:

DE STER VAN NEDERLAND
HALFMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT VAN
DER LAATSTE DAGEN
15 DECEMBER 1936
No. 24

^^^it

natdeti

tOatcn

ex

en de

ncit

HEILIGEN

41e

JAARGANG

diczeude landdtTceK, zich noudende in net Held en

in

nialden de naciitvOacut oCex nunne Kudde.
uij

DE

neexïi'tizneid de^ *^f\ecxen

&n

:i<i,

omicneen

een enael ded uXeexen siond
ïxen

en ^ü ^xeeiden niet axoote

Oxeeze.

&n

de

rtïidtf

4Eitaff[

tot

hen

Acnapf die al den OoiKe

maKeXf

&n

vOelKe

dit

^ai

;

!

vOant ^lat, ik i^eiKoiitlia u axoote vlijd-

nantefijk, dat u

LhtidtiiA, de «Tleete, in de dtad

id

u net tecKen

zal

v'tcedt niet

:

%^e:^en

^ijn

:

aij sult

keden aeboten

ii

de

^aUa-

»L'a^''idjt.

net «Jvindelcen Oinden in doelcen qe^^onden

en liqqende in de Ktiuue;
(Dn Oan stonde aan
leaexA, piijsende

&ete

=i|

Ood

lOelvenaqen

!

ood

vOa^ «t

met den enqel cene meniqte dei nemeldcnen

netx-

en reqqende

in de nooq^tc Itenteten

en Oiede op aaide^ in de nten^chen een

394

NIEUWE GETUIGEN VOOR CHRISTUS
door Oud. Meivin

Ballard

J.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
heeft in de wereld een heilige zending te vervullen. Een der belangrijkste hoofdtrekken van die zending is, te voorzien in nieuwe
getuigenissen voor deze twijfelachtige en sceptische generatie, dat
inderdaad de Christus is, de Zoon van den levenden God,
Die voor de menschen stierf en nog immer belang stelt in en onder
den Vader presideert over de bestemming dezer wereld. Wij beweren met Johannes, dat door Hem als des Vaders vertegenwoordiger de aarde werd gemaakt. In de figuur van Jehova was
Hij, voor Hij in het vleesch onder de menschen vertoefde, de
Zegsman van den Vader, Elohim, Die de geboden gaf, de profeten
inspireerde en ten laatste onder de menschen in het vleesch kwam
en daarna Jezus Christus werd genoemd. Hij gaf zich als een
rantsoen, teneinde de wereld en het menschdom te redden van
de gevolgen van den val, welke sterfelijkheid en dood met zich
brachten. Het brengt ons tot het onsterfelijk en eeuwig leven. En
door onze gehoorzaamheid aan Zijn Evangelie verlost Hij ons van
de gevolgen van onze eigen zonden.
Doch Zijn belangstelling voor de wereld was met het vervullen
van Zijn groote offerande niet ten einde. Hij is de Verlosser van
alle menschen, ongeacht, waar of wanneer zij op aarde hebben
gewoond. Tot Zijn discipelen te Jeruzalem zeide Hij „Ik heb nog
andere schapen, die van dezen stal niet zijn deze moet ik ook
toebrengen
en zij zullen Mijne stem hooren en het zal worden
ééne kudde en één Herder." (Joh. 10 16). Algemeen wordt nu
aangenomen, dat toen Hij deze woorden sprak, een groote menigte
menschen in deze westersche wereld woonde. Hij was hun Heiland
en wist van hun bestaan af.
Onder de getuigenissen, welke deze Kerk geeft ter ondersteuning
van het getuigenis van de discipelen te Jeruzalem aangaande
Christus en Zijn bediening, is het getuigenis van een natie, hetwelk
op dit westelijk halfrond leefde en door Hem na Zijn opstanding
werd bezocht. Tot hen zeide Hij „Gij zijt de andere schapen,
van welke Ik sprak". Tijdens de kruisiging van Christus kwamen
groote verwoestingen over dit land. De overgebleven menige stond
bij een der tempels en verwonderde zich over de groote veranderingen, welke hadden plaatsgegrepen. Het volgende verslag aangaande dit bezoek is opgenomen in het Boek van Mormon, den
bijbel van Amerika, III Nephi, hoofdstuk 11.
„Terwijl zij aldus met elkander spraken, hoorden zij eene stem,
alsof die uit den hemel kwam, en zij sloegen hunne oogen rondom
zich, want zij verstonden de stem niet, welke zij hoorden
en het
was geene harde stem, noch was het eene luide stem niettemin
en niettegenstaande het eene zachte stem was, drong zij door bij
degenen, die haar hoorden tot het binnenste zoodat er geen deel
Jezus

:

;

;

:

;

;

;

;
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van hun lichaam was, hetwelk niet beefde ja, zij drong hun door
tot de ziel en deed hunne harten branden. En zij hoorden de stem
wederom, en zij begrepen haar niet ten derden male hoorden zij
wederom de stem en zij openden hunne ooren om haar te hooren
en hunne oogen waren gericht op de plaats, van waar het geluid
kwam, en zij zagen standvastig naar den hemel op, vanwaar het
;

;

geluid

En

kwam.

de derde maal verstonden zij de stem, welke zij hoorden
en zij zeide tot hen Ziet mijn geliefden Zoon, in denwelken ik
een welbehagen heb, in denwelken ik mijn naam verheerlijkt heb,
hoort hem
Het geschiedde, als zij dit begrepen, dat zij hunne oogen wederom
en ziet, zij zagen een mensch nederdalen uit
ten hemel richtten
en hij was met een wit kleed gekleed en hij kwam
den hemel
neder en stond te midden van hen en de oogen der geheele schare
waren op hem gericht en zij durfden hunne monden niet tot
en wisten niet, wat het beduidde
elkaar openen
want zij
dachten dat het een engel was, welke aan hen verscheen.
En hij strekte zijne hand uit en sprak tot het volk, zeggende
Ziet, ik ben Jezus Christus, van wien de profeten getuigd hebben,
dat hij in de wereld zoude komen. Ik ben het licht en het leven
der wereld, ik heb uit dien bitteren beker gedronken, welken de
Vader mij gegeven heeft en ik heb den Vader verheerlijkt door
de zonden der wereld op mij te nemen, waardoor ik van den
beginne af in alle dingen aan den wil des Vaders onderworpen ben.
Toen Jezus deze woorden gesproken had, geschiedde het, dat
de gansche schare ter aarde viel, want zij herinnerden zich, dat
het onder hen geprofeteerd was geworden, dat Christus zich na
zijne hemelvaart aan hen zoude vertoonen.
En de Heere sprak tot hen, zeggende
Staat op en komt tot mij, opdat gij uwe handen in mijne zijde
moogt drukken en dat gij ook de teekenen der nagelen in mijne
handen en voeten kunt voelen, opdat gij moogt weten, dat ik de
God Israëls en de God der geheele aarde ben en voor de zonden
der wereld omgebracht ben geworden.
Het geschiedde, dat de schare voortging en hunne handen in
zijne zijde staken en de teekenen der nagelen in zijne handen en
in zijne voeten voelden
en dit deden zij één voor één totdat zij
allen waren voortgegaan en met hunne eigene oogen zagen en
met hunne handen voelden en met zekerheid wisten en getuigden,
dat hij het was, van wien het geschreven was door de profeten,
ziet,
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:
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komen zoude.
Toen zij allen waren voortgegaan en

die

zich overtuigd hadden,

met eene stem uit, zeggende Hozanna gezegend
zij den naam des AUerhoogsten Gods
en zij vielen neder aan de
voeten van Jezus en aanbaden hem". (3 Nephi 11 :3-17).
Jezus Christus bracht drie glorieuze dagen met het volk van
Amerika door. Hij organiseerde Zijn Kerk en onderwees hun
riepen

zij

als
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dezelfde leer, welke Hij Zijn discipelen in Jeruzalem had gegeven.
Toen Hij hen verliet, beloofde Hij, te zullen wederkomen. Deze
historische visitatie wordt ondersteund door de overleveringen van
alle Indianen van Amerika, die dezelfde geschiedenis hebben, dat
hun vaderen langen tijd geleden door een edelen God werden
bezocht, die Zijn Evangelie onderwees en hen zegende en beloofde, te zullen terugkeeren. De overwinning van Peru en Mexico
door een handjevol blanken was door deze overlevering van de
beloofde terugkeer van den witten God mogelijk.
En nog een ander getuigenis, hetwelk deze Kerk geeft, dat
Jezus Christus niet slechts leeft, doch ten zeerste belang stelt in
deze generatie, zooals Hij dat deed in die van ouds, is het getuigenis van Joseph Smith en Oliver Cowdery, dat op den derden
dag van April 1836, honderd jaar geleden, in den Kirtland Tempel,
gebouwd op goddelijk bevel, teneinde te voorzien in een plaats,
waar de Heere zou verschijnen, de volgende gebeurtenis plaatsvond
„Wij zagen den Heere staan op het borstwerk van het spreekgestoelte voor ons, en onder Zijne voeten was een plaveisel als
van zuiver goud, in kleur gelijk amber. Zijne oogen waren als
eene vlam vuurs, het haar Zijns hoofds was wit gelijk de reine
sneeuw. Zijn aangezicht overtrof de glans der zon en Zijne stem
was als het geluid van een geruisch van groote wateren, de stem
:

van Jehova zelf, zeggende
Ik ben de eerste en de laatste, die leeft en die verslagen werd,
Ik ben Uw voorspraak bij den Vader." (Leer en Verbonden
110:2-4).
Hij verklaarde verder het doel van Zijn bezoek, en het zenden van
profeten van vroegere tijden, die de machtssleutelen hielden was, om de
bedeeling van de volheid der tijden in te luiden, waarvan door de
profeten gesproken was en waarin alle sleutelen en machten van
alle vroegere bedeelingen onder de menschen zouden worden hersteld, tot den opbouw en het met triomf vestigen van Christus'
koninkrijk op aarde, tot hetwelk Hij zou komen en ais Koning
der koningen en Heer der heeren duizend jaar regeeren, zooals
de profeten hadden voorspeld. Jezus kondigde daarom in deze
bedeeling aan, dat het uur was aangebroken, waarop een groot
en wonderbaar werk onder de kinderen der menschen zou voortkomen en waarin alles beroerd zou worden, wat beroeren kan en
dat slechts de waarheid zal blijven bestaan en dat de profetieën
van ouds in vervulling zouden gaan, wanneer de Geest Gods op
alle vleesch zou worden uitgegoten en de ouden droomen zouden
droomen en de jongen visioenen zouden zien (Joel 2 28) en dat
als gevolg daarvan de menschen in de hemelen en op de aarde
:

wonderen zouden

Wat

zien.

wereld is gebeurd, sinds dit bezoek van een
honderd jaar geleden, is ten minste ten deele een verwezenlijking
van de belofte, want in de laatste honderd jaar heeft het menschdom in de ontwikkeling der wetenschap grooteren vooruitgang
er

in

deze
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gemaakt, dan in alle eeuwen
Geest Gods op alle vleesch
visioenen van de geheimen
van deze visioenen heeft in

daarvoor

zamen. Waarlijk is de
en hebben de menschen
Gods gehad en de verwezenlijking
de hemelen en op aarde wonderen
te

uitgestort

Des Heeren hand

is in alles, wat heden geschiedt.
het goede en het kwade zal hevig zijn, doch
uit iederen strijd zullen het recht en de waarheid als overwinnaars
voortkomen. Een elk door de menschen daargestelde instelling,

tot stand gebracht.

De

strijd

tusschen

welke God's doeleinden in den weg staat, zal schudden en ter
aarde vallen en Zijn Koninkrijk zal komen en Zijn wil zal geschieden, zoowel in den hemel als op de aarde.
Laat alle geloovers in Christus niet twijfelen, want Hij stelt Zijn
komst niet uit, noch is Hij heengegaan en heeft ons vergeten.
Laat ons ons allen vereenigen in den glorieuzen strijd, om deze
wereld voor Christus, haar rechtvaardigen Heerscher, te winnen.
Ik getuig, dat ik weet, dat Hij leeft en dat Hij de Verlosser
der wereld is. Wanneer die dag zal komen, dat ik in Zijn tegenwoordigheid mag staan en Zijn stem hooren of gelijk de ongeloovige Thomas mijn hand in Zijn zijde en handen mag leggen,
dan zal ik niet beter weten dan ik nu weet, dat Hij leeft en dat
Hij in deze eeuw de aarde bezocht heeft voor de herstelling van
Zijn heerlijk Evangelie in zijn volheid en dat het de aarde zal
overwinnen. God bespoedige de vervulling van deze gelukkige
gebeurtenis. Dit bid ik in den naam van Jezus Christus, Amen.

VERSLAG DER ROTTERDAMSCHE CONFERENTIE,
gehouden op 14 en 15 November 1936

te

Rotterdam

—

Zaterdagavond 8 uur.
Onder zeer groote belangstelling werd
dien avond het schouwspel „De waarheid uit de aarde" opgevoerd, zijnde een inleiding tot het conferentie-onderwerp „Het
Boek van Mormon".
Zondagmorgen 10 uur.
Onder leiding van Br. A. Hartman,
raadgever in het Rotterdamsche districtspresidentschap, werd de
vergadering aangevangen met het gezamenlijk zingen van lied
„Wat is waarheid ?", waarna Br. J. Schipaanboord Sr.,
no. 36

—

:

gemeentepresident te Leiden, voorging in gebed. Na een Engelsch
loflied van het Rotterdamsche zangkoor en een welkomstwoord
van Br. Hartman, werden de autoriteiten van Kerk en Zending
voorgesteld en eenparig ondersteund.
Als eerste spreker hoorde men van Br. J. Borger, gemeentepresident van Rotterdam, die op duidelijke wijze weergaf, in welke
opzichten zich de afval van de ware Kerk van Christus kenmerkte.
Een schrijver verklaarde het aldus „In den tijd na Christus was
de vijandschap onder de christenen grooter dan de woede van de
wilde dieren tegenover de menschen." Oud. J. v. Drimmelen, gemeentepresident van Delft, besprak de herstelling en het Priesterschap. Zoowel de Paarl van Groote Waarde alsmede het Nieuwe
:
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Testament geven ons de overtuiging, dat het gezag van het
Priesterschap in de Kerk van Christus werd gegeven en er moet
zijn, teneinde Gods Kerk te leiden.
Het koor bracht een tusschenüed ten gehoore, waarna Br.
Schipaanboord Jr., gemeentesecretaris te Leiden, de oorsprong
J.
van het Boek van Mormon behandelde en uiteenzette, dat het
voortkomen van dit boek door den Psalmist e.a. reeds was voorspeld. Zoowel de woorden van Christus als het voortkomen van
het Boek van Mormon kenmerkten zich door eenvoud, terwijl
allen toch waren bedoeld, om vrede en gerechtigheid op aarde
te bewerkstelligen. Br. M. v. Gelderen, raadgever in het J.M.O.O.V.presidentschap, was de volgende spreker en zeide, dat op velerlei
plaatsen in den Bijbel men leest, dat God Zijn kinderen in vreugde
wil laten leven. Dat er andere toestanden op aarde zijn, is de
schuld der menschen zelf. Een studie van het Boek van Mormon
geeft ons een juiste kennis aangaande God's wil met de menschen.
Wij dienen onzen wil te stellen naar dien van God en onze
leiders alsmede God om leiding te vragen Br. A. Claus van Den Haag
besprak den doop, en toonde aan, dat Christus hierin het goede
voorbeeld heeft gegeven Voor dezen doop dient juiste autoriteit
aanwezig te zijn. Men kan zich niet willekeurig in een of andere
kerk laten doopen en daarna verwachten, de gaven en zegeningen
te ontvangen, welke God beloofd heeft.
Na een Engelsch loflied door het koor, werd door Oud. T. G. Call,
gemeentepresident te Gouda, dankzegging uitgesproken.
In aansluiting op deze vergadering werd een doopdienst gehouden, waarbij 7 personen werden gedoopt.
Zondagmiddag 3 uur.
Onder leiding van Oud. J. J. van
Langcveld, president van het Rotterdamsche district, werd aangevangen met het zingen van lied no. 1 „De dag der bevrijding" door alle aanwezigen, waarna de vereenigde koren van
Dordrecht en Overmaas een lied ten gehoore brachten. Br. P.
Schouw van den Haag smeekte des Heeren zegen af. Na een
duet van Oud. R. J. Willey, werkzaam te Rotterdam en Oud.
sen. ouderling te Leiden, hoorde men van Oud. H.
Dieu Jr
}.
G. Bingham, districtspresident te Utrecht, die besprak, vanwaar
de Indianen afstammen en uiteenzette, dat de studenten het er
heden over eens zijn, dat er in vroegere dagen een uittocht is
geweest van enkele gezinnen vanuit Azië naar Amerika. Dat dit
mogelijk is, wordt bewezen door een Japansche visschersboot,
welke schipbreuk had geleden en na maanden ronddobberen op
zee op de kust van Californië is geland. De overleveringen der
Indianen omtrent een krijg in den hemel, geschiedenis van Adam,
Kaïn en Abel ondersteunen bovenstaande feiten. Door Br. E. W.
Reys van Rotterdam-Overmaas werd een solo gezongen, waarna
Oud. W. Mulder, overziener der Z. S. in de zending, het woord
voerde. Het antwoord op de vraag van vele predikanten van heden
Waar is de oude geestelijke kracht en zal ze ooit weer terugkeeren ? is

—

:

,

:

:
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te

vinden

in het

Boek van Mormon, doch

wij zijn ons de groote

midden hebben, niet bewust. Dit boek
is onze geloofsverschafFer. Het kwam niet, om nieuwe waarheden
Het
te verkondigen, doch om oude waarheden te bekrachtigen.
beweert goddeHjk te zijn, omdat het een goddelijken invloed op
de menschen heeft. Oud. R. J. Willey bracht een solo ten gehoore, waarna Br. G. T. Riebeek, opziener der Genealogische
Vereeniging in Nederland, er den nadruk op legde, dat wij wel
werken voor de levenden, doch het is eveneens onze plicht alles
te doen voor anderen, waarmede wij zelf zoo blijde zouden zijn.
Al het werk, dat wij hier verrichten, zal voor ons in de tempels
gedaan moeten worden, doch zijn wij bereid, dit voor anderen te
doen ? Nimmer zullen wij God's zegeningen ontvangen, wanneer
wij niet werken aan het gebod: „Hebt uw naaste lief als uzelven."
Na een korte mededeeling van Br. P. Dirkmaat aangaande
den M.M. -kalender, zongen de vereenigde koren lied no. 199
„Hoe lieflijk is Zion" en alle aanwezigen vervolgens lied no. 23
„God is met ons" waarna Oud. A. B. Denhalter, werkzaam te
schatten, welke wij in ons

Rotterdam, dankte.
Zondagavond 7 uur. Gezamenlijk werd gezongen lied no. 6
„Vast als een rotssteen"; br. A. Hekking, Ie raadg. in het Rotterdamsche gemeentepresidentschap, ging voor in gebed. De gezamenlijke koren van Dordrecht en Overmaas-Rotterdam brachten
een lied ten gehoore, waarna men als eerste spreker hoorde van
Br. A. Hartman. Spr. haalde aan, hoe het Boek van Mormon
beweert, dat Christus op het westelijk vasteland is verschenen en
daar dezelfde leerstellingen bracht, welke Hij op het oostelijk verkondigde. De bewijzen zijn er heden, dat er inderdaad vroeger een
volk met een zeer groote beschaving heeft geleefd, wier overleveringen en geloof was in den Blanken Man, Zijn dood en opstanding en Zijn doop. De vereenigde koren zongen lied no. 200:
„Leid mij, pelgrim", waarna oud. C. de Jong, gemeentepresident
te Schiedam, verklaarde, dat tusschen het visioen van Paulus, toen
hij op weg was naar Damaskus en het visioen van Joseph Smith
geen verschil is. Beiden getuigden van het verschijnen van Jezus.
Het vertalen van de platen van het Boek van Mormon en het
voortkomen van dat boek is alles een vervulling van profetieën,
te vinden in de Psalmen, Jesaja en andere profeten. Uitdrukkelijk
zegt ook het Nieuwe Testament, dat Jezus niet anders was gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels. Wat
anders konden dan de bewoners van het westelijk vasteland zijn
dan afstammelingen van het huis Israels? Door oud. J. Dieu Jr.
werd een solo gezongen, waarna oud. J. J. v. Langeveld sprak.
Door het geheele verloop van het werk aan het Boek van Mormon
kan men zien, dat de Heere de getuigen van dit Boek bijeen heeft
gebracht. Hoewel men veel dezelfde namen op de getuigenlijst zal
zien voorkomen, zijn toch de eerste drie getuigen óp wonderlijke
wijze bijeen gebracht, terwijl de anderen getuigen waren door het

!
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werk, hetwelk zij Joseph Smith hadden zien verrichten, zonder dat
de engel hun dit alles had getoond. Het Boek van Mormon is te
waardeeren, omdat het een paarl van groote waarde voor ons is
en veel leering bevat.
De vereenigde koren brachten een lied ten gehoore, waarna men
als laatste spreker hoorde Pres. T. E. Lyon.
1900 jaar geleden
begonnen zendelingen leerstellingen te verkondigen, welke in die
landen niet vreemd waren Zij kenmerkten zich echter door twee
dingen, Ie. door ijverig werken en 2e. hoewel ongeleerd, hadden
zij een persoonlijke overtuiging aangaande de letterlijke opstanding

van Christus.
Er waren ook andere genootschappen, welke het bestaan van
een verlosser beweerden, doch geen dezer had de bewijzen,
Petrus ging uit en kon
dat deze verlosser opgestaan was.
getuigen, dat hij Hem zelf gezien had en eveneens de andere
apostelen. Zij hadden Hem meermalen gezien. De redevoeringen
van Stephanus en anderen behelzen dezelfde feiten en waarheden.
De Kerk in vroeger dagen werd gesticht op een wonder. Iets
even merkwaardigs hebben wij in deze dagen en een ieder wordt
gevraagd, dit te toetsen en te onderzoeken. Spr. uitte zijn blijdschap over de onthulling van het monument te Broek o/Akkerwoude en dankte den ontwerper en vervaardiger er van, Br. J.
Bosklopper van Hilversum. Gelijk het monument daar staat ter
herinnering van den eersten doopdienst, dient ons verbond met
den Heere zoodanig in ons hart gegrift te staan, dat wij daaraan
Door alle aanwezigen werd tot slot geimmer zullen denken.
zongen lied no. 48 „De Geest Gods", waarna Oud. L. T. Holt,

—

:

werkzaam

te

Overmaas, dankzegging

uitsprak.

UITVOERING TEN BATE R'D AMSCHE ZONDAGSSCHOOL
In de zaal „Excelsior", St. -Janstraat 15 te Rotterdam werd een
concert gegeven ten bate van de Rotterdamsche Zondagsschool,
waaraan medewerking werd verleend door het Rotterdamsche
Symphonie-orkest van het Rotterdamsch Conservatorium voor
Muziek, alsmede het Rotterdamsche zangkoor. Nadat door genoemd
koor twee liederen waren gezongen, werd het overige gedeelte
van den avond met vocale en instrumentale nummers van leerlingen
van bovenbedoeld conservatorium gevuld, terwijl in het bijzonder het
Symphonie-orkest op schitterende wijze tot het welslagen van dit
concert heeft bijgedragen. Een bijzonder woord van waardeering gaat
uit naar den leider van dit concert, den heer Willem Ganter, wiens
taak dien avond bijzonder zwaar moet zijn geweest, waar het hier
gold,

de

plaats

in

te

nemen van

W.

zijn

zoo door allen geëerden

vader, den heer Anton
Ganter, die hem na een zeer kortstondige ziekte door den dood ontviel. Wat dit voor zijn famiUe
en het Rotterdamsch Conservatorium beteekent, is hier niet onder
woorden te brengen. Zijn nagedachtenis wordt ook door de Heiligen der Laatste Dagen in groote eere gehouden
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»En de stem van waarschuwing zal tot alle volzijn, door de monden Mijner discipelen, die
Ik in deze laatste dagen verkozen heb.

ken

En zij zullen voortgaan en niemand zal hen
tegenhouden, want Ik, de Heere, heb hun geboden.»
Leer en Verbonden Aid. 1 4 en 5.
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Voorwoord
Wij zingen

dikwijls

„De

Hem

snelt als op vleug'len,
houden kan men niet",

tijd

doch beseffen de waarheid dezer woorden niet, totdat wij aan het
einde van een jaar even stil staan en de resultaten van onzen
arbeid overzien. Bij onzen terugblik herinneren wij ons het vele,
dat wij ons hadden voorgenomen te doen en zien het weinige,
dat wij werkelijk tot stand hebben gebracht.
Eveneens op dat tijdstip gekomen, is het onze plicht, weder
een jaargang van De Ster van Nederland te beëindigen door het
schrijven van wat in den regel een inleidings- of voorwoord genoemd wordt, doch in werkelijkheid een woord achteraf is.
De bladzijden van dezen, den een en veertigsten jaargang van
ons zendingstijdschrift,

bevatten veel waardevols. Zij bieden toe-

spraken en artikelen van God's levende profeten en apostelen en

andere

geïnspireerde

leiders

op aarde,

bevatten

instructies

raadgevingen, welke nergens op aarde huns gelijken
gebruikelijke verslagen
zijn

eveneens

vermeld,

van conferenties en
alsmede

enkele

vinden.

en

De

speciale gebeurtenissen

bijzondere geloofsbevor-

derende voorvallen.

Bovendien bevat deze jaargang ongewoon veel nieuws aangaande de Kerk en haar vooruitgang in verschillende deelen der
wereld en in het bijzonder in Nederland. Het jaar 1936 kenmerkt zich
door een voortdurende uitbreiding van de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen in Nederland. Bovendien
bracht dit jaar voor de lezers van ons tijdschrift drie gebeurtenissen van bijzonder groot belang. Eén was de herdenking van
het feit, dat honderd jaar geleden de profeet Elia verscheen, tot
het terugbrengen van de sleutelen der verzegelende macht, waarnaar door Maleachi wordt verwezen. De andere twee waren de
viering van het 75-jarig bestaan der Herstelde Kerk in Nederland
(5 Augustus 1936) en de herdenking van den eersten doopdienst

:

in

Nederland,

(1

October

75

1936).

door

gezag

jaar

geleden

Een

elk dezer drie gebeurtenissen

goddelijk

is

verricht.

herdacht

programma's en in artikel en in De Ster.
Naar gelang de jaren verstrijken, zal de waarde van dezen jaargang stijgen door het belang, verbonden aan deze gebeurtenissen
en hun beteekenis in het moreel, geestelijk en maatschappelijk
leven van de inwoners van dit land en de wereld. Aan het gedrukte
blad toevertrouwd, zullen voorvallen als de oprichting van he^
monument te Broek o/Akkerwoude, als blijvende verslagen voor het
nageslacht worden bewaard.
De pagina's van dezen jaargang van ons tijdschrift zijn rijker
aan illustraties dan de bladzijden zijner voorgangers. Het is onze
wensch, dat zij er toe hebben bijgedragen, onzen lezers een beter
begrip te geven van de boodschap, door het geschreven woord
tot hen gebracht.
Het jaar 1936 sluit, met de Kerk van Jezus Christus steviger
geworteld in den bodem der Nederlanden dan ooit in haar gein speciale vergaderingen,

schiedenis het geval

een

levende

geweest. Inderdaad

is

van

getuige

dit

feit.

is

deze geheele jaargang

Waarlijk kunnen wij zeggen

werd het Herstelde Evangelie in Holland ingevoerd in
1936 begint het eerst goed post te vatten."
Het is ons ernstig gebed, dat deze nederige uitgave aan invloed
in dit goede land moge winnen en dat haar stralen van levend
„In 1861

licht

;

mogen dienen

als

bakens, teneinde de dolende zielen in de

geestelijke duisternis te leiden tot het stralend licht

waarheden,

welke

zij

weergeeft.

Moge

deze

van de eeuwige

Ster

haar stralen

werpen voor de wankele stappen van God's kinderen, gelijk
eens lang geleden de Ster van Bethlehem oprechte zoekers naar
blijven

het Christuskind leidde.

De

Redactie.
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VAN DE REDACTIE
De

Kerstgeest

Grooter dan eenige andere boodschap, welke de Kersttijd ons
gedachten brengt, is die van geven. De datum van de gebeurhet is zoo goed als zeker, dat het
tenis, welke wordt herdacht
niet in December voorviel
is van minder belang. Het allerbelangrijkste, dat ons interesseert is het feit, dat God de wereld zoo
liefhad, dat Hij Zijn Eeniggeboren Zoon in het vleesch gezonden
heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar
het eeuwige leven hebbe. Merk wel op, dat dit geheele voorval
aanvangt met de geschiedenis van een gift. De Christus, Die deze
Gave was, bracht Zijn leven met geven door. Hij gaf onderricht.
Hij verleende hulp. Hij gaf gezondheid en kracht. Hij bracht
troost ea gaf allen een voorbeeld van dienstbetoon. De godsdienst
van Jezus was een godsdienst van arbeid, van dienstbaarheid, van
het geven van zichzelf tot het welzijn der menschheid. De godsdiensten aangaande Jezus, welke door de menschen gemaakt zijn
en zichzelf „christelijke" kerken noemen, leggen den nadruk op
leerstellingen, welke Jezus in de eerste plaats niet zou erkennen,
indien Hij heden naar de aarde zou komen.
De schoonheid van het geven wordt nergens beter uitgedrukt
dan in een vergelijking, door Bruce Barton gemaakt. Hij zegt
in

—
—

„Er zijn in Palestina twee zeeën. De eene is frisch en er leven visschen
Strookcn groen versieren haar oevers. De boomen spreiden hun
takken er over uit en strekken hun dorstige wortels, om haar heilzaam
water op te zuigen. Langs de oevers spelen de kinderen, zooals de
kinderen speelden, toen Hij daar was. Hij had haar lief. Hij blikte over
haar zilveren oppervlak, wanneer Hij Zijn gelijkenissen sprak en op
een golvende vlakte niet ver er vandaan voedde Hij vijf duizend menschen.
De rivier de Jordaan vormt deze zee met schuimend water van de
heuvelen. Zoo lacht ze in den zonneschijn, en de menschen bouwen hun
huizen er dicht omheen en de vogels hun nestjes en alle leven is gelukkiger, omdat het daar is.
De rivier de Jordaan mondt in het zuiden in een andere zee uit. Hier
is geen gespartel van visch, geen geruisch van bladeren. Geen vogelgezang, geen kinderlach. Reizigers kiezen zich een anderen weg, tenzij
dringende zaken anders beslissen. De lucht hangt zwaar op het water
en mensch, beest noch vogel zullen er drinken. Wat brengt het machtige
verschil tusschen deze naburige zeeën teweeg ? Niet de rivier de Jordaan.
Zij brengt in beide hetzelfde goede water; niet de bodem, waarop zij
zich bevinden; niet het omliggende land. Dit is het verschil: De zee
van Galilea ontvangt, doch houdt de Jordaan niet, want tegelijk met
in.

:

402
icderen droppel, welke er in komt, vloeit er een andere uit. Het geven
en het ontvangen houden gelijken tred.
De andere zee is hebzuchtiger, en houdt haar ontvangst angstvallig
voor zich alleen. Zij wil zich niet door edele aandrijving laten leiden,
lederen droppel, welke zij ontvangt, houdt zij. De zee van Galilea geeft
en leeft. Deze andere zee geeft niets. Zij wordt „De Doode" genoemd.
Er zijn twee soorten menschen in de wereld. Er zijn twee soorten zeeën
in Palestina."

De natuur heeft ons dit voorbeeld gegeven. Het menschelijk
leven geeft ontelbare voorbeelden. Was het niet Jezus, Die zeide
„Hij, die zijn leven verliest, zal het behouden?" Wat bedoelde
Hij ? Hij bracht eenvoudig deze zelfde waarheden weder naar
voren. Door zichzelf in dienstbetoon voor de Kerk
het Koninkrijk
van God op aarde
te verliezen, zal men van zijn leven en
talenten voor het welzijn van anderen geven, doch eeuwige vreugde
en overvloedig leven vinden, welke veel grootere belooningen zijn.
De Kerk vraagt uw diensten
in de Priesterschap en de
hulporganisaties. Er bestaat geen betere tijd van het jaar, dan de
Kersttijd, teneinde de waarde van dit alles te overdenken, wanneer
wij het ontvangen van de grootste Gave van God aan de menschheid vieren. Wat zullen wij doen ? Wat zullen wij zijn
de
levende, schenkende zee of het doode en terughoudend soort ? Van
het antwoord, dat wij geven en de daden, welke volgen, zullen
ons toekomstig geluk en de voortgang van God's Koninkrijk op
aarde afhankelijk zijn.

—

—

—

—

PRIESTERSCHAPSLESSEN VOOR JANUARI

1937

3 Januari. Zie instructiebrief voor Januari 1937.
10 Januari. „Geschiktheid voor het Priesterschap." Prieslerschapsstudies, blz. 31-33.

17 Januari. „Geschiktheid voor het Priesterschap". Pnestersc/iapsstudies. blz. 34-35.

24 Januari. „De God van Joseph Smith",
Smith.

blz.

Leic/er5c/jap i;an/osep/i

91-97.

31 Januari. „Andere schapen,"

Wat

Jezus leerde,

blz.

149-153.

LESROOSTER DER HULPORGANISATIES VOOR
DE MAAND JANUARI 1937
Z.H.V. Eerste avond. — Theologie-les no. 4 en getuigenisvergadering.
Tweede avond. — Werk en Zaken.
Derde avond. — Leven en Letterkunde-lcs no.
Vierde avond. — Maatschappelijk Welzijn-les no.
4.

4.

O.O.V. Derde avond
Vierde avond.

—
—

Brigham Young, les no. 5.
V. Arenlezen, les no. 11.
5 (vervolg).
J. M. Brigham Young, les no.
11 (vervolg), of de
J. V. Arenlezen, les no.
tijd kan worden besteed met een overzicht
of het inhalen van tot dusverre uitgegeven

J.

JVl.

J.

lessen.

;
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JEZUS DE CHRISTUS
(Les voor Ouders- en Evangelieleerklas)

Voor len en 2en Zondag

in Januari 1937.

HOOFDSTUK

XXI.

(Vervolg)

„Ik ben het

vreest niet."

;

')

De

terugkeer per boot bewees voor de discipelen een gedenkreis te zijn. Zij hadden te kampen met een onstuimigen
tegenwind, welke natuurlijkerwijze het gebruik van zeilen onmogelijk
maakte en ofschoon zij heftig met de riemen werkten, kwam het
schip hoegenaamd niet vooruit en zwalkte midden op zee. ")
Ofschoon zij den geheelen nacht door hadden gearbeid, waren
terugkeeren en voor den
zij nog geen 6 K.M. vooruit gekomen
wind uitgaan, zou een noodlottige schipbreuk hebben beteekend
hun eenige hoop was, door loutere spierkracht het schip goed
tegen wind aan te houden. Jezus was zich op Zijn eenzame plaats
hun droevigen toestand bewust en ter vierde wake, ^) dat is tusschen
vier en zes uur 's morgens, kwam Hij hun ter hulp, liep op het
door den storm opgezweepte water, alsof Hij op gewonen grond
liep. Toen
de schepelingen Hem zagen, zooals Hij daar in het
zwakke licht van den bijna voorbijzijnden nacht het schip naderde,
werden zij door een bijgeloovigen angst bevangen en denkend,
dat zij een geestesverschijning zagen, schreeuwden zij het uit van
angst. „Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende Zijt goeds-

waardige
;

;

;

:

"

moeds, Ik ben het, vreest niet.
Door deze geruststellende woorden gekalmeerd, riep Petrus,
heftig en impulsief als gewoonlijk, uit
„Heere indien *) Gij het
zijt, zoo gebied mij tot
te komen op het water." Jezus voldeed
hieraan. Petrus stapte van het schip af en liep naar den Meester
doch daar de wind hem heen en weer dreef en de golven om hem
sloegen, begon zijn vertrouwen te wankelen en hij begon te zinken.
Ofschoon hij een krachtig zwemmer was, ^) kreeg zijn vrees de
overhand en hij riep uit „Heere, behoud mij." Jezus vatte hem
bij
de hand en zeide
„O, gij kleingeloovige, waarom hebt gij
!

:

U

;

:

gewankeld

?"

Uit Petrus' merkwaardige ondervinding leeren wij,dat de macht,
waardoor Christus op de golven kon loopen, in anderen kon
werken, mits hun geloof slechts blijvend was. Het was op Petrus'
eigen verzoek, dat hij het waagstuk mocht beproeven. Had Jezus
het hem verboden, dan zou des mans geloof een slag hebben gekregen zijn poging, hoewel gepaard gaande met een gedeeltelijke
;

Matth. 14:22-33; vergelijk Mark. 6:45-52; Joh. 6:15-21.
) Zie aant. 1 van hoofdstuk 20.
3) Aanteekening 6.
Dat is „daar" of „aangezien".
') Vergelijk
Petrus' forschen sprong in de zee, teneinde den opgestanen Heere aan den oever te bereiken, Joh. 21 7.
>)

'')

:
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was een bewiis van de kracht van geloof in den Heere,
wel een zoodanig, als geen mondeling onderricht ooit had
kunnen bijbrengen. Jezus en Petrus gingen in de boot onmiddellijk
kalmeerde de wind en de boot bereikte spoedig den oever.
De verbazing der apostelen over deze laatste openbaarmaking van
des Heeren heerschappij over de machten der natuur zou meer
aanleiding tot aanbidden en minder tot angstige verwarring zijn
geweest, indien zij zich de vroegere wonderen hadden herinnerd,
waarvan zij getuige waren doch zij hadden zelfs het wonder van de
brooden vergeten en hun hart was „verhard".') Zich verwonderend
over de macht van Een, voor Wicn zelfs de door den storm
geteisterde zee een stevigen vloer was, bogen de apostelen zich
in nederige aanbidding voor den Heere en zeiden
„Waarlijk,
Gij zijt Gods Zoon".") Afgezien van de wonderlijke omstandigheden van het letterlijk voorvallen ervan, is het wonder rijk aan
symbolisme en raad. Door welke wet of welk beginsel de gevolgen der zwaartekracht werden overtroffen, zoodat een menschelijk lichaam op het wateroppervlak kon worden opgehouden,
kan de mensch niet vaststellen. Het verschijnsel is een concrete
voorstelling van de groote waarheid, dat geloof een beginsel van
macht is, waardoor de natuurkrachten kunnen worden geregeld
en beheerscht.') In elk mcnschelijk leven komen ondervindingen
voor gelijk de strijd van door den storm heen en weer geslingerde schepelingen met tegenwinden en dreigende zeeën dikwijls
is
de nacht van strijd en gevaar reeds vergevorderd, alvorens
bijstand nadert, en dan nog wordt te vaak de reddende hulp
als een grooter gevaar beschouwd. Zooals tot Petrus en zijn
beangste metgezellen temidden der woedende wateren de stem
van den Bevrijder kwam, komt ze tot allen, die in geloof arbeiden
„Ik ben het vreest niet."
mislukking,

en

;

;

:

;

:

;

In het land Gennésareth.

De nachttocht, tijdens welken Jezus de boot met haar angstige
schepelingen bereikte, terwijl zij „midden in de zee" was, eindigde
op een plaats in het district, bekend als het land Gennésareth,
hetwelk volgens algemeene aanname het rijke en vruchtbaar
gedeelte in de nabijheid van Tiberius en Magdala omvatte. Omtrent
de natuurschoonheden, waarom de streek bekend was, is reeds
zeer veel geschreven.*) Het bericht, dat de Heere daar aanwezig
was, verspreidde zich snel en van „het geheele omliggende land"
stroomden de menschen te zamen, brachten hun zieken mede.
Mark. 6 52.
Merk wel op, dat dit de eerste maal is, dat deze titel in de synoptische Evangeliën voorkomt, als zijnde door stervelingen op Jezus
toegepast
vergelijk een vroeger voorval van zijn toepassing door
')

:

')

;

Nathanacl, Joh.
^)
")

1

:

49.

Artikelen des Geloofs,

Joscphus, Oorlogen,

V:
III,

—

11-13
10:7-8.

„Geloof een beginsel van macht".
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teneinde door woord of aanraking Zijn weldadigheid te ontvangen. In de steden, welke Hij doortrok, werden de zieken op de
straten gelegd, opdat de zegen van Zijn voorbijgaan op hen
zoude vallen
en velen „baden Hem, dat zij maar den zoom
en zoo velen, als er Hem aanZijns kleeds aanraken mochten
raakten, werden gezond".') Vrijelijk deelde Hij Zijn genezende
kracht aan allen, die met geloof en vertrouwen kwamen vragen.
Vergezeld van de Twaalven reisde Hij aldus naar het noorden
naar Kapernaum, en verlichtte den weg door den overvloed Zijner
;

;

barmhartigheden.

Zoekend naar brooden en

De

welke

menigte,

visschen.^)

den vorigen dag aan de andere

zijde

van

het meer van Zijn milddadigheid had genoten en die na hun
mislukt pogen. Hem de eer van aardsch koningschap op te dringen,
voor den nacht was heengegaan, was zeer verbaasd, den volgenden morgen te ontdekken, dat Hij vertrokken was. Zij hadden
de discipelen in de eenige daar aanwezig zijnde boot zien vertrekken, terwijl Jezus aan den oever was gebleven; en zij wisten,

dat de nachtstorm de mogelijkheid voor andere booten, om den
oever te bereiken, had uitgesloten. Niettemin was dien morgen
hun zoeken naar Hem tevergeefs; en zij kwamen tot de slotsom,
dat Hij om het meer heen over land moest zijn teruggekeerd.
Naargelang de dag verliep, kwamen enkele booten in 't zicht,
bestemd voor de westerkust; deze riepen zij aan en na zich een
plaats te hebben verzekerd, staken zij over naar Kapernaum.
Hun moeite, om Jezus' verblijfplaats te vinden, was ten einde,
want Zijn aanwezigheid was door de geheele stad bekend. Zij
kwamen naar Hem toe, wellicht toen Hij in de synagoge zat,
want op dezen dag leerde Hij aldaar, en enkelen der indringerigsten der menigte vroegen, kortaf en bijna onbeleefd: „Rabbi,
wanneer zijt gij hier gekomen?" Op deze ongepaste vraag gaf
Jezus geen direct antwoord aan het wonder van den voorgaanden
nacht hadden de menschen geen deel gehad en omtrent de daden
van onzen Heere was hun geen mededeeling gedaan. Op indrukwekkend verwijtenden toon zeide Jezus tot hen „Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u gij zoekt Mij, niet omdat gij teekenen gezien
hebt, maar omdat gij van de brooden gegeten hebt en verzadigd
zijt". Zij hadden belang bij de brooden en visschen.
Iemand, die
hun van levensmiddelen kon voorzien, zooals Hij deed, moest niet
uit het oog worden verloren. Op des Meesters verwijt volgden
een vermaning en instructie „Werkt niet om de spijs, die vergaat,
maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de
Zoon des Menschen ulieden geven zal want dezen heeft God de
Vader verzegeld". Dit onderscheid tusschen stoffelijk en geestelijk
;

:

:

:

;

')

Mark. 6 53-56

2)

Joh. 6

:

:

22-27.

;

vergelijk Matth. 14

:

34-36.

Aanteekening

7.
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voedsel ontging hun niet geheel en al, en enkelen hunner vroegen,
wat zij moesten doen, om God te dienen, zooals Jezus verlangde.
„Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in
Het antwoord was
Hem, dien Hij gezonden heeft". Dat Jezus naar Zichzelf verwees,
kon niemand betwijfelen; en zij verlangden direct van Hem een
verder bewijs van Zijn goddelijke zending; zij wilden grootere
teekenen zien. Het wonder van de brooden en de visschen was
nauwelijks een dag oud; en zijn indruk als bewijs van Messiaansche eigenschappen verflauwde. Mozes had hun vaderen in de
woestijn met manna gevoed, zeiden zij
en zij beschouwden een
voortdurende dagelijksche voorziening als een grootere gave dan
een eenvoudig maal van brood en visch, hoewel het laatste door
den honger veel meer gewaardeerd was. Bovendien was het manna
hemelsch voedsel,') terwijl het voedsel, hetwelk Hij hun had gegeven, van de aarde was en dan nog wel eenvoudig gerstebrood.
Hij moest grootere teekenen toonen en hun rijker voedsel geven,
alvorens zij Hem konden aannemen als Degene, Dien zij zich eerst
gedacht hadden en Dien Hij zelf later verklaarde te zijn.
:

;

Aanteekeningen

—

Gedurende het meerendeel van den Oud6. Waken van den nacht.
Testamentischen tijd verdeelde het volk van Israël den nacht in drie
waken, elk van vier uur, terwijl zulk een tijdsverloop dan dat van persoonlijken bewakingsplicht was. Voor den aanvang van het christelijk
tijdperk hadden de Joden echter de Romeinsche regeling van viernachtwaken aangenomen, elk van drie uur. Deze werden volgens nummer
aangeduid, of wel avond, middernacht, hanengekraai en morgenstond
(zie Mark. 13 35) of de vierde wake, in den tekst genoemd {zie Matth.
14:25). De vierde wake was de laatste der drie-urige tijdvakken tusschen zonsonder- en zonsopgang, of tusschen 6 uur n.m. en 6 uur v.m.
en duurde derhalve van 3 tot 6 uur 's morgens.
:

De zoom van

-

Het geloof van hen, die geloofden, dat
van des Heeren kleed zouden aanraken,
genezen zouden worden, is gelijk aan dat van de vrouw, die van haar
langdurige ziekte werd genezen, door Zijn kleed aan te raken (zie Matth.
9:21; Mark. 5:27, 28; Luk. 8:44). De Joden beschouwden den rand of
zoom van hun bovenkleed als van bijzonder belang, door de vereischte,
door Israël in vroegere dagen gesteld (Num. 15:38, 39), dat den rand
met franje moest worden versierd en van een blauwen band voorzien,
waardoor zij als een verbondsvolk aan hun verplichtingen werden herinnerd. Het verlangen, den zoom van Christus' kleed aan te raken, kan
wellicht gepaard zijn gegaan met deze gedachte aan de heiligheid van
den zoom of rand.
Het voorzien van de Israëlieten van
8. Tradities betreffende manna.
manna ten tijde van den uittocht en de lange reis in de wildernis, werd
terecht als een allcsovertreffend wonderwerk beschouwd (Ex. 16:14-36;
7.

indien

zij

het kleed.
slechts den zoom

—

Num.

11:7-9;

Deut. 8:3, 16;

Joz.

5:12;

Ps. 78:24,

25).

Vele

tradities,

waarvan er enkele zeer foutief waren, waren er omtrent het voorval
in omloop en gingen met verzonnen aanvullingen van geslacht op geslacht over. Ten tijde van Christus was de rabbijnsche leerstelling, dat
het manna, waarmede de vaderen werden gevoed, letterlijk het voedsel
der engelen was, van den hemel gezonden, en dat het verschillend van
1)

ftanteekening

8.

;
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smaak was, geschikt voor alle leeftijden, omstandigheden of verlangens
den een smaakte het als honing, den ander als brood enz.; doch in
alle heidensche monden was het bitter. Bovendien werd er gezegd, dat
de Messias een onuitputtelijken voorraad manna aan Israël zou geven,
wanneer Hij onder hen verscheen. Deze onjuiste begrippen verklaren
ten deele het verlangen van hen, die met gerstebrooden en visschen
waren gevoed, om een teeken, hetwelk het geven van manna in de
dagen van ouds zou overtreffen, zulks als een bewijs van het Messiasschap van Jezus.
(Wordt vervolgd).

GEBEURTENISSEN

IN

DE ZENDING

Doopdienst
Op Zondag

November

j.1. werd direct na de morgenvergadering
der Rotterdamsche conferentie een doopdienst gehouden. Door Br. fl.
Hartman, raadgever in het Rotterdamsche districtspresidentschap,
werden de volgende personen gedoopt:
Willem Carel Raben, Geertruida Jchanna Raben, geb. Lettinck en
Johanna Elisabeth Kalishoek, allen van Den Haag en Pietcr en Marijtje
Jacoba Helena Herbert van Delft.
Wij verwelkomen deze nieuwe leden van Christus' Kerk in de kudde
met dankbaarheid, dat zij dit verbond in de wateren des doops hebben
gemaakt en de wedergeboorte uit water en geest hebben ontvangen. Wij
hopen, dat zij vast mogen houden aan de waarheden, welke zij met
dankbaarheid en blijdschap hebben aanvaard.

15

Ex-communicatie
Op

12

Op

1

November j.1. werd in een te Groningen gehouden
vergadering Harmke Bos afgesneden van de Kerk van Jezus

speciale
Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen, wegens gedrag, in strijd met de
gevestigde orde en leer der Kerk.

Ingezegend
November
Jan van der Merwe

werd Pieternella van der Merwe, dochtertje van
Sr. en Cornelia L. van der Merwe, geb. Wetter van

j.1.

Dordrecht, door haar vader ingezegend.

DE JONG.

—

Overleden
Op

5 October j.1. overleed Jacoba de Jong, geb. Drent.
Zij werd 21 Juni 1857 te Groningen geboren en op 5 Mei 1933 door Br.
Tiddens Drent gedoopt. Op 9 October j.1. had te Hoogkerk de teraardebestelling plaats.

Aangekomen
Op

November

kwamen

te Rotterdam aan de ouderlingen Paul
van Los Angelos, Californië, Garth G. Nebeker van Richfield,
Utah en Erwin Schick van Kaysville, Utah, teneinde in Nederland zendingsarbeid te verrichten. Oud. Clayton is te Amsterdam, Oud. Nebeker
in Rotterdam-West en Oud. Schick in den Haag geplaatst. Het is met
blijdschap, dat wij hen in dit land verwelkomen en bidden, dat de
Heere hen zal leiden tot de deuren van allen, die het licht der Herstelde Waarheid zoeken, opdat hun arbeid met succes moge worden

26

j.1.

B. Clayton

bekroond.

Overgeplaatst
Oud. J. Dieu Jr. is van Leiden verplaatst naar het Zendingskantoor
te Rotterdam.
Oud. Jos. P. Lambert is vanuit Den Haag vertrokken en thans in
Leiden als senior-ouderling werkzaam.
Oud. R. B. Vance is te Rotterdam-West geplaatst, teneinde in dat
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stadsdeel zendingswerk

te

openen;

hij

was

laatstelijk te

Amsterdam

werkzaam.
Oud. G. H. Lybbert

is aangesteld als senior-ouderling te Oost-Zaan;
voordien arbeidde hij te Amsterdam.
Oud. FranklinH. Hawkins, laatstelijk werkzaam te Rotterdam-Overmaas,
is naar de Britsche Zending overgeplaatst en heeft op 8 December j.1.
Rotterdam verlaten en zich naar zijn nieuw arbeidsveld begeven.

M.-Mannen Kalender
Nog

enkele Kerk-kalenders verkrijgbaar. Zoolang de voorraad
strekt, ken men deze alsnog bestellen bij P. H. Dirkmaat, Hoogedijk 98,
Maartensdijk, post Utrecht.
De prijs van dezen zeer nuttigen, aantrekkelijken en interessantcn
kalender bedraagt 75 cent per stuk.
zijn

KERKNIEUWS VAN OVERAL
De geboortedag van

President Grant

De

80e verjaardag van den profeet der Kerk, President Heber J. Grant,
werd op 22 November j.1. in vele landen der wereld gevierd. Duizenden
telegrammen en brieven werden dien dag van Kerkleden en vrienden
en bewonderaars van alle deelen der wereld door hem ontvangen, afkomstig van leiders van naties, groote handelsondernemingen en de
nederigsten in het dagelijksch leven. Dien gedenkwaardigen dag sprak
President Grant in den Tabernakel te Salt Lakc City en stond na afloop van den dienst aan de deur der oostzijde, teneinde allen, die dit
wenschten, de hand te drukken. Op den avond van dien dag sprak hij
over de radio, terwijl zijn toespraak op het geheele Noord-Amerikaansche vasteland en de eilanden der Zuidzee werd uitgezonden. Ook van

de leden en zendelingen
verzonden.

in

de Nederlanden werd een felicitatietelegram
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.Wanneer wij in deze dagen spreken van vrede
laten wij dan ook een
oogenblik denken aan dien persoonlijken vrede, als gevolg van een juist
aan die
leven en denken
laat ons denken aan vrede in tehuis en gezin
vreugde, die liefde, dat vertrouwen, welke wij voor elkander moeten gevoelen ... En laat ons met dit alles niet vergeten, op onze knieën te gaan
en te bidden om vrede in ons hart en tehuis, in het hart van onze medemenschen en in onze maatschappij
met een vertrouwen dat door de
macht van God er eveneens voor alle naties moge komen, vrede op aarde,
in de menschen een welbehagen.
Richard R. Lyman.
.

,

.

.

;

;

.
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.

.
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