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GROETEN
VAN HET EERSTE PRESIDENTSCHAP

P IJ DE JAARWISSELING bieden wij den Heiligen en de wereld
^ onze wenschen aan.

Wij verkondigen het menschdom der aarde, dat Jezus de Christus

is, de Eeniggeborene van den Vader, de Verlosser der wereld, de

Eersteling der opstanding.

Wij getuigen van de waarheid Zijner eigen woorden, toen Hij zeide:

„Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den
Vader, dan door Mij". (Joh. 14:6)

Ten diepste betreuren wij den geest van den anti-christ, die in de

wereld heerscht en met bedroefd hart overdenken wij de gevaren

van oorlog en andere vormen van geweld en onrechtvaardigheid,

welke zelfs in deze erkende verlichte eeuw nog kenbaar zijn.

Wij verklaren, dat de Heere van de menschen verwacht, de wegen
te verlaten, welke Hij hun heeft verboden en dat Hij hen wenkt

tot het rechte en nauwe pad te komen, hetwelk tot vrede en

geluk leidt.

Wij raden ieder persoon, hetzij hoog of laag in stand, en in

welk land zich ook bevindend aan, overeenkomstig den geopen-

baarden wil van den Heere te handelen en te leven en wij be-

loven een ieder van Gods kinderen, die zoo leeft, niet slechts

vreugde in het leven, w^elke niets anders kan bieden, doch even-

eens zaligheid in de toekomende w^ereld, met een eeuwigheid van

dienstbetoon, van onuitsprekelijk geluk en een vooruitgang, welke

geen einde heeft.

Wij danken God voor de onnoemelijke gaven aan Zijn kinderen.

Wij prijzen Zijn naam voor Zijn machtige werken onder de menschen.

Wij zijn immer dankbaar voor Zijn grenzenlooze genade, welke

Hij op de rechtvaardigen en onrechtvaardigen doet neerkomen.

Wij bidden, dat het verduisterde verstand Hcht moge ontvangen

en dat den rechtvaardigen onder Gods wijsheid een volheid van
zegeningen zal beschoren zijn.

HEBER J. GRANT.

J. REUBEN CLARK Jr.

DAVID O. McKAY.
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EEN STOUTE BEWERING
door JOSEPH JACOBS

President der Palestijnsch-Syrische Zending.

WANNEER DE KERK van
Jezus Christus van de Hei-

ligen der laatste dagen of de
Mormoonsche Kerk, zooals ge-

woonlijk genoemd, beweert het

Evangelie te prediken en deze

bewering niet voortspruit uit

feiten, wordt ze een van de

grootste aanmatigingen in de

geschiedenis.

Alle kerken en richtingen be-

weren het Evangelie te prediken

en daarom leeren zij de massa
de beginselen van den Meester,

zooals door Hem verkondigd,

toen Hij op aarde was. Er is

een zeer groot verschil tusschen

een louter beweren en het daad-
werkelijk toonen, ten einde de

bewering te staven.

De Mormoonsche Kerk heeft

haar gezag, om de Kerk van
Jezus Christus in haar zuiverheid

in de laatste dagen te herstellen,

rechtstreeks van den hemel ont-

vangen.

Nadat deze

opdracht van den
hemel was ge-

geven, werd uit

de schriften ont-

dekt, dat het zoo
hersteld moest
worden. De Kerk
vond het niet in

de Schriften, dat

een kerk in de
laatste dagen
moest worden
opgericht en ging

er dan één op-
richten. Niet
slechts was het

begin er van schriftuurlijk, doch
het bleek, dat ieder gedeelte er

van was vervat in de leeringen

van den Heiland, nadat het in

de Kerk was toegepast.

De welbekende toetssteen, wel-

ken de Meester Zijn volk aanbood
ten einde de bedriegers aan het

licht te brengen, is nog steeds

van hooge waarde in het bewijzen

van de waarachtigheid eener

kerk : „aan hun vruchten zult gij

ze kennen". Wij zullen slechts

enkele der vruchten van het

Mormonisme opnoemen en de
wereld daarnaar laten oordeclen.

De prediker van het Evangelie
moet van den Meester het gezag
ontvangen en niet zooals som-
migen beweren, dat het gezag
tot prediken wordt verkregen

door voor een aantal jaren naar

school te gaan en dan dat voor-
recht te genieten door het besteden

of het geven van zooveel geld.

Christus predikt aan het Meer.
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Het prediken moet kosteloos

geschieden. Geen salaris wordt
uitbetaald aan de predikers van
het Evangelie. Indien dit zoo was,

werd het een beroep of een

middel, om in een onderhoud te

voorzien en het zou niet zijn,

zooals de Meester dat verlangde.

Een Evangelie, hetwelk den
menschen niet helpt, een beter

leven te leiden, wanneer hij op
aarde is, is van weinig waarde,

wanneer het eveneens bestemd
is voor het leven in het hierna-

maals. Een systeem van slechts

geestelijke ieeringen is van niet

veel waarde in deze nuchtere

wereld. Doch een systeem van
geestelijke leeringen, gepaard
gaande met tijdelijke of zakelijke

leeringen, wordt van intense

waarde voor de menschelijke ziel.

In de Mormoonsche Kerk
worden de leerstellingen ge-

vonden, welke den mensch in

staat stellen, tijdens zijn verblijf

op aarde gelukkig te zijn. Ik zeg

gelukkig en daarmede bedoel ik

niet rijk — rijkdom is geen geluk.

Een ziek lichaam, een zieke geest

of een gebroken hart, hoe rijk

de persoon zelf moge zijn, maakt
hem de ongelukkigste persoon op
aarde. Aan den anderen kant be-

heerscht een gezond lichaam een
gezonden geest en geleid en be-

heerscht door een gezonden geest,

heeft men slechts een klein bedrag
noodig of in het geheel niets van
deze aardsche rijkdom, om ge-

lukkig te zijn.

De Mormoonsche Kerk leert,

dat tot het verkrijgen van een
gezond lichaam men zich die

dingen moet onthouden, welke
schadelijk voor het lichaam zijn.

Zulke schadelijke genotmiddelen
als thee, koffie, tabak en vergiften

als alcohol e.d. dient het lichaam

niet tot zich te nemen. Aan dit

onthouden wordt geen dwang op-

gelegd, doch het wordt vanaf de

jeugd een ieder persoon geleerd.

Eender voornaamste doeleinden

van de Kerk is, den mensch ijverig

te zien en in staat zichzelf te

helpen. Het beginsel van liefde

jegens den naaste wordt vanaf de
kindsheid in de Kerk geleerd,

zoodat wanneer de persoon op-
groeit, hij meer dan bereid is,

twee of meer jaren van zijn leven

te wijden in zendelingendienst en

dat, door alle onkosten zelf te

betalen.

Als gevolg van de bovenstaande
leeringen en vele andere van der-

gelijken aard leiden de Mor-
moonsche menschen, hoofdzakelijk

in het westelijk gedeelte van
Amerika, het gezondste leven, zoo-

als de verzekeringscijfers aan-

toonen. Het sterftecijfer is het

laagst, het geboortecijfer het hoogst.

Aan niets wordt zooveel waarde
toegekend als aan het gezinsleven,

hetwelk de grondslag is van elk

volk, elke regeering of natie. On-
kuischheid is onbekend. Een hooge
ouderdom wordt door de leden

dezer kerk meer bereikt dan door
eenige dergelijke groep in de

wereld.

Welke andere kerk op de aarde

heeft in zulk een korten tijd zoo-

vele goede vruchten voortge-

bracht ? De Mormoonsche Kerk
werd op 6 A.pril 1830 onder godde-
lijke leiding georganiseerd. Hier-

door is ze dus iets meer dan
honderd jaar oud. Vergeleken met
het feit, dat er kerken zijn, welke
honderden en zelfs duizenden jaren

reeds bestaan, zijn. hun verrich-

tingen ter verbetering van het

(Zie vervolg blz 33).
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ONDERWIJS EEN MORMOONSCH IDEAAL
door Harry Kranendonk -

„Welke beginselen van intplligentie wij ook in dit leven verwerven, deze

zullen met ons in de opstanding voortkomen. En indien een persoon meer
kennis en intelligentie dan een ander door zijn ijver en gehoorzaamheid
in dit leven verkrijgt, zal hij ook zoo veel meer vooruit zijn in de toe-

komende wereld".

DIT IS EEN immer nagestreefd

motto en een ideaal van de

Heiligen der laatste dagen ge-

weest. God is het „Mormoonsche"
karakter-ideaal en een Heilige

derlaatstedagengelooftnietanders,

of hij of zij is de zoon of doch-

ter van God. Algemeen wordt
door hen geloofd, dat door het

benutten van intelligentie en door
de leiding van den Heiligen Geest

de mensch de persoonlijke eigen-

schappen van zijn Schepper kan
beërven. Dit is het standpunt van
de Heiligen der laatste dagen aan-

gaande menschelijke ontwikkeling.

„De heerlijkheid Gods is in-

telhgentie". Dit is een der grond-
beginselen van het Mormonisme,
en wanneer een mensch niet

vlugger zalig kan worden dan
hij kennis verkrijgt, dan is het

voor hem onmogelijk „in on-
wetendheid zalig te worden."

Velen denken zich de Heiligen

der laatste dagen als een onwe-
tend volk. Doch dit is niet waar.
Van hun begin af tot op den
huldigen dag hebben zij ijverig

gearbeid aan de bevordering van
het onderwijs en de intelligentie

van hun volk. De Kerk heeft

immer het onderwijs harer leden
beïnvloed.

Het was in het jaar 1833, dat
de profeet Joseph Smith de
„profetenschool" oprichtte in den
Kirtland-tempel, terwijl in Mis-
souri scholen werden gebouwd.

opdat de leden hun kinderen

onderwijs zouden laten genieten.

In Nauvoo de Schoone werd in

1842 de universiteit van de stad

Nauvoo opgericht. Twee der

leeraars hadden hun doctorstitel.

Tijdens de voorbereiding van
den grooten tocht naar het Westen
werd W. W. Phelps door het

Quorum der Twaalven aange-

wezen, om boeken bijeen te

zamelen, opdat zij door de Hei-

ligen naar het Westen konden
worden medegenomen. In De-
cember 1847 gaf het Quorum der

Twaalven de volgende instructies

aan de leden

:

„Het is gewenscht, dat alle

Heiligen iedere gelegenheid zullen

aangrijpen, om zich tenminste een

exemplaar van alle waardevol
onderwijsmateriaal te verzekeren
— ieder boek, elke kaart, land-

kaart of ieder schema, dat inte-

ressant, nuttig en aantrekkelijk

materiaal bevat, ten einde de
aandacht der kinderen te trekken

en oorzaak te zijn. dat zij gaarne
willen leeren lezen ; en eveneens,

dat alle historische, meetkundige,

philosophische, geografische, geo-

logische, astronomische, weten-

schappelijke, practische en elke

andere verscheidenheid van nut-

tige en interessante geschriften,

kaarten enz. den algemeenen kerk-

geschiedschrijver worden voorge-
legd, wanneer zij hun bestemming
zullen hebben bereikt, waaruit
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dan belangrijk en interessant

materiaal kan worden verkregen,

ten einde de waardevolste werken
aangaande iedere wetenschap en

elk onderwerp samen te stellen

ten nutte van de opgroeiende

generatie".

Het resultaat van dezen op-

roep was, dat twee jaar na de

aankomst der Heiligen in de

Groote Zoutmeer-vallei een open-

bare bibliotheek werd geopend.

Reeds voor het verstrijken van
het eerste jaar in de Salt Lake
vallei werd een school voor
kinderen geopend. Voor de tweede
winter voorbij was, werd met
succes les gegeven in Hebreeuwsch,
Grieksch, Latijn, Fransch, Duitsch,

Tahitiaansch en Engelsch.

In het jaar 1850 werd in Salt

Lake City de Deseret-Universiteit

gesticht. Als uitvloeisel van deze

eerste poging staat er aan den
voet der heuvelen ten oosten van
Salt Lake City een van West-
Amerika's modernste universi-

teiten — de Universiteit van
Utah. In het jaar 1875 werd te

Provo, Utah, de Brigham Young
Academie opgericht. Heden is

ze bekend als de Brigham Young
Universiteit en onder haar stu-

denten vindt men er van over
de geheele wereld. In 1876 werd
te Logan, Utah, het Brigham
Young College opgericht. Tus-
schen 1875 en 1922 organiseerde

de Kerk 25 academies. In 1912
werd te Salt Lake City de semi-

narie-beweging ingeluid. Heden
telt de Kerk meer dan 100

seminaries, gelegen bij de Hoogere
Burgerscholen. In het te volgen
onderwijs is het bezoeken der

seminaries opgenomen. Er be-

staat eveneens in de wijken der

Kerk een junior-seminarie orga-

nisatie. Hier komen eenmaal per

week kinderen bijeen ten einde

te worden onderwezen in de be-

ginselen van het Evangelie.

De Kerk leidt thans meer dan
twaalf instellingen voor hooger
onderwijs Deze instellingen zijn

gelegen bij een universiteit of

college en worden op college-

basis geleid. Hier kunnen de stu-

denten der colleges dagelijks ko-

men en onderricht ontvangen aan-

gaande des menschen verwant-

schap tot God in dit leven.

Niet alleen bieden de semina-

ries, scholen en colleges den Hei-

ligen der laatste dagen ontwikke-

lingsgelegenheden, doch eveneens

de wekelijksche bijeenkomsten en

vergaderingen in de verschillende

wijken der Kerk.

Zondagmorgen wordt benut

voor het houden van een Zon-
dagsschool. Dit is voor alle leden

boven den leeftijd van vier jaar.

Hier worden klassen van verschil-

lenden leeftijd gehouden en ont-

(Zie vervolg blz. 35).

De Pioniers begonnen hier een nieuw leven
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15 JANUARI 1939

VAN DE REDACTIE

GETROUWHEID AAN CHRISTUS

IN HET Boek van Mormon
wordt evenals in andere heilige

geschriften getrouwheid aan Chris-

tus, kenbaar gemaakt door ge-

hoorzaamheid aan Zijn wetten,

genoemd als de bron van nationaal

alsmede persoonlijk geluk. De
echtheid van het waarlijke ver-

band tusschen getrouwheid aan den
Zoon van God en een gelukkig

bestaan thuis en in de maat-

schappij wordt nauwelijks geheel

en al begrepen, doch het is een

feit, door ervaring en geschiedenis

geruggesteund.

Aan het einde der negentiende

eeuw verklaarde iemand met het

„gewicht" van een beweerd
wetenschappelijk onderzoek, dat

Jezus geen historische figuur was,

doch een min of meer mythische,

en dat christelijkheid een ver-

menging was van heidensche ge-

dachten. De bewering werd graag
aanvaard. Een reeks theologen

kwamen in het getouw om, zoo-

als ze zeiden, de leeringen van
Jezus te zuiveren van alle Baby-
lonische, Egyptische, Joodsche en
Grieksche elementen en het zuive-

ringsproces ging door, totdat onze
Heere zelf als een mythische held

werd voorgesteld. Er was volgens
hun oordeel geen goddelijke Hei-
land ; op zijn hoogst een goede
man, de zoon van een eenvoudig
dorpsgezin in Nazareth. Dit denk-
beeld kreeg meer de overhand
over het gewone volk, dan de
meesten onzer beseffen.

Wat was het gevolg ? Laat de

steeds aangroeiende lijsten van

armoede en misdaad antwoorden.

Laat de wereldoorlog, met zijn

millioenen gesneuvelde jonge man-
nen, door hun medemenschen als

wilde dieren neergehouwen en

andere voor hun leven lang

kreupelen, antwoorden. Luistert

naar het getuigenis van pestilentie,

welke op den oorlog volgde en

het leven van duizenden eischte,

in tallooze gezinnen over de ge-

heele wereld verdriet en wanhoop
achterlatend. Denkt dan aan de

economische lasten, waaronder de

naties nog zwoegen en kreunen,

zooals de slaven van ouds, zonder

eenig wereld-uitzicht op verlossing.

Denkt aan de struikelblokken,

welke die vier-jarige regeering

van barbaarschheid heeft opge-

worpen voor de beschaving. Al

deze toestanden werden mogelijk

gemaakt door de onttroning van
den grooten en algemeenen figuur

der geschiedenis in de vele

harten en tehuizen van de kinderen

der menschen.
Zou het niet goed zijn om ge-

trouwheid te beloven aan Hem,
Die ondanks alles toch de Koning
der koningen en Heer der heeren

is ; den Rechtvaardigen Rechter

en heerscher over ons allen ?

Zou het thans niet juist zijn,

de woorden van den grooten

apostel en intiemen vriend van

Jezus indachtig te zijn : „Hiertoe

is de Zoon van God geopenbaard,

opdat Hij de werken des duivels

verbreken zou" (1 Joh. 3 : 8).
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Dat dan was het doel der in-

carnatie. Onze Heere kwam om
de wereld te redden voor het

Koninkrijk van God. Waarom
onszelven, onze gezinnen, ons land

niet aan Hem gegeven ?

Volgens de schriften is de
tegenstander van den Zoon van
God een leugenaar. Hij doet de
menschen in onwaarheid gelooven
en laat hen in dwaling en geeste-

lijke duisternis ronddolen.

Hij is een moordenaar. Hij laat

zijn dienstknechten zich verheugen
in de verwoesting van het men-
schelijk leven, hetwelk de ver-

woesting van het evenbeeld van
God beteekent.

Hij brengt zijn slachtoffers tot

de verwoesting van liefde en de
endergang van het gezin — Gods
instelling voor den tijdelijken en
eeuwigen voortgang van Zijn

kinderen.

Hij is een verrader en een aan-

drijver tot verraad, zooals blijkt

uit de daad van Judas, van wien
Jezus zeide, dat „de Satan in hem
voer," waarop hij de groep apos-

telen verliet en de duisternis van
den nacht inging om den Meester
aan Zijn moordenaars over te

geven (Joh. 13:27-30).

Hij is de stichter van die „wet-

teloosheid", welke beteekent op-

positie tegen de wetten en het

breken van alle wetten van God
en den mensch.

Christus kwam om al deze wer-

ken van den duivel teniet te doen,

door Zijn volk van zonde en alle

gevolgen van zonde te redden en

aldus de aarde te herstellen tot haar

oorspronkelijken staat van vrede

en gerechtigheid.

En nu is de eenige vraag van
groot belang : „Wie is aan des

Heeren zijde ?"

„Alzoo ook Christus zal

ten anderen male zonder zonde
gezien worden van degenen, die

Hem verwachten tot zaligheid"

(Hebr. 9:26).
Hierbij zijn wij betrokken, als

personen, als burgers der naties,

en als hoofden en leden van het

gezin.

- J. M. Sjodahl

BIJ DE VOORPAGINA

Op dit nummer van De Ster staat Maeser Herdenkingsgebouw
gelegen op het gebied van de Brigham Young Universiteit, te Provo,

Utah. Dit gebouw staat ter herdenking van Prof. Dr. Karl. G. Maeser,

één der pioniers van het Mormoonsche onderwijs.

IK HEB mannen gezien, zelfs in hooge posities — zoo hoog
als in deze Kerk ook mogelijk was; ik heb ze zien wegvallen

en langzamerhand geestelijk zien sterven en in ieder geval was
het verzuimen van plicht hiervan oorzaak ; het was, omdat zij

niet volgens de voorschriften van het Evangelie van den Heere
Jezus Christus leefden. Zij, die gehoorzaam zijn aan de ge-
boden van den Heere, zij, die overeenkomstig de vcreischten
van het Evangelie leven, worden dag na dag en jaar na jaar
sterker in hun getuigenis en kennis van het Evangelie en een
vast besluit om anderen aan te moedigen het plan van leven
en zaligheid te onderzoeken. — President Heber J. Grant.
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JOZEF DE DROOMER
door Ezra G. Dalby

„Beroem u niet over den dag van morgen; want

gij weet niet, wat de dag zal baren." (Spreuken 27 : 1).

EN THANS komen wij aan

Jozef, den meest opzienbaren-

den figuur in de geschiedenis van
Israël. Geen figuur uit het Oude
Testament houdt zoo onze be-

langstelhng gaande als deze. Hij

was de zoon van Jakob en zijn

geliefde Rachel, voor wie hij zoo
getrouw veertien jaar bij Laban
had gearbeid.

Reeds vanaf het begin bekoort

en boeit de jongen ons. Wij
kunnen ons gemakkelijk indenken,

waarom Jakob de volheid zijner

liefde dezen moederloozen jongen
schonk, want hij zag in hem het

evenbeeld van zijn overleden

moeder. Het zou Jozef onmogelijk

zijn geweest, niet zijns vaders
lieveling te zijn, vooral toen hij

zijn karakter met dat van zijn tien

oudere broers ging vergelijken.

Jozef kwam in kwaden reuk,

omdat hij van twee zijner broers

,,hun kwaad gerucht tot hunnen
vader bracht." Het is het beste,

wanneer wij ons oordeel voor
ons houden, omdat wij niet weten,

wat hij mededeelde. Het is zeer

aannemelijk, dat hij, toen hij bij

hen was, dingen zag en hoorde,

welke verteld moesten worden.
Er is kwaad, dat niet bedekt
mag blijven. Jozefs gedrag be-

hoeft niet dat van een klikspaan

te zijn geweest, doch hij heeft

zijn vader een volledig, vertrou-

welijk verslag uitgebracht. Wat
het ook was, het maakte hem bij

zijn broers gehaat. Dit is immer
het geval. Niemand is bemind,
die de zonden van anderen onder

de aandacht brengt.

Door zijn twee droomen werd
de zaak nog erger. Hij vertelde

ze kinderlijk genoeg zonder te

denken aan de gevolgen voor

hemzelf. De eerste toonde aan,

dat zijn broers hem onderdanig

zouden zijn, en de tweede, dat

hij een grooter rijk zou hebben
— zijn vader, zijn moeder en zijn

broers bogen voor hem neer.

Natuurlijk was het niet verstandig

van Jozef, om zijn droomen on-

omwonden te vertellen aan hen,

die daarbij zoo geheel en al

waren betrokken. Doch de een-

voudigheid, waarmede hij ze ver-

telde, zou voor hem een veront-

schuldiging hebben kunnen zijn.

Hij was nog een kind en zijn

broers waren volwassen. Zij

hadden ze als een grap kunnen
beschouwen en er om lachen.

Doch inplaats daarvan kende hun
woede geen grenzen. Het kan
zijn geweest, dat zij er een bang
voorgevoel van hadden, dat de

droomen wel eens van profetisch

belang zouden kunnen zijn. In

ieder geval was hun jaloezie

zoodanig, dat zij plannen be-

raamden om hem uit den weg
te ruimen. Het is moeilijk voor
de menschen, zich aan de raads-

besluiten van de voorzienigheid

te onderwerpen. De geest van
haat en nijd van Jozefs broers

jegens hem was als die van Kaïn
jegens Abel, van Ismael jegens

Izak, van Ezau jegens Jakob, en
de schriftgeleerden en Parizeen

jegens Christus.
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De broers hadden nog een

andere grief jegens }ozef. Zijn

vader had hem een buitengewoon
mooien mantel gegeven. Hij was
bedoeld als een teeken van su-

perioriteit van Jozef, als de erf-

genaam van het geboorterecht.

Hij zal in ieder geval die eer

waardig zijn geweest ; het is in-

derdaad uit hetgeen wij nadien

van hem vernemen, duidelijk, dat

hij dat was ; doch het was niet

verstandig van Jakob, die voor-

liefde te toonen. Hij had zich

zijn ervaring in zijn eigen tehuis

moeten herinneren. Het zien van
dit kleed werkte op de oudere
broers als vergif.

De omstandigheden bereikten

hun hoogtepunt. Jakob woonde
te dien tijde te Hebron, doch
hij had land te Sichem, meer dan
80 K.M. noordwaarts. Hier
zorgden de zoons voor het vee.

Het was vanzelfsprekend, dat

Jakob graag wilde weten, hoe zij

het maakten en hij zond Jozef

uit om te zien, of alles wel met
hen was. Jozef aanvaardde ge-

willig den langen tocht, geen
kwaad vermoedend. Wellicht
had hij niet in het minst idee van
den haat zijner broers jegens hem
en het schijnt, dat de vader ook
geen achterdocht had. Toen hij

te Sichem kwam, vernam hij, dat

zij hun vee naar Dothan hadden
gedreven, 18 K.M. noordwaarts.

Het feit, dat hij voortging, tot

hij hen had gevonden, toont zijn

getrouwheid aan. Hij wilde niet

naar zijn vader terugkeeren, al-

vorens zijn taak te hebben ver-

richt. Toen hij zijn bestemming
bereikte, lezen wij

:

„En zij zagen hem van verre ; en
eer hij tot hen naderde, sloegen zij

tegen hem eenen listigen raad, om
hem te dooden.
En zij zeiden de een tot den

ander: Ziet, daar komt die meester-
droomer aan!
Nu komt dan, en laat ons hem

doodslaan, en hem in een' dezer
kuilen werpen ; en wij zullen zeggen :

Een boos dier heeft hem opgegeten ;

zoo zullen wij zien, wat van zijne

droomen worden zal."

Dit geeft ons een inzicht in het

karakter van Jakob's zoons te dien

tijde. Wat ook Jozef mocht hebben
gedaan, zulk een haat was zonder

oorzaak of reden. Denk eens aan,

negen mannen, die samenspannen
om een jongen van zeventien jaar

te dooden, die niet eens wist, hen
ooit kwaad te hebben gedaan.

Door onze verbeeldingskracht

kunnen wij ons gemakkelijk een

beeld van het voorval vormen.

Jozef, die blij was, hen gevonden
te hebben na zijn lang zoeken,

kwam lachend naar hen toe en

groette hen. Toen ontwaarde hij

voor de eerste maal op hun strak

gelaat een boozen blik, welken
hij nimmer te voren had gezien.

Hij hoorde Ruben voor hem
pleiten ; doch merkte eveneens op,

dat de anderen niet te bewegen
waren. Grootelijks bevreesd be-

merkte hij, dat zijn leven in ge-

vaar is en hij beefde van angst.

Plotseling grepen zij hem en deden
hem zijn waardevollen mantel af,

welke gedeeltelijk de oorzaak van
zijn ongeluk was. Voor hij tijd

had, de beteekenis van dit alles

te begrijpen, werd hij in een diepe

put of waterput gegooid. Een
vage vrees beving hem. Kon het

mogelijk zijn, dat ze hem wilden

dooden ? Uren gingen voorbij en

hij had reeds alle hoop opge-
geven, toen een lang touw naar

beneden werd gelaten en hij naar

Zie vervolg blz. 33
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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).

1. Hoe kan een persoon een
getuigenis van de goddelijk-
heid van Jezus Christus ont-

vangen ?

Antwoord : De cenige wijze,

waarop een persoonlijk getuigenis

van Christus' goddelijkheid kan
worden verkregen is, gebedsvol
de leiding van God te zoeken,

het Evangelie van Jezus Christus

nederig te onderzoeken en de be-

ginselen als toets op het dagelijksch

leven toe te passen. Slechts dan zal

een getuigenis van de goddelijk-

heid van Christus' boodschap een
rijke overtuiging worden, welke
alle onzekerheid en twijfel zal

doen verdwijnen.

2, Hoe kan uw Kerk be-
weren, dat God een persoon-
Hjk Wezen is ? Kunt u bewijzen,
dat zulks zoo is ?

Antwoord : God kan door den
sterfelijken mensch niet ten volle

worden begrepen ; toch moet Hij

in zekere mate naar des menschen
bekwaamheid tot begrijpen be-
grijpelijk zijn. Indien God den
mensch naar Zijn beeld schiep,

moet ook Hij een persoon zijn

;

oneindig verder en ver boven den
mensch, doch niettemin een per-
soon — een Intelligent Opper-
wezen van begrensde afmeting,
doch onbeperkte macht. Kracht is

niet intelligent ; persoonlijkheid
wel.

Deze zienswijze aangaande God

wordt ondersteund door open-
baring, beide uit oude en moderne
tijden. De menschen, tot wie God
heeft gesproken, getuigen van de
waarachtigheid. Slechts door het

getuigenis van anderen en de
openbaring van God aan den per-

soon kan dit feit worden be-

wezen, doch de menschelijke reden
dwingt tot aanname er van.

3. Wat is volgens het Mor-
monisme het doel van het
leven ?

Antwoord : Volgens het Mor-
monisme is het doel van het leven,

door het benutten dezer aardsche

ondervinding geluk te verwerven
ter bevordering van onzen eigen

voortgang en dien van onze mede-
menschen. Tot dit doeleinde strij-

den wij tegen de machten der

aarde, overwinnen onze zwakheid,
streven naar alle deugden en zien

de moeilijkheden des levens onder
oogen, omdat wij weten, dat onze
aardsche ondervindingen eeuwige
waarde bezitten,

4. Wat is volgens het Mor-
monisme des menschen hoog-
ste doel in het leven ?

Antwoord : Christus leerde :

„Wordt dan gijlieden volmaakt,

gelijk uw Vader, Die in den hemel
is, volmaakt is" (Matth. 5 : 48).

Des menschen hoogste doel in

het leven is, deze volmaaktheid te

bereiken door het uitleven van het

Evangelie van Jezus Christus.
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Een stoute bewering (Vervolg van blz. 25)

menschelijk geslacht niet zoo voor-

aanstaand als die van de Mor-
moonsche Kerk. Dit getuige de hui-

dige chaotische toestandder wereld.

Wij gelooven, dat er duizenden
en zelfs millioenen eerlijke zielen

op deze aarde zijn, die trachten,

het goede te doen en des Meesters
weg te bewandelen, en hoewel
niet precies wetend, hoe dat te

doen, toch hun uiterste krachten

inspannen. Doch wij gelooven,

dat hun gezamenlijke pogingen
voor het goede een millioenvoud

vermenigvuldigd zouden kunnen
worden, indien zij het ware Evan-

gelie zouden aannemen en de
leeringen van den Heiland vol-

gen, zooals Hij die in deze laatste

dagen heeft geopenbaard.

Onze bewering, dat wij het

Evangelie van Jezus Christus ver-

kondigen, zooals door den Meester
Zelf geleerd, staat vrij ter onder-

zoeking door iedere oprechte ziel,

die de waarheid zoekt en gewillig

is, ze aan te nemen, wanneer hij

ze vindt.

Het onderzoeken en aanvaarden
van het Evangelie kost absoluut

niets en kan van onschatbare
waarde zijn.

Jozef de Droomer (Vervolg van blz. 31^

boven werd getrokken. Hij blikte

in het gelaat van vreemde mannen.
Hij smeekte hen, naar zijn vader
te mogen terugkeeren, doch er

werd geen aandacht geschonken
aan hetgeen hij zeide Eindelijk

hoorde hij geld rammelen ; daarna
werden zijn handen geboeid en
hij werd weggeleid zonder ook
maar één woord van zijn broers.

Alreeds vermoeid van den lan-

gen tocht, werd hij toen gedwon-
gen, nog een langen afstand naast

de mannen af te leggen, alvorens

de avond viel en hij kon gaan
slapen. Zijn nieuwe meesters waren
Israëlieten, en zij waren op weg
naar Egypte om specerijen in dat

land te verkoopen en ook hij zou
daar als slaaf worden verkocht.

Hij wist dit echter niet, toen hij

zich te slapen neerlegde. Hij had
nog de hoop, naar zijn vader terug

te keeren. Doch den volgenden
dag gingen ze verder en vele dagen
reisden ze al verder en verder

van huis, totdat hij ten laatstede

afschuwelijke waarheid besefte —
hij was slaaf.

Er was niet veel kans meer,

dat zijn broers zich nog voor hem
zouden buigen en hem eeren, want
welke kans heeft een slaaf om in

de wereld op te klimmen ? En toch

vergat hij zijn droom niet ; hij

wilde leven en handelen, alsof hij

een heerscher zou worden. Hij

wilde het ideaal nakomen, hetwelk

zijn droom hem had gegeven. Zelfs

een slaaf kan leider zijn Met deze

gedachten, kwam hij den grooten

slag. welke hem had getroffen,

eindelijk te boven. Hij werd vroo-

lijk en betoonde gewilligheid jegens

zijn nieuwe meesters ; dat ver-

wonderde hen. Zij ontdekten, dat

zij zich een waren prijs hadden
verzekerd en lieten Potifar goed
voor hem betalen, toen ze in

Egypte aankwamen. En deze ka-

pitein van des konings garde ont-

dekte spoedig, dat ook hij een

goeden koop had gesloten, toen

hij zich de diensten van een jonge-

man zooals Jozef verzekerde.
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GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING

Ontslagen en benoemingen

Oud. Joseph O. Brewerton, die de
laatste zes maanden als Zondags-
school-overziener is werkzaam ge-

weest, werd eervol van dit ambt
ontslagen, ten einde zijn krachten
verder in het zendingsveld te geven.
Als opvolger van Oud. Brewerton

werd aangesteld broeder Jac. Schip-
aanboord Jr. van Leiden.
Oud. Lawrence W. Morgan, die de

laatste drie maanden ass.-zendings-
secretaris was, werd eveneens eervol
van zijn ambt ontslagen, ten einde in

het zendingsveld verder te arbeiden.

Gemeenten te Alkmaar en Almelo
weder geopend

Met ingang van 16 Januari a.s.

zuilen bovengenoemde gemeenten
weder voor zendingsarbeid worden
opengesteld.

Apeldoornsche gemeente gesloten

Aangezien de zendelingenin andere
deelen van Nederland noodig waren,
werden de zendelingen vanuit Apel-
doorn teruggeroepen. Deze gemeente
zal in het vervolg onder plaatselijk

leiderschap staan.

Verplaatsingen

Ingaande 16 Januari a.s. zullen de
volgende verplaatsingen ingaan:
Oud. J. O. Brewerton zal te Leeu-

warden als gemeentepresident ar-
beiden. Oud. T. van Drimmelen is

van Den Haag naar Almelo geroepen,
ten einde het zendingswerk aldaar
te openen. Oud. A. G. Evans zal
hem daarbij ter zijde staan en is

daartoe vanuit Arnhem naar Almelo
geroepen. Oud. L. W. Morgan zal
te Alkmaar het zendingswerk openen,
bijgestaan door Oud. R. A. Tame,
die daartoe Leeuwarden heeft ver-
laten.

Oud. M. de Waal is van Schiedam
naar Rotterdam overgeplaatst en
Oud. L. W. Brown van Gouda naar
Schiedam, alwaar hij als gemeente-
president zal werkzaam zijn. Oud.
H. A. Dalebout en Oud. E. W. England,
onlangs uit Amerika aangekomen,
zijn respectievelijk Gouda en Leeu-

warden als standplaats aangewezen.
Oud. J. M. V. Limburg wordt van Leeu-
warden naar Den Haag overgeplaatst.
Oud. B. R. Finlinson is van Arnhem
naar Den Haag geroepen, alwaar hij

zal arbeiden als toeziend ouderling
onder de in het Haagsche district

arbeidzame zendelingen. De onder
het Haagsche district ressorteerende
gemeenten blijven onder toezicht van
den districtspresident J. Schipaan-
boord Sr. van Leiden. — De zuster-
zendelingen Jane Hart en Pernella
Berghout zullen op het Zendings-
kantoor arbeidzaam zijn.

Excommunicatie

Op 17 December j.1. werd Feikje
Adema-geb. Leijenaar der gemeente
Leeuwarden als lid der Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
laatste dagen afgevoerd in verband
met het feit, dat zij in tegenstrijd met
de voorschriften der Kerk handelde.

Doopdiensten

Tijdens een op 1 December 1938
gehouden doopdienst werden door
Oud. J. M. v. Limburg gedoopt Dirk
Feike Tijmstra en Lena Petronella
Elizabeth Peters.
Op 19 December d.a.v. werd tijdens

een specialen doopdienst door Oud.
H. A. Dalebout gedoopt Jantine
Christina Mann, zulks juist voor het
vertrek van haar en haar familie

naar Oost-Indië.
Wij verwelkomen deze leden in de

Kerk en wenschen hun veel vreugde
en geluk op den door hen inge-
slagen weg.

Ingezegend

Op 13 November 1938 werd door
Oud G. B. Swapp ingezegend Helena
Margaretha v. d. Tooien, dochtertje
van Martinus en Petronella v. d.

Toolen-geb. Herbert.

Aan de abonné's

Wij verzoeken onzen abonné's
vriendelijk, ons hun adreswijzigingen
steeds spoedig te willen opgeven,
opdat in de bezorging geen ver-
traging kan ontstaan.
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Zendelingen-bijeenkomst

Op 30 December j.1. kwamen de
zendelingen der Nederlandsche Zen-
ding in de Amsterdamschekerkzaal
voor een speciale vergadering bijeen.

Tijdens de morgenuren gaf presi-
dent F. J. Murdock instructies aan-
gaande het zendingswerk. Door de
AmsterdamscheZ.H.V. waseen maal-
tijd bereid. Tijdens den middag hoor-
de men door middel vanuit Amerika
ontvangen platen episoden uit de
Kerkgeschiedenis. Na het gebruik
van een bereide lunch hoorde men
het getuigenis van de aldaar aan-
wezige een en vijftig zendelingen.

»Jezus de Christus« in boekvorm.
Het eerste deel van het boek

„Jezus de Christus" door Dr. James
E. Talmage is van de pers. Dit
schoone boek. waarin vervat de lee-

ringen van den Meester, kan tegen
vooruitbetaling van f 2.— worden
verkregen aan het Zendingskantoor,
Laan van Poot 292, den Haag.
Ten sterkste raden wij u aan, dit

boek aan uw lectuur toe te voegen.

Gemeentebestuur gereorganiseerd.

Tijdens de op 8 Januari j.1. te Rot-
terdam gehouden getuigenisverga-

dering werd het gemeentebestuur
gereorganiseerd Over dezegemeente
heeft de laatste 8V2 jaar gepresideerd
Oud. Jentje Borger. Oud. Borger is

steeds zeer getrouw in dit ambt
arbeidzaam geweest en met een
woord van dank en waardecring
voor alle bewezen diensten werd
hem eervol ontslag verleend.
Met het ontslag van Oud. Borger

werden eveneens ontslagen zijn raad-
gevers, Oud. Adrianus Hekking en
Oud. Arie van Vliet, alsmede broe-
der Wicher Panman, gemeente-secre-
taris. Ook dezen broeders werd dit
ontslag met een waardeerend woord
voor hun getrouwen arbeid in het
belang der gemeente verleend.
Als opvolger van Oud Borger

werd aangesteld Oud. W. J. Kolde-
wijn.

Amsterdamsche en Overmaassche
districtsconferenties.

De voorjaarsconferentie van het
Amsterdamsche district zal op 18

en 19 Februari a.s. te Amsterdam
worden gehouden en die van het
Overmaassche district op 25 en 26
Februari d.a.v.

Onderwijs — een Mormoonsch Ideaal (Vervolg van blz. 27).

vangt een ieder onderricht aangaan-
de het een of ander onderdeel van
het Evangehe. De Jeugdvereeni-

ging biedt eenmaal per week den
kinderen onderwijs en ontspanning.

De Onderlinge Ontwikkelings Ver-
eeniging komt een avond per week
bijeen en biedt opleiding in open-
baarspreken, muziek,tooneelspelen,

sport, dansen, debatteeren en an-

dere takken van ontwikkeling,

waardoor de leden der Kerk wor-
den opgebouwd. DeZusters-Hulp-
vereeniging werd ongeveer 92 jaar

geleden georganiseerd voor de
vrouwen der Kerk door den profeet

Joseph Smith. Hier komen de
moeders een middag per week
bijeen en ontvangen onderricht

in theologie, litteratuur, algemeen

dienstbetoon en handwerken. Deze
organisatie zorgt voor de armen
en behoeftige leden der Kerk.

Bijna iedere vertakking der Kerk
heeft haar eigen koor. Bij alle

bijeenkomsten der Heiligen is zang

en muziek te vinden.

Van den beginne af hebben de

Heiligen der laatste dagen het

onderwijs hoog in eere gehouden,

aangezien men gelooft, dat in on-

wetendheid niemand kan zalig

worden. Zij hebben den raad op-

gevolgd, ontvangen van hun pro-

feet „onderwijst de een den ander

woorden van wijsheid ; ja, zoekt

woorden van wijsheid uit de beste

boeken, zoekt geleerdheid zelfs

door studie en eveneens door ge-

loof."
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NAAR NEW YORK

AFVAART VAN
HAMBURG - LE HAVRE - SOUTHAMPTON

De bekende Favorieten:

MANHATTAN WASHINGTON
CA) 16 JANUARI CA) 31 JANUARI

De Populaire „Presidenten":

ROOSEVELT HARDING
CA) 25 JANUARI
(A) Één dag later van Le Havre

CA) 15 FEBRUARI
2 dagen later van Southampton

SLECHTS EEN KLAS BEDIENING
lederen Vrijdag, Londen direct naar New York.

Om den anderen Vrijdag van Liverpool via Belfast naar Boston en N.Y.

KANTOREN:UNITED STATES LINES
ROTTERDAM: PARIJS: LONDEN: HAMBURG:
Atlantic-Huis, 10 R.Auber 7 Haymarket, Ferdinandstr. 68
Westplein 38 Leaden hall str.


