hen en zij ontvingen den Heiligen Geest. Dit toont het onderscheid
tusschen de twee machten aan.
Toen Paulus tot zekere discipelen kwam, vroeg hij hun, of zij den

Heiligen Geest hadden ontvangen. Zij zeiden, Neen. Wie doopte u dan ?

Wij werden in Johannes' doop gedoopt. Neen, u werd niet in Johannes'
doop gedoopt, of gij zoudt door Johannes gedoopt zijn. En Paulus ging
en doopte hen, want hij wist, wat de ware leer was en hij wist, dat

Artikelen des Geloofs X:18.
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Johannes hen niet gedoopt had. En deze beginselen zijn mij vreemd, dat

de menschen, die de Schriften van het Nieuwe Testament hebben ge-
lezen, er zoo ver af staan.
Wat ik u in gedachten wil laten houden, is het verschil van macht in

de verschillende deelen van het Priesterschap zoodat, wanneer iemand
onder u komt, zeggende : „Ik heb den geest van Elias", u kunt weten,
of hij waar is of valsch ; want iemand die komt en den geest en de
macht van Elias heeft, zal zijn grenzen niet overschrijden. Johannes
ging niet buiten zijn grenzen, doch vervulde getrouw dat gedeelte, dat

tot zijn ambt behoorde ; en ieder deel van het groote gebouw zou juist

voorbereid moeten worden en zijn juiste plaats worden aangewezen ; en
het is noodzakelijk te weten, wie de machtssleutelen houdt en wie niet,

opdat wij niet bedrogen zullen worden.
De persoon, die de sleutelen van Elias houdt, heeft een voorbereidend

werk Dit is de Elias, waarvan in de laatste dagen gesproken
wordt en hier is de rots, waarop velen zullen stranden, denkende, dat
de tijd in de dagen van Johannes en Christus voorbij was en niet meer
zou bestaan. Doch de geest van Elias werd mij geopenbaard en ik

weet, dat het waar is; daarom spreek ik mei vrijmoedigheid, want ik

weet waarlijk, dat mijn leerstelling waar is".

(Wordt vervolgd).

GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING
Doopdiensten

Tijdens een doopdienst, op 12 April j.1. in de Groningsche vergaderzaal
gehouden, werden de volgende personen gedoopt: Martinus van Veen
en Janlina Croese door broeder J. H. F. Luttmer en Rodienus Dallinga en
Jantina Talmina Siertje van Komen door broeder Tiddens Drent.
Op 27 April j.1. werd in de Rotterdamsche gemeentezaal een doop-

dienst gehouden, waarbij de volgende personen werden gedoopt : Ysbrand
Rommen, Maria S. Hofland, geb. van der Heijden van Rotterdam en
Lilian de Bruin van Overmaas, door districtspresident J. J. v. Langeveld
en Marinus Eliza Klein en Adriana van Schelt van Dordrecht door
Oud. Aaron B. Vance. Wij zijn gelukkig, deze personen met den door
hen genomen belangrijken stap geluk te wenschen en verwelkomen hen
in de Kerk van Christus met den wensch, dat zij in het Evangelie van
Jezus Christus verborgen schatten van vreugde en kennis mogen vinden.

Overleden
DE HAAN. — Op 25 April j.1. overleed te Rotterdam na een langdurig,

doch geduldig gedragen lijden, zuster Margaretha de Haan, geb. Straatman.
Zij werd op 6 Augustus 1865 te Leerdam (Z.-H.) geboren en op 25 April
1901 door Oud. J. Meibos Kzn. te Rotterdam gedoopt. In de kapel op de
algemeene begraafplaats Crooswijk werd op 28 April een rouwdienst
voor haar gehouden, alvorens de teraardebestelling plaatsvond.
Te harer nagedachtenis werd in de gemeentezaal te Rotterdam op

3 Mei d.a.v. een speciale dienst gehouden.

Inzegening
Op Zondag, 12 April j.1., werd het zoontje van broeder Jan Hendrik

van Weerd en zuster Simonia Grietje van Weerd, geb. Wienbelt, door
Oud. A. Woodruff Miller ingezegend en den naam gegeven van Karel
Gerrit van Weerd.

De Nederlandsche organisatie-arbeid in Kerk-tijdschriften
gepubliceerd

De uitgaven der Kerk in Salt Lake City maakten onlangs melding
van het werk der Kerk in de Nederlandsche Zending. In het Februari-
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nummer van de Relief Society Magazine, (tijdschrift der Z.H.V. te Salt

Lake) was een foto van de „Zingende Moeder", alsmede een artikel be-
treffende de Z.H.V.-conferentie, 1.1. September te Rotterdam gehouden,
opgenomen.
De Kerk-afdeeling van de Deseret News van 18 April j.1. gaf een ver-

slag van het Jeugdwerk in de zending en meldde eveneens de in den
laatsten tijd plaatsgehad hebbende gebeurtenissen van O.O.Y. en Z.H.V.
De Improoement Era (tijdschrift van O.O.Y. en Priesterschapsquorums)

heeft ook van tijd tot tijd artikelen aangaande de O.O.V. in Nederland
opgenomen.

Groeten van ex-zendelingen
Oud. Perris S. Jensen, eens zendingssecretaris in Nederland, vroeg on-

langs in een brief, aan leden en vrienden in de zending zijn groeten
over te brengen. Hij is thans advocaat en procureur en eveneens raad-
gever in een bisschap van een der Salt Lake Wards.
Oud. Pieter Noorda en Oud. Arie van Tusschenbroek deden eveneens

kortgeleden het verzoek aan het zendingskantoor, alle vrienden en leden
te groeten. Allen zijn gelukkig en verheugen zich in het Evangelie en
de dienstbaarheid, welke zij in de Kerk in de valleien der bergen aan
den dag leggen.

Rectificatie

De datums van de Groningsche conferentie zijn niet, zooals abusieve-
lijk vermeld, 25 en 26 Mei a.s., doch 23 en 24 Mei.

KERKNIEUWS VAN OVERAL
Boek van Mormon in Braille

Het Boek van Mormon, in Braille uitgegeven (een puntenschrift, waar-
door blinde menschen met hun vingers kunnen lezen) is onlangs van
de pers gekomen. Het bestaat uit zeven groote deelen en zal voor de
blinden in bibliotheken en leeszalen over de geheele wereld ter lezing
gelegd worden.

Mexicaansche Zending gesplitst

De Mexicaansche zending met het hoofdkantoor in El Paso, Texas, is

gesplitst. De huidige President Harold W. Pratt zal president van de zending
in Mexico zelf zijn, terwijl bisschop Orlando C. Williams van Holbrook,
Arizona, is geroepen om over de Mexicaansche zending in het zuid-
westelijk deel der Ver. Staten te presideeren, waar vele duizenden
Mexicaansche Indianen wonen.

Een verzoening
Op 1 April 1936 zond Matthias F. Cowley het Eerste Presidentschap

een brief, waarin hij vergiffenis vroeg voor zijn oppositie tegen de Kerk-
autoriteiten en voor het feit, dat hij leerstellingen had onderwezen, in

strijd met de leeringen der Kerk. Hij meldde, dat hij had gedwaald, en
vroeg weder volledig als lid der Kerk te mogen worden hersteld. Broeder
Cowley werd op 7 October 1897 tot apostel verordineerd, doch trok zich
op 28 October 1905 uit het quorum der Twaalven terug en werd later

onder censuur gesteld. Het is met vreugde-gevoelens, dat het Eerste Presi-

dentschap hem weder tot het volle lidmaatschap der Kerk verwelkomd,
dankbaar voor zijn bekeering.

Nieuw seminari ingewijd te Laramie, Wyoming
Op Zondag 29 Maart j.1., heeft President Heber ]. Grant het nieuwe L. D. S.

Seminarie aan de Universiteit van Wyoming ingewijd. Zulk een semi-
narie is onder leiding van de Kerk verbonden aan een universiteit,
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alwaar studenten van alle religies onderricht wordt gegeven in de
„Mormoonsche" geschiedenis, theologie, godsdienstige idealen en sociale

en geestelijke ontwikkeling.
De universiteiten erkennen dit werk en maken het een onderdeel van

een keuze studiemateriaal, noodig ter toelating tot de examens ter

behaling van den eindgraad. Het gebouw te Laramie, Wyoming, is van
natuursteen en tegels opgetrokken. Het heeft een kerkzaal, welke ruimte
biedt voor 250 personen, verscheidene klassekamers en een groote zaal

voor feesten en besprekingen.
De gouverneur van den staat Wyoming alsmede de president van

de Universiteit waren bij de inwijdingsdiensten tegenwoordig, teneinde
hun respect voor de Kerk en waardeering voor alhetgeen de Kerk doet
voor het geestelijk welzijn der studenten in college en universiteit, te

toonen.
De Kerk onderhoudt soortgelijke seminaries aan de Universiteit van

Idaho, te Moscow, de Universiteit van Idaho, te Pocatello, het Utah
Landbouw-College te Logan, de Universiteit van Utah te Salt Lake City,

de Universiteit van Californië te Los Angeles en de Universiteit van
Zuid-Californië te Los Angeles.

ONDER DE HOLLANDERS IN HET ROTSGEBERGTE
Overleden

ALBERTS. — Te Ogden, 9 Maart, Albert Alberts, geboren te Groningen,
24 Januari 1893 ; zoon van Sietse en Grace R. Alberts. Uit zijn huwelijk
met Ida J. van Dijl zijn zeven dochters geboren.
MEIBOS. — Te Salt Lake City, 20 Maart, John E. Meibos, geboren te

Oudeschoot, Friesland, 23 October 1893 ; zoon van Klaas Meibos en
Gerritje de Haan. Laat echtgenoote en drie dochters achter.
STAM. — Te Salt Lake City, 21 Maart, Wijntje Huystee Stam, echt-

genoote van Hendrik Stam; geboren te Rotterdam, 28 April 1880. Uit
haar eerste huwelijk overleeft haar een zoon : John Huystee, te San José,
Californië. Een van haar stiefkinderen: Symen Stam, was in 1929

—
'31

in Nederland op zending.
DE REUS. — Te Salt Lake City, 21 Maart, Maaike de Reus, echt-

genoote van Teunis de Reus; geboren te Strijen, 25 Mei 1866, dochter
van Arie van der Plicht en Elizabeth de Leeuw ; gedoopt 7 Juni 1901

door Jan Tingen en bevestigd door Sylvester Q. Cannon. Uit haar huwe-
lijk zijn drie dochters en vier zoons geboren.
DE KORVER. — Te Salt Lake City, 24 Maart, Marian de Korver, ge-

boren te Nounan, Idaho, 21 September 1909 ; dochter van Marinus de
Korver en Pietertje Westbroek. De overledene was een zuster van
Ouderling Leon de Korver, nu in Nederland op zending en van M. Le Roy
de Korver, die in 1932—'34 op zending was.

PRIESTERSCHAPSLESSEN VOOR JUNI 1936

Eerste vergadering. Gebed, enz. „Geestelijke sterkte door het vasten."

De Ster van Nederland, 1934, blz. 257-265 (no. 17. 1 September).

Tweede vergadering. Gebed, enz. Twee toespraken over :

1. „Vertiending volgens des Heeren tiende."

2. „Rangen en ambten in het Priesterschap." (Zie Artikelen des

Geloofs, blz. 164-170).

Derde vergadering. Gebed, enz. „Tempelplechtigheden", Redelijke

Theologie, hoofdstuk XXIII, blz. 72-75.

Vierde vergadering. Gebed, enz. Huisbezoekrapport en behandeling
van het huisbezoekonderwerp voor Juli 1936.
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UITSPRAAK VAN DE NAMEN DER ALGEMEENE
AUTORITEITEN VAN DE KERK

N.B. Opdat de leden meer vertrouwd mogen geraken met de juiste

uitspraak van de namen der Algemeene Autoriteiten, laten wij hier de
onderstaande uitspraak-aanwijzing volgen. Bestudeert ze goed, opdat u,

wanneer u conferenties bezoekt of naar deze verkoren leiders hoort
verwijzen, volkomen zult begrijpen, op wie de aanhalingen betrekking
hebben. De Hollandsche aanwijzing voor de Engelsche uitspraak staat

achter de namen aangegeven, waarbij wij deze zoo nauwkeurig mogelijk
in de klanken van uw moedertaal hebben trachten duidelijk te maken.
Laat ons deze namen leeren, zoodat onze Kerkleiders door het gansche
land gelijk zullen worden genoemd of aangehaald.

Heber J. Grant

J. Reuben Clark
David O! McKay

Rudgar Clawson
Reed Smoot
George Albert Smith
George F. Richards

Joseph Fielding Smith
Stephen L. Richards

Richard R. Lyman
Melvyn J. Ballard

John R. Widtsoe
Joseph F. Merrill

Charles R. Callis

fllonzo R. Hinkley

J. Golden Kimball
Rulon S. Wells

Levi Edgar Young
Antoine R. Ivins
Samuel O. Bennion
John H. Taylor
Rufus K. Hardy

Sylvester Q. Cannon
David R. Smith
John Wells

Hiéb'r Dzjee Graent (spreek G van Graent uit

als Duitsche gut)
Dzjee Róéb'n Klark
Dééwid O. Mekkéé

Rüdg'r Kloas'n (G in Rudg'r als boven)
Ried Smoet
Dsjordsj Ëlb'rt Smit
Dsjordsj F. Rftsjurds (aan het einde van het
woord zachte d uitspreken)

Dsjözef Fiélding Smit
Stféven L. Rftsjurds (aan het einde van het
woord zachte d uitspreken)

Rftsjurd Aor La'aim'n (idem)
Mèlw'n Dzjee Bèllurd (idem)
Dzjohn E. Wftsoo
Dzjózef F. Merr'1
Tzjarls E. Kèllus
Ellönzo E. Hfnklie

Dzjee Gódld'n Kfmb'1 (G als boven)
Rdélen S. Wels

Lfevaai Èdgur Jung (G als boven)

Èntoon flor Adiv'ns
Saemjoe'1 O. Bènjun
Dzjohn Eedzj. TééTr
Rdéfes Kee Hardie

Silvèst'r Kjoe Kaen'n
Dééwid E. Smit
Dzjohn Wels
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