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Door President

kwam
TOTde MOZES
wet van allen

EEN LEVENSWET.

REUBEN

op Sinai
tijd

:

„Gij

geen overspel bedrijven". De
Meester Jezus Christus gaf uitdrukking aan Zijn smaad in dit
gezegde „het overspelig geslacht".
De Heere heeft in Zijn tijd en
de onze overspel en ontucht zijde
aan zijde geplaatst. Beide zijn
groote zonden.
zult

CLARK

J.

Jr.

Die geest kan door het vleesch
worden verontreinigd en die verontreiniging
komt, wanneer de
wetten der kuischheid worden verkracht.

Onze beschaving

zelf

is

op

kuischheid gebaseerd, op de heiligheid van het huwelijk
en de
heiligheid van het tehuis. Verwoest deze en de christelijke
mensch wordt een bruut.
Voor de Heiligen der laatste
dagen gaat de familieverwantschap tot in de eeuwigheid door.
Het is de schoonste en heiligste
menschelijke verwantschap, welke
wij kennen. Voor de kuischen
jongeman en jonge vrouw die
een eigen tehuis gaan stichten,
is er een contract, een vertrouwen,
een onuitsprekelijke vreugde en
alle goddelijke harmonie, welke
geen andere zuiver menschelijke
onderneming met zich kan brengen.
Het rechtmatig erfdeel van zulk
een begin in het leven is een
leven van rechtvaardigheid, hetwelk opklimt tot een eeuwig
leven.

Voor den

De Kerk
ginne van
jongen en

heeft

van den

be-

haar jeugd verlangd,
meisje,

dat

zij

zich

zouden houden aan één standaard,
absolute zelfbeheersching totdat
het juiste huwelijk de sexueele
toenadering heeft gewettigd en
toegestaan. Hiervoor geldt geen
uitzondering. Ik wensch te herhalen, wat ik reeds eerder heb

„De

mensch is een
biologische éénheid, doch hij is
meer dan dit, hij is een tempel
geest.
van een onsterfelijken
gezegd

:

staat

een

onkuische, die huwt,
leven te wachten van

wantrouwen, gebrek aan geloof,
ongeluk, hetwelk tot echtscheiding leidt, of een leven van verwarde
sexueele
verhoudingen,

waarvan
het

ellende, ziekte,

gevolg

hebben

nog

is.

schaamte

Uitspattingen

nimmer

iets

goeds

het leven geschonken.

Kuischheid is voor ons leven
en onze beschaving fundamenteel.
Indien het menschdom onkuisch
wordt, zal het vergaan. Onzedelijkheid
lag ten grondslag aan

„DE STER"
van

machtige
naties in het verleden. Ze zal de
machtige naties van het heden
ten gronde doen gaan.
Een ieder onzer, die de jeugd
onderricht, op welke plaats of in
welk ambt en in welke bekwaamheid, moet den jongen menschen
van heden leeren, zich van onkuischheid te onthouden. Wij
dienen onze leeringen te omringen met juiste voorzorg en
bescheidenheid. Wij dienen de
jeugd te leeren en te benaderen
van
als
kinderen
God met
geesten, welke door alle eeuwigheid zullen leven wij dienen hun
eenvoudig en duidelijk de wetten
van God te onderwijzen en
eveneens van den mensch en

de

verwoesting

;

hun te vragen, kuisch te leven, Indien wij hun iets minder dan dit
zullen

onze

zullen

leeren,

jeugd

verwoesten en wij zullen

wij

onszelf onder veroordeeling brengen, hetwelk te vreeselijk is om
met het menschelijk verstand te

doorgronden.
In
alhetgeen ik heb
betrek ik eveneens de

Hoe
Maker

kunnen
in

't

wij

gezegd,
ouders.
ouders den

gelaat blikken, indien

ook maar eenigermate zijn
tekort geschoten in den plicht,

wij

welke ons

opgelegd. En laat niemand onzer
de fout begaan om te denken,
dat onze kinderen zonder verzoeking
zijn
en niet kunnen
vallen. Dit is een valsche meening en een feit, dat ons diep in
schulden zal brengen. Laat iedere
vader en iedere moeder, iedere
broeder en iedere zuster dag en
nacht waken, dat hun geliefden
in

dit

opzicht

is

door wellust kunnen worden
gegrepen en weggevoerd.
En nu gij, jonge menschen.
niet

Mag

ik

kuisch
blieft,

u rechtstreeks verzoeken
te zijn. Geloof me alstu-

wanneer ik zeg, dat kuischwaard is dan het leven

heid meer

Dit is de leer, welke mijn
ouders mij onderwezen ze is de
waarheid.
Liever in kuischheid
sterven dan in onkuischheid leven.
zelf.

;

De

zaligheid

mede

van

uw

ziel staat

verband.
Ik vraag u mij te gelooven,
wanneer ik zeg, dat wanneer een
prijs
man, jong of oud, als
voor zijn vriendschap, welke u
hem geeft vraagt, de rechtvaardige moralen van uw leven of
een er van, prijs te geven, de vriendschap van den man niet den prijs
er

in

U

waard

is,
welken hij vraagt.
die vriendschap niet vertrou-

mag
wen.
hij

Hij zal ze afgooien, zooals
dat een versleten jas doet.

Vriendschap is en was niet de
nakomeling van uitspatting en
onrechtvaardigheid.
Ik vraag u, jonge vrouwen, mij
verder te gelooven, wanneer ik
zeg, dat elke jonge man, die uw
kuischheid verlangt als de prijs
zijner liefde, geestelijk onrein is
en u iets aanbiedt, dat de koopprijs niet waard is. Zijn liefde zal
onder uw aanraking tot asch
worden; ze zal u ellende en
schaamte geven en te vaak zal ze u
vloeken met een vreeselijke ziekte.
Tot de jonge mannen zeg ik
ook, dat iedere vrouw, die u haar
persoon buiten het wettelijk huwelijk aanbiedt, hoereert.
;

De Heere heeft in onze dagen
gezegd: „Want Ik, de Heere, kan
de zonden niet met de geringste
mate van toestemming aanschouwen" {Leer en Verbonden 1 31).
:

En

tot

Mozes

zeide Hij, dat niets

onreins in het Koninkrijk van God
Zie vervolg blz. 18
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EEN

GOUDEN

BIJBEL
door John M.

WIJ

GELOOVEN

Bijbel als het

in

Woord

den
van

inzooverre als hij nauwkeurig vertaald is wij gelooven
ook in het Boek van Mormon

God,

;

Woord

van God".
Het Boek van Mormon is een
historisch verslag van drie groepen
van ongeveer
die
menschen,
2000 j. V. C. tot 424 jaar na den
tijd van Christus op het Amerikaansche vasteland woonden. Het
leert ons, dat een kolonie door
als het

Limburg

v.

mon

handelt grootendeels over
het doen en laten van dit volk.
Niet vele jaren, nadat deze kolonie
verscheen, landde een kleine groep
onder leiding van Mulek, een zoon
van koning Zedekia, die in Jeruzalem regeerde, toen de groote

Nebuchadnezar werd
verwoest, op de Amerikaansche
kust. Later vereenigden de twee
genoemde groepen zich en werden door onderling huwen een
stad

door

groote machtige natie.

Door

profeten,

die

door

God

waren aangesteld, werd de Kerk
van Christus op het westelijk
vasteland opgericht. Deze waardige

mannen graveerden een

slag

van de handelingen hunner

ver-

generaties op platen, welke van
profeet op profeet overgingen.
Mormon, een der laatste profeten,
werd door directe openbaring van

God

een

geboden,

maken van de
in

zijn

uittreksel

te

verslagen, welke

bezit waren.

Het was een

enorme taak om de omvangrijke
verslagen van de verschillende

Monument Engel Moroni

profeten,

die

tijdens

de vooraf-

gegane duizend jaren hadden gede hand van God geleid werd
naar het westelijk halfrond, juist
na de spraakverwarring tijdens
den bouw van den toren van
Babel. Deze kolonie breidde zich
uit tot een groot rijk, doch door
ongehoorzaamheid en ongeloof
ging hun groote beschaving verloren. Juist ten tijde, dat deze
beschaving haar laatste bestaansduur doormaakte, verscheen een
andere kolonie onder de leiding
van een zekeren profeet Lehi ten
tooneele.

Het

Boek van

Mor-

leefden geprofeteerd, te verkorten.
Doch door de macht en inspiratie
van dea Heiligen Geest, waaronder hij arbeidde, werd een verkort verslag, geschreven in hervormd Egyptisch, uitgegeven.
Mormon, die zag, dat de door
zijn voorvaderen opgebouwde beschaving tot ondergang gedoemd
was, riep het volk tot bekeering.
Vanwege de goddeloosheid en het

ongeloof maakten zijn woorden
weinig indruk. Daarop zegelde hij
het

verslag

met

zijn

getuigenis.

,DE STER'
daarbij

alle

naties

—

—

beiden

vermanend,
Joden en heidenen
zich te bekeeren en tot Christus
te
komen. Beseffend, dat zijn
einde naderde, riep hij zijn zoon
Moroni tot zich en gaf hem de
verslagen onder zijn berusting.
Moroni was getuige van de algeheele verwoesting van zijn volk.
Ingevolge de instructies van zijn
vaderen legde hij de verslagen
in een grooten cementen kist en
verborg deze in
den heuvel
Cumorah, gelegen in het oostelijk

van
gedeelte
Noord-Amerika
(New York).
Doch alvorens de kist te verzegelen, voegde hij zijn „testament" toe aan het boek, verklaarde de vele waarheden en
verordeningen van het Evangelie
en profeteerde, dat het in de
dagen door de gave en
van God zoude voortkomen om de herstelling van het
Evangelie van Jezus
Christus
teweeg te brengen.
Vele menschen verkeeren in de
meening, dat Joseph Smith de
schrijver is van het Boek van
laatste

macht

Mormon.

Dit

is

Joseph
de

onjuist.

beweerde
nimmer,
schrijver van het boek te
Smith

zijn.

noemde Mormon

Hij
als de oorspronkelijke schrijver, verklarend,
dat hij slechts de vertaler was.

Dit

blijkt

titelblad

van

duidelijk

het

uit

Boek

het

van

Mormon.
Het

BOEK VAN MORMON:
Een verslag geschreven door de hand
van Mormon
op platen genomen van de platen
van Nephi.
Vertaald door Joseph Smith Jr.

Het Boek van Mormon toont
duidelijk

aan,

een

vertaling

te

verslagen.
van
vroegere
Aangezien vertaling is het overbrengen of weergeven van gedachten van de eene taal in de
zijn

andere, mogen wij verwachten,
in het Boek van Mormon vele uitdrukkingen en woorden te vinden,

welke treffend overeenkomen met
de taal, waaruit het werd vertaald.
In het Boek van Mormon kan
men veel eigennamen vinden.
Eigennamen veranderen in de
vertaling niet. Aldus werden in
het Boek van Mormon voor de
eigennamen gelijkstaande Engelsche teekens in de plaats gesteld
van de daarmede gelijkstaande

Hebreeuwsche teekens.

Wanneer we dit weten, moeten
we enkele feiten in overweging
nemen. Het is merkwaardig op
merken, dat in de eigennamen
en andere onvertaalde uitdrukkingen in het Boek van Mormon
de letter „q", „w" en „x" niet
voorkomen. Alle andere letters
van het alphabet worden in deze
woorden gevonden, behalve de
drie genoemde. Bovendien zeggen
te

Hebreeuwsche geleerden

ons, dat

en „x"

in het
de letters „q", „w"
Engelsch geen Hebreeuwsch gelijkwaardige hebben. Daarom zou
het dus geheel en al onmogelijk
zijn, deze letters in de onvertaalde uitdrukkingen te vinden.
Kc^rt, nadat het Boek van Mormon verscheen, werd Joseph Smith
betiteld met den naam „Oude-enhet-geschiedde-Jo", omdat honderden malen de uitdrukking „en
het geschiedde" in het boek voorkomt. Dit is een feit van groot

belang. Het toont zeer duidelijk
aan,
dat het boek vanaf Hebreeuwsche teekens werd vertaald
en de uitdrukking „en het ge(Zie vervolg blz. 19)
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DE

DIAMANT
door

IS 'N WET
ER mische
structuur

de econoonzer handelswetenschap, welke de prijzen
der koopmansgoederen bepaalt
naar de „Wet van vraag en
aanbod".
Als axioma geldt, wanneer het
aanbod van goederen de vraag
overtreft, dan geeft de grafie een
in

daling dier prijzen aan,
indien
het omgekeerde het geval is en
de vraag het aanbod overtreft,
dan teekent de grafie het prijsverschil aan in opgaande lijn.
In hare algemeenheid kan men

L.

R. Beekman

dan onze materialistische
van
heden.
tijd
Wat in den mensch, en in de
menschheid in haar geheel inhaerent „dynamisch" aanwezig is,
in den „Diamant" „statisch"
is
schenrijk,

aanwezig.
Gelijkerwijs door
opvoeding,
scholing en voorbeeld, de diamant

mensch van zijn onvolkomenheden wordt ontdaan, en
in
de voor hem
zijn
facetten
in

den

wet van vraag en aanbod
de daaruit voortvloeiende
grafische lijn van prijsbepaling als
waardevol erkennen.
Doch prijs en waarde dekken

deze

met

elkaar

te allen tijde,

niet

vooral

waar

het betreft den Diamant
deze koninklijke steen bezit een
waarde, welke zich niet alleen
niet

vraag

door
palen,

zij

sich",

die

zich

en

door

en

bezit
te

aanbod laat beeen waarde „an

koninklijk

prijsverschil

aanbod

ten

volle

is

te

edelsteenen

laten

hare
ProDe
stonden dichter bij den
feten
samenhang en de oorzaak der
geformeerde wereid, alsmede de
onderlinge verhouding van delfstoffen-, planten-, dieren- en menkoninklijke waarde

toe.

tijdens zijn

werkzaamheden

van vraag

De „Diamant" is de van God
gezegende aller mineralen, zelfs
de mineraloog
kent aan den
Diamant de hoogste waarde in
hardheid toe per excellens.
Ten tijde der Profeten kende
men aan den Diamant, zoomede
overige

Beekman

A.

om

intimideeren.

alle

L,

waardevolle rangschikking worden
geslepen en geordend, waardoor
de liefdevolle kracht in al haar
schoonheid kan uitstralen, heeft
ook de diamant een overeenkomstig vermogen, doch waar deze
goddelijke

essance

in

potentieel

en statisch den diamant bezielt,
daar wacht hij op hulpvaardige
handen om de hem eigen zijnde
schitterende schoonheid te kunnen
weergeven. Vandaar de fascineerende invloed, die den diamant
op zijn bewerkers uitoefent de
bewerker gaat met de hem toevertrouwde diamanten om als
;

,DE STER'

8

goden onberispelijk wikkelt hij na het beëindigen van de dagtaak ze in

waren het

doeken,

kleine

ten

einde ze vervolgens

stuk voor stuk
daarna
leggen,

naar

de

;

kluis,

in

trommels

te

brengt hij ze
opdat ze niet in

handen vallen van lieden, die het
met 't mijn en dijn nu niet zoo

nauw nemen.
den dagelijkschen arbeid telt
telkenmale of de voorhanden
hij
en in bewerking zijnde diamanten
nog steeds in volle getale aanwezig zijn. Bovendien vereischt
de bewerking een bovenmatige
subtiliteit, want de diamant eischt
in Zijne Koninklijke Waardigheid
een onbegrensde suprematie.
Wonderlijk is het te weten,
hoe de diamant vele overeenBij

komstige gelijkwaardigheden vertoont bij die der menschheid.
Zooals
ik
al
boven zeide,
heeft de menschheid dat
eene
gemeen, dat in elk menschenkind
een kiem van het goddelijke aanwezig is, doch dat neemt niet
weg, dat we bij deze gelijkwaardigheid een zeer groote verscheidenheid in openbaring waarnemen.

Om
den,

niet al te uitvoerig te

wor-

wil ik mij bepalen tot b.v.

den Franschman, den Italiaan, den
Duitscher, den Engelschman, alsmede den Hollander, wij zien hoe
zeer al deze landslieden onderUng
verschillen in taal en geaardheid,
ik

bepaal mij maar enkel tot het

Europeesche contingent.
Wij zien dat de grond waarop
wij geboren zijn zijn stempel zet
op onze geaardheid enz. Eenzelfde
overeenkomstigheid treft men ook
bij den diamant aan. De diamant
van Brazilië gelijkt in geen enkel
opzicht
Zij

is

op die vanuit Afrika.
ook voor geheel andere

bovendien

Doch

Ze

vertoont
en
kleurschakeering,

doeleinden
een rijke

geschikt.
is

ze buitengewoon hard.

de diamant van Afrika

zelfs

bijzonderheden
hare plaatselijke geaardheid weer.

geeft in treffende

De diamant wordt genaamd
den mijn
naar den bodem
waaruit ze wordt gedolven, b.v.
River, Kimbulie, Jagerfontein, Bulfontein, Pionier en Randfontein,
alsmede Alluviaal enz. Deze laatst-

—

—

genoemdediamantsoort wordt veelal gevonden in zandgrond en zelfs
wel op een spa diepte, de overige
soorten worden gedolven diep in
den grond, ze worden dan ook genaamd „Mijngoud".

De

insider kent oogenblikkelijk

het verschil tusschen al deze goe-

deren gelijkerwijs men met één
oogopslag het verschil ziet tusschen
den Italiaan en den Engelschman,
of den Franschman en den Noor,
enz. Ook ondervindt men in de
bewerking een groot contrast, of

men

Wesselton of Pionier of
dat men Jagerfontein of wel Alluviaal in bewerking heeft.
Vol bewondering en met een
gevoel van diep ontzag, slaan we
onze oogen ten hemel, wanneer
we een tipje opgelicht zien van
die groote respect afdwingende
b.v.

werkplaats.

Zoo oud de menschheid is, heeft
de diamant zijn groote waarde,
alsmede zijn koninklijke grootheid in ongerepte waardigheid
weten te behouden.
Het

valt

dan ook

niet te

verwon-

deren, dat deze koninklijke grootheid aller mineralen de menschheid door alle eeuwen heen heilige
verrukking of wel diep ontzag,
door haar fascineerende en stralende schoonheid heeft weten af te

dwingen.
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van links naar
Garth G. Nebeker
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Ray C. Larsen

Bovenste

rij

rechts

Pernella Berghout

Jeugdwerk Hoofdbestuur
Jane Hart
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ALLE
AAN
Jezus

leden der Kerk van
Christus van de Heiligen
en scharen vrienden
dagen
der laatste
hier in Nederland bieden wij als
ware boodschappers van het Evangelie van Christus onze Nieuwjaarsgroeten aan en wenschen U allen

onzen weigemeenden dank en diepe waardeering te betuigen voor Uw
helpende hand, Uw liefderijke zorg, welke U ons hebt deelachtig doen
worden uit oorzaak van Uw liefde, nederigheid en verlangen om deze
blijde

mare

te

verkondigen.

Laat ons thans, wanneer onze gedachten heengaan tot den Heiland, in
Wiens naam wij den Vader van ons allen aanroepen voor goddelijke
leiding, ons leven duidelijker richting geven, opdat wij den weg mogen
bewandelen, welken Hij ons heeft aangetoond door Zijn voorbeeld van
liefde, en wij de haven mogen bereiken, waar Hij hen verwelkomt, die
de juiste koers hebben gevolgd.
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DE JAARSWISSELING

JAARSWISSELING
EEN
meer dan
anders een
iets

dat

is

feit,

de mensch met goede voor-

nemens

bezielt.

En daarmede juist

ons een verantwoording op, want niemand zal zich
gaarne iets voornemen, tenzij hij
legt dit feit

zich

ook

voorstelt,

dit

te

vol-

brengen Dit brengt ons dan weder
een stap verder op den weg naar
verbetering en ontwikkeling.
Niemand zal kunnen tegenspreken, dat iedere dag ons de
gelegenheid biedt, op de een of

manier onze voornemens
maken. Doch met deze
gelegenheden is het als met het
manna, waarmede de Israëlieten
in de woestijn werden gevoed.
Zij moesten het manna voor dien
dag oprapen en daarmede hun
maal doen. Overhouden voor een
volgenden dag werd niet toegestaan, behalve op God's bevel op
Zaterdag,
den
aangezien
het
restant voor den Sabbatdag moest
dienst doen. Doch deze uitzondering was volgens den wil van

andere

waar

te

God.
met alle menschen
is,
waren ook de Israëlieten ongehoorzaam en trachtten tegen het gebod des Heeren
in zich de moeite van den volgenden dag uit te sparen, door
manna voor twee dagen in te
nemen. Doch wat bleek ? Het was
den volgenden dag niet meer te
gebruiken. Hun ongehoorzaamheid
en waarschijnlijk gemakzucht werden gestraft.
Onze gelegenheden zijn als dat
Evenals
het geval

dit

manna. Het wordt ons iederen
dag geheel voor niets verstrekt en
het eenige, wat wij te doen hebben
is, het aan te grijpen en er onszelf
mede op te bouwen Doch zelfzucht zou niet alleen de drijfveer
van het benutten dier gelegenheden zijn. Er zijn kansen te over,
ook onze medemenschen van
dienst

te

zijn.

En

dit

manna

is

om voor

den volgenden dag
te bewaren, want dan is het niet
meer bruikbaar. Wanneer onze
naaste heden onze diensten behoeft, dan heeft het geen zin. dit
„manna" tot den volgenden dag
te bewaren, want dan heeft het
geen waarde meer.
Wanneer wellicht van deze zijde
bezien, kan dit voorval van de
oude Israëlieten ons een les leeren,
die in het nieuwe jaar kan worden
niet,

toegepast.

Het manna van heden moet ook
gebruikt.
in het heden worden
Ditzelfde geldt dus ook voor onze
ondervindingen, gelegenheden en
het andere, wat ons het leven
rijker en schooner kan doen zijn.
Slechts op Hooger bevel mogen

al

wij

dit

alles

behet voor het

uitstellen

of

,,

waren", anders is
heden bestemd.
Dat 1939 een jaar moge zijn,
rijk aan zegeningen en schoonheden, doch dat dit jaar ons
eveneens bereid moge vinden,
moeilijkheden en tegenslagen flink
en sterk onder oogen te zien en
mogen daardoor des Heeren zegeningen de onze zijn, is de oprechte wensch van
J, A, Riet.

—
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KERSTVERHAAL- EN KERSTGEDICHTWEDSTRIJD
Wegens plaatsgebrek

IS
HET
den

ONS

eerst thans

Breukelen, Ie prijs (4 Standaardwerken der Kerk)
Annie Greeff-Ylst, Gov. Flinckstraat 326^ Amsterdam, 2de prijs

een genoegen,

kunnen medebovengenoemden

uitslag te

deelen

van

—

Uit de inzendingen
is
gebleken, dat er voldoende
personen zijn, die hun krachten
in dit opzicht willen meten en
allen, die daaraan hebben deelwedstrijd.

genomen, wenschen wij van harte
geluk met hun pogingen. Zij
hebben getoond, dat men eerst
kan beoordeelen, of men tot iets
in staat is, wanneer men zich er
voorzet en alles in het werk stelt.
Onderstaand laten wij de namen

Jansje

Copier,

des Geloofs

band)
Ansje

Ylst (14 jaar). Kazerne-

}.

in leeren

straat 3,

Amsterdam, Jaarabonne-

ment op

De

J.

V.

Ster).

:

Rennes. Copernicuslaan 215,

Den Haag,
A.

Mej.

Ie prijs

;

Boogert, Aalsmeerweg 72", Amsterdam, 2e prijs.
Johannes L. Roozemond. Sterkenburgerlaan 3, Doorn, 3e prijs.
Voor deze personen zijn dezelfde
prijzen beschikbaar
gesteld
als
voor eerstgenoemde.

:

Zandpad

{Artikelen

Gedichtwedstrijd

volgen der personen, die als
winnaars en winnaressen zich een
prijs hebben verzekerd:

Verhaalwedstrijd

bekend gemaakt

V.

d.

90,
*

* *

KERSTLIED
door J.

V.

Begroet u juichend, dag der
[dagen
Heil! Brenger van een nieuw begin;
Die van Gods vrede gaat
[gewagen,
'k

Rennes

Naar

't

vleesch een

Ons
Ja,

hart vervult met Christus' zin.
't duister vliedt
het Licht
[gaat rijzen.

—

De Vader zelf komt
In Hem, Wien eens

tot
't

ons neer
heelal zal
[prijzen.

Als Schepper

—

—

Middelaar
en
[Heer

Wees welkom.

Meester, hier op
[aarde.

Leer ons op Uwe paden gaan
Laat
geboden, hoog in waarde.
Ten richtsnoer zijn in ons bestaan.
;

Uw

Wil door

Uw

Heil'gen Geest
[ons leiden.

Maak ons steeds meer aan U gelijk
Breng ons, als schaapjes Uwer

!

Uw

En

gedaald uit Hemelsferen,
Verordineerd
voorspeld
[verwacht
Gij, Hoogste Doel van ons
Gij,

—

—

[begeeren.

van ons

[geslacht

!

—

lid

weide.
Koninkrijk.

Steeds nader tot
Leer ons gelooven en vertrouwen
In Vaderliefd' en naastenmin.
Dan zullen w'
in 't vleesch
[aanschouwen,
Dan brengt elk uurtje ons gewin.

U

VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

15

GODDELIJK GEZAG
door Matthias F. Cowley

MERKWAARDIGE trek
EEN
van het moderne christendom
de onverschilligheid der menschen ten opzichte van het goddelijk gezag des menschen. De
menschen erkennen heden niet
dat een man gezaghebbend moet
zijn om te spreken en in
den
is

naam des Heeren

handelen.
Zou een ongeautoriseerde het
zich aanmatigen, handelend op te
treden in zaken van de regeeeing ?
Zou een mensch zich uitgeven
als
vertegenwoordiger van een
firma en de menschen bedriegen
door orders op te nemen en hiervoor geld te innen ? Kan een
redelijk persoon verwachten, dat
de regeering of een firma deze
handelingen zal goedkeuren ?
Zeer zeker is het antwoord
„Neen." Hij zou worden gearresteerd en voor zijn frauduleuze
handelingen gevangen worden gete

zet.

Waarom

zou

dan

het

waar-

nemen van heilige verordeningen,
waarmede de zaligheid der mengemoeid is, met
minder zorg worden behandeld ?
Er schijnt in het hart des
menschen de idee te hebben
schelijke

familie

een louter geloof
postgevat,
en een intellectueele instemming
met de theorieën van het Evangelie voldoende is ter verzekering
van een zaligheid in het Koninder hemelen. Dit is een
krijk
onschriftuurlijke houding.
De Schriften leeren ons anders
dat

zie Jak. 2: 17-26.

Er

^

wordt

door

:

het fgeheele

Nieuwe Testament duidelijk aangetoond, dat doop en bevestiging

—

door het opleggen der handen
verordeningen zijn, noodzakelijk
tot zaligheid.

Kan iemand

redelijkerwijs ver-

onderstellen, dat doop, bevestiging,
avondmaal of een andere
het

ceremonie, bediend door
iemand die niet van God gezonden is, gevolgd zal worden
door de zegeningen, welke de
heilige

vroegere Heiligen genoten ? Zullen
ongeautoriseerde handelingen de
verlossing
van zonden en de
merkwaardige gave des Heiligen
Geestes verzekeren ? Visioenen,
droomen, profetieën en vele andere
geestelijke gaven worden beloofd
aan hen, die het Evangelie aanvaarden, hetwelk wordt bediend

door mannen, die van God geroepen zijn gelijkerwijs als Aaron
(Hebr. 5 4).
De vloek des Heeren zal rusten
op hen, die aanmatigend spreken
en willens en wetens zich gezag
aanmatigen om in heifige dingen
te bedienen. De Heere zeide in
de dagen van Jeremia aangaande
de menschen, die zonder gezag
spraken
„Ik heb die profeten
niet gezonden, nochtans hebben zij
:

:

geloopen

;

Ik

heb

tot

hen

niet

gesproken, nochtans hebben zij
geprofeteerd" (Jer. 23 21).
De gansche geschiedenis aangaande God's handelingen met
Zijn kinderen, zooals in den Bijbel
weergegeven, toont van begin tot
het einde aan de voortdurende
noodzakelijkheid van een levend
Priesterschap, met goddelijk gezag
om de heilige verordeningen te
bedienen.
:
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DE STAD UTRECHT
door Lorenzo C.

DE

UTRECHTSCHE

schiedenis

is

ge-

niet alleen rijk

en belangwekkend, maar ook merkwaardig en leerzaam. Maar vooral
is dit, omdat ze zoo oud is. In den
loop van wel haast 10 eeuwenis
ze een der grootste en belangrijkste plaatsen van ons land. 't Is
nauwelijks een eeuw geleden, dat
Utrecht nog met wallen, torens,
rondeelen en bolwerken was omringd. Men kon toen tot de stad
slechts toegang verkrijgen door
poorten. „De bisschopstad ", die
naam zegt ons iets omtrent Utrecht's
historie. Hij zegt ons ook, hoe het
mogelijk is geweest, dat de ruimte
binnen de grachten, reeds in de
12e eeuw tot stad ingericht en
ter verdediging van een
muur
met poorten en torens voorzien,
tot in de 19de eeuw ongeveer
geheel de behoefte aan ruimte
voor de burgers heeft kunnen bevredigen.

Eerst

langzamerhand

werden de open plekken gevuld,
maar een niet gering gedeelte van
de spoedig ingenomen ruimten
maakte deel uit van kloosters en
kleinere gebouwen. Het was de
wereld, zooals die zich vertoonde
ten tijde dat de bisschoppen, die

Utrecht hun woonplaats hadden,
door de Duitsche keizers ook met
de uitoefening van wereldlijk gezag waren belast. In de 16e eeuw
veranderde het tooneel geheel en
al. In 1528 droeg de laatste vorstbisschop zijn wereldlijke macht
aan Keizer Karel den Vijfde over,
en niet lang daarna annexeerde
de Stedelijke Raad de geestelijke
gebouwen en de muren en poorten,
de grachten en bruggen dier gete

DeHaan-

bouwen werden spoedig geslecht.
Inmiddels was de strijd met
Spanje begonnen. Utrecht, langen
tijd in de macht van de Spanjaarden,
is
het centrum geweest van het
taai verzet, van den heldhaftigen
strijd
voor de vrijheid onder
Willem I en kwam na de bevrijding
te
voorschijn als de
machtigste provincie.
De stad
Utrecht bleef een belangrijk middelpunt, een geografisch, commercieel en geestelijk centrum.
Op den Isten Augustus 1674
verwoestte een orkaan het middenschip van den Dom, beschadigde
vele andere Kerken en deed tallooze huizen ineenstorten. Heden
Hgt deze toren in het midden der
stad als
een ideaal ontvangstation.

In

de

eeuw gingen de

19de

menschen
naar meer

in

de

gerief

Gasfabriek

steden
:

dateert

vragen

de Gemeente
van 1862, de

van

1882, de paardentram van 1889. Uit het begin van

telefoon

deze eeuw dagteekenen de stichting van de Electrische Centrale,
en de aanleg van het electrisch
tramnet. De kleppers, de huisslachtingen, de oliepitjes, de paardentrammetjes hadden hun tijd
gehad. De Utrechtsche burgers
gevoelen, dat hun stad een bevoorrechte plaats in Nederland
inneemt. Denk aan de Universiteit, de Jaarbeurs en de tentoonstellingen. Zij heeft tot taak, de
welvaart in de Provincie te verhoogen en Nederland en de wereld
bijzondere

diensten

Zoo mogen
Utrecht

zien.

wij

te

bewijzen.

de toekomst van

V/\N
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ONZE VRAGENHOEK
(Door middel van onzen Vragenhoek stellen wij de lezers van De Ster in de
gelegenheid, leering op te doen uit de beantwoording der vele vragen, welke ons
steeds bereiken. Het staat een ieder vrij, zijn bijdrage aan dezen Vragenhoek te
geven. Waar het niet mogelijk mocht zijn, de vragen in deze rubriek op te
nemen, zullen deze per afzonderlijk schrijven worden beantwoord - De Redactie).

Waarom

1,

nog

er

zijn

apostelen en profeten noodig ?

Antwoord De Kerk van Jezus
Christus moet noodzakelijkerwijze
:

door

Hem

gevestigd. „Gewisselijk, de

Heere

ambten

de

Heere

bezitten,

geen ding doen, tenzij
Hij Zijne verborgenheid aan Zijne
knechten, de profeten, geopenbaard hebbe" (Amos 3 7).
Apostelen en profeten zijn thans
nog noodig, zooals wij kunnen opmaken uit de woorden van Paulus
„tot de volmaking der heiligen
(leden van de Kerk van Christus),
zal

:

tot

het

werk der bediening

(de

bediening der kerk-aangelegenheden) en tot opbouwing des
lichaams van Christus (de Kerk

van Christus)"

(Efeze 4

:

11-12).

Indien onze geestelijke leiding
afhankelijk is van de geleerdheid
des menschen inplaats van de inspiratie des Heeren, zal het afvallen van de waarheid met den

daarmede

gepaard gaanden mo-

reele chaos zeer spoedig intreden.
2,

Waarom

bedenboek
Antwoord

hebt u geen ge-

?
:

Gebed

is

gemeen-

schap tusschen God en den mensch.
Als zoodanig wordt het geleid
door inwendige gevoelens en uitEen
wendige omstandigheden.
voorgeschreven gebed te maken
beteekent het verwoesten van den
geest er van en het beperken van
de gebruikmaking.

Waarom

de Mormoonsche Kerk zoowel uit het
Boek van Mormon, de Paarl
van Groote Waarde en Leer
en Verbonden als uit den
Bijbel?
Antwoord De Kerk beschouwt
deze boeken als het geïnspireerde
woord van God, geopenbaard in
deze laatste dagen, ten einde den
3.

leert

:

aan

Bijbel

steunen.

monie

te vullen

Ze

er

zijn in

en

te

onder-

volkomen har-

mede en helderen

vele

zijner leerstellingen op.
4.

Waarom was

stelling

van

het

een herEvangelie

noodzakelijk ?

Antwoord
van

hun

:

Door

vrijen

het gebruiken
wil op de ver-

keerde wijze, dwaalden de menschen steeds verder van de wetten
en geboden van God af. In eenige
honderden jaren werden de verordeningen gewijzigd en ging het
gezag om in Gods naam te
handelen verloren. Hierdoor ontstond een algeheele afval. Geleidelijk kwamen de menschen tot
het besef, dat de ware beginselen
van het Evangelie niet werden
onderwezen en uitgeoefend. Dit
besef leidde tot de Hervorming.
Toen de duisternis brak, achtte
God het de juiste tijd om Zijn
Kerk weder op aarde te herstellen
en het Heilig Priesterschap met
de macht om de verordeningen
van het Evangelie waar te nemen
en te bedienen.
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Kuischheid — een Levenswet
(Vervolg van
of in Zijn tegenwoordigheid kan
bestaan.

Toch

is

er vergeving

voor den

zondaar, die zich waarlijk bekeert.
Gods genade is even grenzeloos
als zijn rechtvaardigheid. Tot de
overspelige vrouw, door de Mozaïsche wet ten doode opgeschreven, zeide Jezus: „Ga heen en
zondig niet meer". Doch het hart
moet in bekeering verootmoedigd
zijn, alvorens vergeving kan volgen en verdriet alleen is geen bekeering. Er dient een nieuw en
rechtvaardig leven geleid.
Kerkleden, jong en oud, de
Heere verlangt, dat gij kuisch
zijt. De Kerk vereischt kuischheid
van u op straffe van censuur en
excommunicatie. Indien iemand
van u alreeds heeft gezondigd,
staan uw broeders en zusters verlangend gereed, het u te vergeven, indien gij met een berouwde bekeering
vol hart komt
van het verzaken van zonde en
het leiden van een rechtvaardig
leven en een verslagen geest.

—

Tot den ongeloovigen
die zegt

alleen

wetsch

:

spotter,

„Alhetgeen u zegt, toont
hoe oud en ouder-

aan,

uw

—

godsdienst is"

of,

zooals een opvoeder zeide „hoe
uw godsdienst er een van het
:

blz. 4)

kindergarten-soort is" tot de spotters, die zeggen, dat de mensch
den ouden God met Zijn belooningen en straffen. Zijn standaard, ontgroeid is en dat de

mensch nu zich een nieuwen God
moet scheppen — en dit laatste
is de wortel van de zoogenaamde
moderne philosophie, welke den
mensch als een schepper van God
beschouwt en niet God als de

—

tot
Schepper Zijner kinderen
deze spotters zij het voldoende te
zeggen, dat hun soort insgelijks
heeft gesproken sinds Kaïn een
beteren weg trachtte te vinden
dan dien, waarin God had voor-

Zoo zullen zij altijd spreken,
totdat God hun den mond zal
zien.

snoeren.

heb eenvoudig gesproken,
omdat eenvoudig spreken noodzakelijk is. Ik heb niet getracht,
breedsprakig te zijn, ik heb niet
Ik

geleerd gesproken.
Jeugd, wees niet in de
bracht.

Wees

sterk.

war

God

ge-

leeft.

Het Evangelie is Zijn levensweg.
Volg het Evangeliepad tot het
eeuwige leven. „En dit is het
eeuwige leven, dat zij U kennen,
den eenen waarachtigen God en
Jezus Christus, Dien Gij gezonden
hebt" Joh. 17:3.

* * *

BIJ

DE VOORPAGINA

Op

den top van den heuvel Cumorah prijkt, ver boven het omliggende land van westelijk New York, een prachtig monument van
den Engel Moroni, den hemelschen boodschapper, die de Gouden
Platen van het Boek van

Motmon meer dan

een eeuw geleden aan

den profeet Joseph Smith op dien heiligen heuvel overdroeg.
Dit monument staat op dit nummer van De Ster afgebeeld.
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GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING
Op

8

Aangekomen
December j.1. kwamen Oud.

zegend, zoontje van Andries en
Wijkstra-geb. Steenbergen.

Earle W.
aan. Oud.

Harold A. Dalebout en
England vanuit Amerika
Dalebout is van Ogden,
Oud. England van Logan,

G emeenteconf erentie
de maand Januari

Tijdens

Utah en
Utah.

presidenten

Leiden

volgt

dis-

voorjaarsconferenties zullen als

worden gehouden:

Amsterdam 18 — 19 Februari.
Overmaas 25—26 Februari.

—

en Den

Groningen 11 12 Maart.
Rotterdam 18—19 Maart.
Utrecht 15—16 April.

bekend zijn als het
Haagsche district. Over deze districten zal als volgt worden gepresideerd
W. Howard Draper, Rotterdamsche,
Schipaanboord Sr., Haagsche en
j.
Lorenzo C. De Haan, Overmaassche.
De andere districten der Zending
zullen gehandhaafd blijven.
zullen

Algemeene Zendingsconferentie

De

jaarlijksche

conferentie

der

Nederlandsche Zending zal te Amsterdam worden gehouden op 26. 27,
28 en 29 Mei 1939.

Gewijzigde mededeeling

Haagsche Conferentie

In de Ster van 15 Dec. plaatsten
we Pieter Burgstra onder de doopelingen. Dit moet echter een overlijdensbericht zijn. Hij werd 27 Jan.
1914 te Groningen geboren en was
de zoon van Pieter en Femmigje
v. d.

der verschillende

worden bekend gemaakt.
Voorjaarsconferenties

De

het Rotterdamsche district, terwijl de
Dellt,

jaarlijksche

tricten

kend als het Overmaassche District.
De gemeenten Gouda, Rotterdam en
Schiedam zullen ressorteeren onder

Haag

zullen

gemeenteconferenties worden gehouden. De data dier
gelegenheid zal door de districtsalle

Wijziging in districten
Met ingang van 1 Januari 1939
zullen de Overmaassche en Dordrechtsche gemeenten worden ondergebracht in een nieuw district, be-

gemeenten

Anny

Op 10 en 11 December j 1. werd
een zeer goed bezochte Haagsche
conferentie gehouden te Den Haag
in eigen kerkzaal. Het gewone programma, hetwelk op alle conferenties werd afgewerkt, werd ook tijdens
die
conferentie
gevolgd, waarbij
weder naar voren kwam, dat een
ieder groot en klein, zijn taak ernstig
heeft opgevat Muziek, zang en toe-

Linde-Burgstra.

Onder dezelfde berichten plaatsten
we Liewe Wijkstra. Dit moet echter
onder de Inzegeningen voorkomen.
Zij
werd ingezegend door Pres.
Franklin J. Murdock.
Te Groningen werd door Arie van

spraken vormden te zamen voor alle
aanwezigen geestelijk voedsel en
droegen bij tot den geest van eenheid van geloof en arbeid.

Essen Hendrik Liewe Wijkstra inge*

*

*

Een Gouden Bijbel
(Vervolg van

schiedde" een veel gebezigde Hebreeuwsche uitdrukking is. Bovendien is het van belang te weten,
dat deze uitdrukking zeer veel in
denorigineelen tekst van den Bijbel

voorkomt. Doch de vertalers, die
geleerde menschen waren, hebben
er andere uitdrukkingen met eenzelfde beteekenis voor in de plaats

blz, 7)

gesteld

Het Boek van Mormon heeft
een eeuw alle critiek weerstaan,
lederen dag breekt nieuw licht
van aardrijkskunde, geologie, geschiedenis en andere velden door,
ten einde zijn beweringen te sterken. Zulk een werk verdient een
eerlijk en oprecht onderzoek.

.DË STER**

20

NAAR NEW YORK

AFVAART VAN

HAMBURG LE H AVRE - SOUTHAMPTON
-

De bekende Favorieten:

MANHATTAN

JANUARI
CA) 31 JANUARI
De Populaire „Presidenten":

CA) 16

HARDING
CA) 4

WASHINGTON

ROOSEVELT

JANUARI

CA) 25

(A) Eén dag later van Le Havre

2 dagen later

JANUARI

van Southampton

SLECHTS EEN KLAS BEDIENING

Om

lederen Vrijdag, Londen direct naar New York.
den anderen Vrijdag van Liverpool via Belf ast naar Boston en N.Y,

UNITED STATES LINES KANTOREN:
HAMBURG

ROTTERDAM

PARIJS

LONDEN

Atlantic-Huis,

10 R.Auber

Ferdinandstr. 68
7 Haymarket,
38 Leaden hall str.

Westplein

