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WARE

HEILIGE DER LAATSTE
EN ZIJN LEVENSDOEL
door MARK B. QHRFF,

EEN

DAGEN

president der Deensche zending.

IK

NEEM
waar om

deze

gelegenheid

uiting te

hetgeen mij voorkomt

geven aan
als te

zijn

het voornaamste doel in het leven
van een waar lid der Kerk en

wat

overwinning

de

haar

in

of zijn leven dient te zijn. Indien
mogelijk, zou ik een lichtstraal
willen probeeren te werpen op
het pad van hen, die trachten,
hun taak vurig op te vatten. Ik

zou evenwel liever licht werpen
op het pad der eerlijke mannen en
vrouwen, die geen verantwoordelijkheid schuwen doch troostwoorden vinden voor de mislukking en teleurstelling van hen,
die de lasten der verantwoordelijkheid en de moeizaamheid van
den arbeid hebben ontweken.

Zonder

mag

—

geestelijke
verslapping
onvoldaanheid en foutzoeken veren
antwoordelijkheid
eerlijke
;

met geloof in God, vertrouwen in uzelven en liefde voor
uw medemenschen hebben groei,
succes en blijvende vreugde als

arbeid

gevolg.
De val van een Kerklid dateert

vanaf een ijdel moment.
De
donkerste tijd in het leven van
een mensch is wanneer hij gaat
zitten bedenken, hoe hij zichzelf
kan bekeeren en succes verkrijgen
zonder er voor te werken.
Geen loon zonder werken. U
hebt opgemerkt, dat succesvolle
leden een doel hebben, terwijl
anderen wenschen hebben. Zij
die wenschen, staan bij de minste

de loftuitingen van hun medemenschen ontvangen voor hun
uiterlijk succes, doch deze personen zijn vaak innerlijk zwak,

verantwoordelijkheid achteraf.
Vóór Petrus geheel en al
overtuigd was, of voor de Heilige
Geest tot hem van den Christus
getuigenis had afgelegd, zocht hij
het pad van weinig tegenstand
en toen hij bevreesd was voor
zijn verdrukkers, verloochende hij
dit
alles
bracht
den Christus
spijt en buitenmate groot verdriet

omdat

met

zijn

overtuiging stond Petrus voor
en
aangedaan
Sanhedrin
het
met de kracht en sterkte, welke

kritisch te zijn,

wel mijn geloof

te

ik

kennen geven,
die hun ver-

dat er velen zijn,
antwoordelijkheid niet in gelegenheid hebben omgezet, velen, die
succesvol schijnen te zijn en zelfs

overtuigd
zijzelf
niet
en den prijs voor arbeid,
verantwoordelijkheid
en onophoudelijke nederigheid voor een
krachtig

getuigenis

Evangelie

niet

hebben

van

het

betaald.

verantwoordelijkheid
volgt er zeker straf;
het is zekerlijk de straf der onvoldaanheid. Onverantwoordelijkheid en luiheid hebben spijt tenen
verstandelijke
gevolge
Indien

wij

schuwen,

—

;

zich.

Enkele dagen na

van omhoog
beschuldigde

tot
hij

zijn

hem kwamen,
mannen als

die

moordenaars van Jezus Christus.
Petrus gebood hun, zich te bekeeren

en

overtuigd te worden

van hun zonden, opdat deze bij
Zijn tweede komst zouden mogen
uitgewischt worden.

„DE STER"

88

Het

is

duidelijk,

dat

Petrus

niet waarlijk overtuigd was, toen

den Christus verloochende,
want de Heilige Geest had niet
van hem getuigd. Na zijn overhij

was Petrus niet langer
bevreesd, zelf in de schaduw des
tuiging

doods wankelde hij niet, doch
vroeg of hij zou mogen worden
gekruisigd met het hoofd naar
omlaag. Petrus had overvloedig
ontvangen en was toen bereid,
om nog overvloediger te geven
dan hij had ontvangen.

Naar aanleiding hiervan zou
iedere Heilige der laatste dagen
zich deze vragen moeten stellen
Ben ik overtuigd? Heeft de Heilige
:

Geest mijn hart geraakt ? Heb ik
de overtuiging van Petrus ? Indien
een der antwoorden ontkennend
dan staat er slechts één ding
is,
streef er dagelijks naar,
te doen
den geest van God te verkrijgen
en te behouden. Geef uzelf over
tot getrouw, gehoorzaam dienstbetoon jegens God en de medemenschen. Luister aandachtig naar
de influisteringen van den Heiligen
:

Uw

overtuiging zal zeker
Geest.
zult
zijn,
u zuit niet afwijken.
niet slechts uzelf overtuigen en
voorlichten, doch u zult anderen
overtuigen.
Bedenk deze uitspraak „Wie in het duister een
ander voorlicht met zijn lamp,
helpt eveneens zichzelf".
Tot u, die overtuigd bent en
den zendeling komt het woord van

U

:

God:
Geeft gehoor, o

gegeven hebt
Evangelie
wijngaard

te

gij,

die

uwe namen

om

voort te gaan Mijn
prediken, en Mijnen

snoeien.
Ziet, Ik zeg tot u, dat het Mijn wil
is dat gij zoudt voortgaan en niet
vertoeven, noch traag zijn, doch met
te

uw gansche macht

werken.
Verheffende uwe stemmen als met

het geluid eener bazuin, makende
de waarheid bekend overeenkomstig

de openbaringen en geboden welke
Ik u gegeven heb.
En gij zult uitgaan in de macht
Mijns Geestes, twee aan twee, predikende Mijn Evangelie in Mijnen naam,
verheffende uwe stemmen als met
het geluid eener bazuin, Mijn woord
bekendmakende gelijk als de engelen
Gods.
Daarom, indien gij Mijne Kerk zult
opbouwen, op het fundament van
Mijn Evangelie en Mijne Rots, de
poorten der hel zullen u niet overweldigen.

Na

een

getuigenis

te

hebben

en uw plichten te
kennen, zal deze oproep u in de
ooren klinken. Gebruik de kracht
en sterkte om andere menschen te
verheffen. Geef overvloediger dan
u hebt ontvangen, want hij is de
wien kracht door de
grootste,
aantrekkingskracht van het zijne
de meeste harten opbeurt. Indien
gij misnoegd zijt en inspiratie behoeft om voort te gaan, neem dan
het Boek van Mormon en lees
III
Nephi, te beginnen met het
11e hoofdstuk en eindigende met
het 28e. Indien de gelegenheid
zich ooit voordoet, ga dan naar
Kopenhagen en bezoek het Thornvaldsen Museum. Bezie daar het
werk van den meester ja be-

ontvangen

;

U

zult
studeer het zorgvuldig.
zien, dat het bijna het oog be-

zoo volmaakt heeft hij in
steen de gelijkenis van den mensch

driegt,

uitgehouwen. Bezie de volmaaktheden van al zijn werken. Ga dan
naar de derde verdieping en bezie
door het venster het binnenhof.
het graf zien, waarin
Daar zult
Thornvaldsen's lichaam is geToen dacht ik Kan ik
legd.
met de intelligentie, welke God mij
heeft gegeven, zulk werk schep-

U

:

(Zie vervolg blz. 95).
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DE ZUSTERSHULPVEREENIGING VERJAART
door Zuster G. Zippro

17 Maart is de dag, waarop
de Zusters-Hulpvereeniging haar
zeven en negentigsten verjaardag

het werk te geven, dat door geen
betaalde onpersoonlijke beroepsliefdadigheidswerkster
ooit
ge-

herdenkt.
Hoe langer de tijd, die tijdens
de oprichting achter ons ligt, des
te grooter de overtuiging en dankbaarheid tot God voor het inspireeren van den Profeet Joseph
Smith, om deze vereeniging te

geven kan worden. Wij zijn den
Heere dankbaar voor zulke vrouwen in de Kerk.
De Z.H.V. draagt in alle opzichten bij tot het welzijn van het

met haar

stichten

zielvolle

spireerende gelegenheid
edeling der vrouw.

en

in-

tot ver-

De

Zusters-Hulpvereeniging is
een levende organisatie. Een ieder
wordt in de gelegenheid gesteld,

'HOOFDBESTUUR

Van

VAN

in het leven van het
van Wijsheid en leeringen

onderricht

Woord

over cultuur en godsdienstonderwijs. Geen vrouwenorganisatie in
de wereld, die een zoo veelzijdige
en omvangrijke gelegenheid geeft

DE ZUSTERS-HULPVEREENIGING

naar rechts: G. Zippro, Presidente, P. Dirkmaat, Secretaresse,
Murdock, Raadsvrouwe van de Vrouwen- en Meisjesorganisaties,

links

Claire T.

S.

Oosterhuis,

deel bij te dragen tot het
welzijn van het algemeen.

haar

hebben meegeaan het groote doel te
beantwoorden. Zieken zijn ge-

Vele

zusters

werkt,

om

troost,

armen geholpen, het ver-

langen naar vriendschap bevredigd
en duizenden, die in duisternis leefden, tot het licht der kennis gebracht. Dit werk werd verricht door
vrouwen en moeders, hoewel druk

met huishoudelijke plichten,
toch gewillig en in staat om een
gevoelvol menschelijk contact aan
belast

Zij geeft een leidraad in
de opvoeding onzer kinderen, biedt
tehuis.

E.

Oosterhuis.

om

het vrouwzijn in haar volheid

te ontplooien.

Onze plannen
gelden

grootere

in

de toekomst

activiteit in het

uitbreiden van het ledental, dat
thans 75000 telt. Wij weten, dat
de zusters in Nederland gewillig
en nederig zullen zijn, mede te
helpen het ledental tot 100.000 op
te voeren. Een gezinsleven kan
daar veel toe bijdragen. Een gezin,

waar in liefde en dienstbetoon
samengewerkt wordt, zal de be(Zie vervolg blz. 98).
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door

DONALD CURRY stond voor
het verlichte etalageraam van

een boekenwinkel en keek met
verlangen naar een stel boeken
terwijl

hij

tezelfdertijd

dollar-biljet
len,

dat

hij

het tien-

stond te verfrommein zijn zak had en

de twee zilveren dollars door
vingers

liet

gaan.

De

zijn

tien dollar

juist genoeg zijn voor de
boeken, welke hij als jong medisch
student noodig had, ten einde
zijn tweede halfjaar in school te
beginnen. Het scheen zoo gemakkelijk, den winkel binnen te
gaan en ze te koopen, doch verschillende dingen weerhielden hem.
In de eerste plaats had hij honger
en was zonder beschutting en de
twaalf dollar, welke hij zoo lief-

zouden

koozend
wereld,

streelde, was alles in de
wat stond tusschen hem

—

verhongeren
en in de
tweede plaats was tien dollar er
van tiendegeld.
Hij had het tiende geld bewaard
als een tiende van zijn salaris, ontvangen voor het tijdelijk werken

en

als

portier

wilde

in

een

theater

en

aan het einde
van de maand aan den zendingspresident geven. De nieuwe
boeken was hij van plan de volgende maand van zijn salaris te
koopen, doch een week geleden
het

geld

BLANCHE STOCKDALE BURR

had hij bericht ontvangen.dat zijn
diensten in het theater niet langer
noodig waren.

Een week lang had
vrijen

tijd

gebruikt

om

hij

al zijn

om werk

te

weten te
komen, dat nog duizenden anderen
net als hij zonder werk waren en
zijn kansen waren heelemaal gering, omdat het grootste deel van

zoeken,

alleen

zijn

in beslag

door

tijd

zijn studie

werd genomen

voor dokter.

Het was buiten
ouders

te

twijfel,

hem zouden kunnen

dat zijn
helpen,

want zij hadden een groot gezin,
waren niet welgesteld en hadden
hem alreeds de kleine maandebijdrage gestuurd, welke
konden missen.
Hij had dien morgen zijn kamer
opgezegd, omdat hij geen geld
meer had om een week vooruit
te betalen en nu de nacht naderde,
voelde hij de behoefte aan onderdak. Voor die twee dollars zou
hij voor een dag of twee voedsel
en onderdak kunnen krijgen doch
zelfs de gedachte aan opgeven
deden hem pijn. Het beteekende
het opgeven van zijn levensdroom.
Het beteekende, dat hij over

lijksche
zij

;

twintig jaar niet de succesvolle
chirurg van zijn idealen zou zijn

met groote mogelijkheden om de
menschheid te helpen, doch een

VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAüEN
onbeduidend mensch misschien

—

een bioscoopportier of een kellner
in een restaurant.
Doch hij kon niet op school
blijven, tenzij hij de boeken had.
Wat moest hij doen ? Het schoolgaan opgeven en de twaalf dollar
besteden aan het zoeken naar
werk, de boeken koopen, of zijn
tiende betalen?
Een elk van zijn schoolvrienden
of de leeraars bovendien,
wereldwijs als zij waren, zouden
hem zeggen, dat het minst practische wel was, om zijn tiende te
betalen. Doch een stem uit het
verleden ontwaakte in zijn herinnering
een geliefde stem, die
van den ouden bisschop uit zijn
jeugd, die sprak in de Zondags-

91

vrede en den moed om voort te
gaan. Nooit tevoren had hij zijn
Hemelschen Vader zoo dichtbij
gevoeld. Terwijl hij de oogen in
aanbidding naar den blauwzwarten
hemel opsloeg, dankte hij den Almachtige voor dat moment van
buitengewone vreugde. Waarlijk
waren hem alreeds zegeningen
geschonken, grooter dan eenig
aardsche ooit zou kunnen zijn.

—

—

school.

„Indien

gij

uw

tiende betaalt,

de Heere de vensteren des
hemels openen en u zegen afgieten, zoodat er geen schuren
genoeg wezen zullen".
Het geld stevig in de hand
nemend, wendde hij zich resoluut
van den boekenwinkel af en liep
naar het hoofdkantoor. De pre-

zal

sident
liet

was

zijn

niet thuis,

doch Donald

waardevolle tien dollar

Boven den boekenwinkel, welke
was gelegen onder een studententehuis, werd een venster geopend
en daaruit werd op hem neer-

—

gegooid
geen zegeningen, doch
een stapel kladpapier. Hij greep
een der fladderende blaadjes en
zag, dat het medische aanteekeningen waren met den naam James
Jackson, een zijner medestudenten.
Terwijl hij naar boven keek, zag
hij
Jim Jackson's sproetengelaat

op hem

is
het goed voor* je
werk van een jaar weg te gooien ?"
riep Donald naar boven.
„Ik ben klaar", riep de rood-

harige jongeling uit het venster.
„Kom maar boven, dan zal ik het
je

vertellen."

Donald

achter.

Enkele minuten later stond hij
weer voor den boekenwinkel, met
een duizelig gevoel door de gedachte aan zijn roekeloosheid
met slechts twee dollar tusschen
hem en verhongeren, terwijl hij

—

waar hij dien nacht
zou slapen en wat hij dan zou
doen. Doch hij voelde zich nu
niet ontmoedigd, want binnen in
zijn ziel was de wonderlijke gedachte, dat hij temidden van zijn
zich afvroeg,

zijn alles aan den
had gegeven. Hij was
met geloof, geluk en

moeilijkheden

Heiland
vervuld

neerzien.

„Waar

gelijk

liep

met

drie

treden

de trap op en zat een oogen-

blik later in Jim's kleine kamer
met de helderwitte gordijnen, tafels
vol menschenbeenderen en weivoorziene eigengemaakte boeken-

kasten, terwijl

hij

zich afvroeg, of

kamer de zijne
zou kunnen noemen.
Jim Jackson begon een enthouhij

ooit zulk een

verhaal over zijn geluk.
„Mijn oom in Texas stierf en
liet
me een groote boerderij na
met enkele duizenden stuks vee,
die al klaar staan om naar Kansas
siast

(Zie vervolg blz. 96.)
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15

MAART

1939

VAN DE REDACTIE
NEGENTIENDE EEUW EEUW DER VROUW

DE

NEGENTIENDE

eeuw

zag het inluiden van het her-

stelde Evangelie

van Jezus Christus,

en daarmede brak een nieuwe dag
voor de vrouwen aan. Eeuwenlang was de vrouw gebukt gegaan onder de beperkingen, welke
haar waren opgelegd. De leidsters onder haar verlangden naar
ontwikkellingsgelegengrootere
heden, naar het voorrecht van het
uitoefenen van verschillende beroepen en het ontvangen van een
even groote waardeering voor
haar werk als de mannen ontvingen. Doch eerst in de negen-

eeuw werd definitieve en
vooruitgang
gevoortdurende
maakt. Ten tijde van de organisatie der Kerk waren de toestanden zeer veel gelijk aan die, welke
enkele eeuwen daarvoor bestonden. Weinig betrekkingen stonden
open voor de vrouwen en men
vond het schande voor de gegoede
tiende

of hooge klassen, om geld te verdienen. Zij werden als ondergeschikt aan den man beschouwd
en daardoor heerschte de man
over haar alsof dit zijn goddelijk
recht was.

wanneer er geen
haar was. Er waren geen
hooge scholen voor meisjes en de
colleges werden door geen vrouwen

gast aanvaarden,

man

bij

bezocht.
De oppositie tegen de geleerde

vrouwen was

sterk, en de felste
tegenstanders waren, hoe vreemd
dit ook klinke, schrijvers en geleerden. Zij baseerden hun tegenstand op het geloof, dat de vrouw

verstandelijk minderwaardig

was

;

vooral waren zij fel gekant tegen
het onderwijs van de armen, daar
zij meenden, dat „het welzijn der
maatschappij verlangt, dat het
onderwijs aan de armen hun werk
niet te buiten mag gaan", dat
„de armen geen onderwijs noodig
hadden", „het voor vele redenen
niet noodzakelijk is, dat een vrouw
zoustudeeren en zooveel weten,"
„ernstige

studies

niet

met

de

vrouwelijke sexe overeenstemden".
Op 17 Maart 1842 werd de
Hulpvereeniging der Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
laatste dagen georganiseerd. De
profeet Joseph Smith gaf de volgende instructies, ten einde het
doel der vereeniging duidelijk te

maken
„Deze
:

liefdadigheidsvereeniging

kerken gaven, op enkele
uitzonderingen na, den vrouwen

overeenstemming met uw
aard. Het is voor de vrouw na-

niet het recht tot zingen, spreken,

tuurlijk,

De

bidden of stemmen. Het was onbetamelijk, wanneer men op een
drukke straat een vrouw zag zonder
begeleiding van een man, of naar
een bank zag gaan en zonder
begeleiding zaken afhandelen.
De hotels zouden geen vrouw als

is

in

dat zij liefdadigheidsgevoelens zou koesteren. Gij zijt
thans in een toestand geplaatst,
waarin gij kunt handelen overeenkomstig die gevoelens, welke

God
Hoe

in

Uw

groot

hart heeft geplant.

en
(Zie

heerlijk,

vervolg

wanneer
blz. 98)

Zusters-Hulpvereenigingen

1

Delft.
7

2

Den Haag.

Leiden.

8
12

de Nederlandsche Zending

4 Amsterdam. 5 Overmaas. 6 Gouda.
Arnhem. 10 Schiedam. 11 Dordrecht.

3 Utrecht.

Haarlem.

Den

in

9

Helder.

13 Rotterdam.

14

Groningen.
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GELEGENHEID
door Kale M. Barker

DER BESTE gaven, welke
EEN
onze Hemelsche Vader ons
heeft

gegeven

is

Gelegenheid. Een

man moge een goed
werk

en

zijn

hij

nimmer succes

chirurg zijn

dege kennen,
doch indien hij nimmer iemand
vindt, die zijn hulp behoeft, kan
ter

in

zijn

leven

boeken.

Ten einde de gelegenheden,
welke de onze zijn, juist te benutten, moeten wij een goed ingelicht verstand bezitten, moeten
wij de feiten en hun beteekenis
kennen, moeten wij zuiver kunnen
denken. Veel van de zwakheid
der wereld en veel der verkeerdheden spruiten voort uit gebrek
aan juist en eerlijk denken. Wij
moeten de waarheid kennen, indien de waarheid ons vrij moet
maken. Te zamen met deze intellectueele
leiding
moeten wij
juiste idealen, beweegredenen en
getrouwheid bezitten
die beweegreden, die uit het hart voortkomt. Verstand en hart moeten
samenwerken „Gij zult den Heere
uw God liefhebben met geheel
uw hart, en met geheel uwe ziel,
en met geheel uw kracht en met

—

:

geheel

uw

verstand."

Onze ontwikkelingscursussen

in

de Zusters-Hulpvereeniging hebben de vrouwen der kerk voorbereid tot het juist aanvaarden
der gelegenheden tot dienstbetoon.
Wij moeten strijden tegen het
louter denken aan onze eigen ontwikkeling en het vergeten van de
diensten, die wij anderen kunnen
bewijzen. Beseffen wij, dat een egoleven zijn doel vernietigt ?
Elk klein onderdeel, hetwelk wij

ïstisch

aan ons leven toevoegen, vergroot
onze verantwoording. Jezus, Die
het voorbeeld gaf, ging rond om
goed te doen jegens hen, waarmede Hij in aanraking kwam. Hij
bracht vreugde en geluk.
Gelegenheden tot goeddoen liggen voor de hand. De profeet
heeft ons gezegd „bij te staan in
het verbeteren der moralen en het
versterken der deugden van het
gemeenschapsleven het menschelijk leven tot het hoogste peil op
te voeren." Voldoen wij aan deze
;

gelegenheid tot dienstbetoon ? De
kansen komen niet
door het
verwerken van mooie gedachten
of het maken van goede voornemens alleen, doch de kansen
komen, wanneer deze idealen en

voornemens

in

daden

worden

omgezet. Wellicht heeft de wereld
meer dan ooit tevoren behoefte
aan zuiver denken, moedig optreden
niet alleen aan dag-

—

droomen.
Gelegenheden komen

niet alleen

helpen oplossen der groote
wereldproblemen, doch bij alle
kleine ontmoetingen in het dagelijksch leven
en hierin schieten
de meesten tekort. Iedere gelegenheid tot vriendelijkheid is een
groote gelegenheid.
Hoe groot zijn de oogenin het

schijnlijk kleine

gelegenheden

tot

dienstbetoon rondom ons ? In
hun mogelijkheden tot goeddoen
en vermeerderen van geluk zijn
ze

juist

doen

zoo

groot,

als

wij

ze

zijn.

Wellicht is de grootste bijdrage,
welke de meesten van ons kunnen
(Zie vervolg blz.-98).
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Een ware Heilige der

laatste

(Vervolg van

pen ? Kan ik mijn medemenschen
mijn werken laten bewonderen en
tot

de menschen en

tot

God zeggen

:

„Ik laat dit als mijn bijdrage aan
de wereld achter en laat nu alle
menschen mijn werk zien."
Terwijl ik zulks overdacht, viel
'mijn blik op het beeld van een
schoon meisje, in steen uitgehouwen. Ik wilde, dat ik zulk
werk zou kunnen verrichten, toch
wist ik, dat zulks onmogelijk was.
Als een bliksemschicht kwam toen

deze gedachte in mij op
Je
roeping is niet om steen te houwen,
doch je bent geroepen om aan
het origineel te werken, de menschelijke ziel zoodanig te vormen,
dat zij het pad der gerechtigheid
zal volgen. De bestemming der
menschelijke zielen worden in
groote mate bepaald door wat je
doet of niet doet. God heeft ze in
je handen gegeven en zij zullen
:

van

je

getuigen,

want het

zijn

voor eeuwig en eeuwig
zullen leven, langer dan het steen,
en door alle eeuwen heen voor
goed of voor kwaad van je zullen
zielen, die

getuigen.
Ik
besloot

voort

te

dragen,

wat Thorvaldsen me had geleerd
en anderen door de boodschap
verrijken. Bijna hardop zeide ik
„Ik kan mezelf aan de zaak van
God geven, geef mezelf voor
:

hulpvaardig dienstbetoon in het
anderen.
Ik
zal
belang van
trachten een lichtstraal te werpen

op het pad van

U

eerlijke

mannen

dagen en

in

levensdoel

blz. 88)

vrouwen. Ik zal uit het hart
met den tijd onderprediken,
wijzen en in God vertrouwen als
mijn vriend. Ik zal overvloediger

en

geven dan ik heb ontvangen en
met God's hulp zal ik alle kracht
aanwenden om de menschen te
verheffen". Wij kunnen ons allen
zeer goed de opofferingen herinneren, door de oprichters van
onze Kerk gemaakt. Wij kunnen
stilstaan en het geloof, hetwelk
bezaten, overdenken en dan
zij
bidden om hetzelfde geloof en
overtuigingsmacht
en
wij op onze beurt
overvloediger geven
dan
wij
hebben ontvangen, ten einde door
die macht het leven van anderen
dezelfde

dan

;

kunnen

te verrijken.

Groote mannen hebben allen
doel gehad. Enkelen hebben
hun leven in het belang van
wij
anderen
gegeven,
opdat
van het leven
overvloediger
mochten genieten. Zij schuwden
geen verantwoordelijkheid. Indien
wij slagen, moeten wij geen verantwoordelijkheid schuwen, want
zonder arbeid geen loon. Ons
best doen is onze grootste vreugde. Wij moeten verder gaan dan
ons gewone ik, ten einde te
dit

groeien.

Bedenk

immer, dat hij de
wiens hart door de
aantrekking van het zijne de
meeste harten verheft.
De grootheid komt van het
grootste

is,

hart, kracht

houdt er toch rekening mede, dat

bijeenkomen

zijn

95

komt van God.

we de

Pinksterdagen

onze groote Zendingsconferentie?
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Open Vensters
(Vervolg van
te

nu de prijs zoo laag
niet
opbrengen, wat ze
staat,
waard zijn, maar hoe het ook zij,
het is voor mij alles pure winst.
En met al dat land en het jonge
vee, dat komt, ben ik mijn heele
mits wij eens
leven geborgen
over die slechte tijden heenkomen.
Denk eens aan, Don, niet meer
in armoede te leven van den eenen
dag in den anderen. Geen hongerlijden meer, terwijl ik in de medicijnen studeer. Ik heb er voor
goed genoeg van".
„Gefeliciteerd", zeide Donald,
ze,

—

terwijl
als

hij

hij

in

bij

zichzelf dacht, dat

Jim's schoenen stond,

de heele bezitting van een Texasboerderij hem er niet toe zou
krijgen, met zijn gekozen studie
te breken.

„Ik ga vanavond naar het
westen", zeide Jim. „Weet jij
iemand, die deze kamer zou willen

hebben

?"

„Ik zou ze zelf dolgraag hebben",
zeide

Donald

eigenlijk erg

verdrietig.

„Heb

ze

had noodig. Hoeveel

doet ze?"
„Heeft mij nog geen cent gekost. Ik heb ze verdiend en mijn
kost er

bij".

„Hoe", vroeg Don vlug.

„Door nogal heel eenvoudig
werk — het zorgen voor de fornuizen en het toezicht houden op
het conciergewerk van het geheele
huis tusschen de schooluren. Ik
heb mijn baas beloofd, dat ik, voor
ik weg ging, zou zien, dat een
andere student het overnam. Heb
jij

„Zin

worden verscheept. Natuurlijk

zullen

er zin in ?"

blz. 91)

in ?"

Donald had

niet

meer

nopjes kunnen zijn, wanneer hem een fortuin was nagelaten.
in

zijn

?" vroeg Jim,
naar de eigengemaakte boekenkasten wendde.
„Ik zal je alles spotgoedkoop overdoen".
„Hoeveel vraag je hiervoor?"
Donald wees op een stel boeken,
zooals hij ze in de etalage had

„Boeken noodig

terwijl

hij

zich

zien staan.

„Heb er tien pop voor betaald,
maar jij mag ze voor twee hebben".
Donald overhandigde Jim zijn
laatste twee dollar, die hij in den
zak had.

Nadat Jim dien avond naar
Texas was vertrokken, was Donald
alleen in de kleine kaner, die dit
van hem zou zijn en hij
jaar
trachtte zijn gevoel van te zweven
te overwinnen, door in zijn gedachten al dat geluk nog eens te
verwerken. Hij had zijn benoodigde boeken en was verzekerd
van voedsel en onderdak. Hiermede
te zamen met het kleine bedrag, dat
ouders
zijn
zonden, kon

hem
hij

iedere maand
het jaar weer

uitzingen.

Het was
beneden op
bleef

staan

tijd

te
bij

om

de fornuizen

stoken, doch hij
het venster, al-

vorens naar beneden te gaan. De
hemel was nog blauw-zwart, behalve daar, waar de sterren helder
schenen. Impulsief viel hij op de
knieën voor het open venster en

gebed uit.
Waarlijk waren de vensteren
des hemels geopend en was hem
zegen afgegoten.

stortte zijn hart in

Allen met de Pinksterdagen naar de Zendings-Conferentie
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DIENT DEN HEERE MET
BLIJDSCHAP.
„Indien gij Mij liefhebt, onderhoudt Mijne geboden", warende
woorden door den Heiland geuit.
Alle Heiligen der laatste dagen
zegenen den dag, waarop zij
van de dienstknechten des Heeren
vernamen, welke de geboden zijn,
die men moet naleven om God
lief te hebben. Met groote dankbaarheid en blijdschap in hun
hart zijn zij lid geworden van de
Kerk van Jezus Christus. Waarom
echter heeft de Heere geboden
aan Zijne kinderen gegeven, die
zij
moeten naleven ? Is het niet,
omdat deze wetten zegeningen
voor het menschdom zijn ? De
Heiland heeft het menschdom
zoo liefgehad, dat Hij het grootste
offer gebracht heeft, wat op deze
aarde gebracht kan worden voor
het welzijn en
den eeuwigen
vooruitgang van alle menschen.
De geboden, die Hij voorschrijft,
zijn alleen gegeven om de menschen meer geluk in hetaardsche
leven te geven, en ze voor te
bereiden op de eeuwen, die nog
te

komen

staan.

Door

het onder-

houden van Zijn geboden wordt
een
grootere
gezondheid
en
levensvreugde ontvangen, nederigheid geleerd, geduld en naastenliefde aangekweekt. Hoe gelukkig
is de persoon, die waarlijk tracht
den Heiland lief te nebben
Welk een voorspoedig volk, dat
volgens de geboden des Heeren
leeft
In het Boek van Mormon
zien we hoe twee volkeren, de
Nephieten en de Lamanieten,
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eerst als groote vijanden leefden,

doch toen zij de geboden van
den Heiland onderhielden, in een
toestand van vrede en geluk

kwamen.

Tweehonderd

leefden

jaren

dezen toestand, en
er waren geen armen onder hen.
Daarna echter begonnen zij hoogmoedig te worden, droegen kostbare kleederen en wilden boven
elkander verheven zijn, en hun
in

zij

hoogmoed

is

de ondergang van

het gansche

volk geweest. Een
groote les is hiervan te leeren
tracht altijd nederig te zijn en
uzelf
met mooie gevoelens en
idealen voor uw medemenschen
bezig te zien.
Indien uw gevoelens eens min-

der

prettig

rustig

uurtje

zijn,

probeer

een

vinden, luister
naar mooie muziek, lees een goed
boek, tracht weer uw zelfde geluk
te vinden, dat gij bezat, toen gij
beloofdet den Heiland te volgen.
Genieten wij geen betere gezondheid sinds wij het Woord
te

van Wijsheid leven, zijn wij niet
rijkelijk gezegend als wij tienden
betalen, brengt vasten en bidden
ons niet nader tot God, geeft het
verlossingswerk voor de dooden
ons geen ware liefde voor al
onze medemenschen ? Oneindig
veel geeft ons het Evangelie van
den Meester, weest dankbaar dat
gij zoo gezegend zijt, een kennis
van de geboden des Heeren te
bezitten en dient uw God met
blijdschap.

!

ZIET

BINNENIN, want

bron van geluk, welke
slechts naar wilfgraven.

Zuster P. Dirkmaat,
Secr.

gij

Z.H.V.-Hoofdbestuur.

hebt thuis een eeuwige
opwellen indien gij er

blijft

—

Marcus

Aurelius.
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De negentiende Eeuw

—

De Eeuw

(Vervolg van

deze beginselen naleeft Indien
voorrechten leeft,
naar
kunnen de engelen niet anders
Deze
dan uw metgezellen zijn
vereeniging is niet alleen tot het
helpen der armen, doch het redden
van zielen ... Ik draag thans in
den naam van God de sleutelen
aan u over en deze vereeniging
zal zich verheugen, en kennis en
intelligentie zullen van dezen iijd
gij

!

Uw

gij

.

.

.

Vrouw

der

blz. 92)

meeningen

van predikanten,

lee-

raars en de pers
Het is opmerkelijk, dat het
onderwijs, burgerlijke en wettelijke
rechten, waarnaar de vrouwen
zoo lang hebben verlangd, haar
!

werden

toegewezen, nadat de
door den profeet des Heeren
was overgedragen. Spoedig openden universiteiten en colleges hun
sleutel

vereeniging".
Welk een verschil in den geest
van Joseph Smith en zijn begrip
van den aard en de behoefte der

het stemeecht werd verkregen en de vrouw werd voor
de wet gelijkgesteld met den man
vaak werd haar zelfs grootere
onderscheiding toebedacht. Door
al deze overwinningen werd de
negentiende eeuw de eeuw der

vrouw

vrouw genoemd.

af rijkelijk

uw

deel

zijn.

Dit

is

het

begin van betere dagen voor deze

blijkt uit

de bovenstaande

deuren,

—

.

De Zusters-Hulpvereeniging
(Vervolg van

anderen opwekken.
in de toekomst voedingsdemonstraties te
geven, dit ter bevordering van de
algemeene gezondheid.
Zusters in Nederland, ons werk

verjaart

blz. 89)

langstelling van

duisternis verkeeren.

Wij

deze in hun moeilijkheden bij te
staan. Wij doen een beroep op
uw welwillendheid om alle verkeerde gevoelens, die er mochten
zijn,
uit den weg te ruimen en
uw werk zoo doeltreffend mogelijk

is

willen

nog

trachten,

niet voltooid

!

Er

zijn

nog

hulpbehoevenden, ongelukkigen
en duizenden, die in

zieken,

Gaat voort,

te verdeelen.

Gelegenheid
(Vervolg van
juist
in ons eigen huis
en onze eigen omgeving. Doch
de meeste arbeid voor het opbouwen eener betere wereld moet
in
en door gewone werkjes
worden verricht in het tehuis en
het verbeteren
der plaatselijke

bieden,

blz. 94)

omstandigheden. Door het daar
zien der gelegenheden en
het
aanvaarden er van dragen wij bij
tot
het
groote werk van het

opbouwen

van het
van God op aarde.

Koninkrijk

!
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GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING
Verplaatsingen

Op

6

Maart

j.1.

tooneelspel opvoeren

werden de

vol-

gende zendelingen verplaatst Oud.
La Var Hooley en Sherman Turner
werden van den Haag naar Arnhem
geroepen, alwaar Oud. Hooley over
de gemeente zal presideeren. Oud.
Robert Kest is van Leeuwarden
J.
naar den Helder verplaatst; hij zal
daar als gemeentepresident werken;
Oud. Robert L. Tame is van Alkmaar naar den Haag geroepen;
Oud. Joseph H. De Long van
Arnhem naar Utrecht, Oud. Jacob
:

Jensen van Arnhem naar Rotterdam,
en Oud. C. Barton van Leiden naar
Rotterdam.

„Kent

:

gij

10.30 uur v.m. (zulks onder leiding
der Z.H.V.) 3 en 7 uur n.m. Door
deze conferentie te verzuimen mist
men veel

„Het Ontwaken" opgevoerd

Op

1
Maart j.1. werd in den Haag
door de Genealogische Vereeniging
„Het Ontwaken" opgevoerd; ook
deze opvoering bewees onder de bekwame leiding van Br. H. J. A.
Jacobs voor alle aanwezigen een

inspiratie te zijn.

Huwelijksinzegening

/

Amsterdamsche conferentie
De Zaterdagavond dier conferentie
op 25 en 26 Februari j.1. gehouden,
werd benut voor het houden eener
ambtenaren(essen) vergadering, terwijl

het laatste gedeelte werd ingetooneelstuk der

nomen door een
O.O.Y.

Zondagmorgen was

het

Boek van Mormon ?".
Zondag zijn de bijeenkomsten om

-r

Ie

D
Rotterdam
.

.

,

,

ei

f
^ ~afi
r<*.

.

werdpïhder zeer

W

I
'

veel belangstelling door Pres. F. J.
Murdock het huwelijk ingezegend
van Zuster Catharina G. v. Kwawegen en Broeder Jacob Romijn.
Van ganscher harte wenschen wij
het paar veel geluk en des Heeren

keurzegeningen.
in

handen der

Z.H.Y., welke organisatie allen aanwezigen leerzame geestelijke stof
heeft geboden.
Zondagmiddag en Zondagavond
bespraken verschillende sprekers en
spreeksters de velerlei verantwoordelijkheden, welke den leden der
Kerk zijn opgelegd, ten einde aan
te toonen, wat het Evangelie ook
in het tehuis beteekent.

Ten

laatste

hoorde men van President F. J.
Murdock.
Het Amsterdamsche koor verzorgde op uitstekende wijze het
muzikale gedeelte der conferentie.
In de morgenbijeenkomst namen de
Zingende Moeders der Z.H.V deze
taak waar. Eveneens hoorde men
enkele vocale en instrumentale soli.
Groningsche conferentie

Op 18 en 19 Maart a.s. zal het
Groningsche district zijn conferentie
houden. Na de ambtenaren(essen)bijeenkomst op Zaterdagavond 7 uur
zal de Utrechtsche gemeente het

Nieuwe Zendingshandboeken
uitgekomen
Het

Jeugdwerk en de Zondagsschool hebben een nieuw Zang- en
Dansboek uitgegeven, hetwelk voor
iederen leider en leidster een waardevollen aanwinst beteekent.

De

Genealogische

Vereeniging

biedt haar leden een nieuw Genealogisch Handboek aan.
Beide boeken zijn aan het Zendingskantoor verkrijgbaar, tegen den
prijs
van f 0.50 per stuk, (porto
niet inbegrepen).

y

Zondagsschool-Jeugdcampagne
8 Maart

werd een aanvang
j.1.
gemaakt met het vertoonen van de
film „De Koning der Koningen"
voor de Jeugdklaskinderen in de
verschillende gemeenten, hetgeen
door de Zondagsschool georganiseerd

is

met het

doel, deze kinderen

aan te sporen, de Zondagsschool
gaan bezoeken.

te

.

/

v/
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NAAR NEW YORK

AFVAART VAN

HAMBURG LE HAVRE SOUTHAMPTON
-

-

De bekende Favorieten:

MANHATTAN
(A) 22

Maart— 19

WASHINGTON
(A) 5 April— 3 Mei

April

De Populaire „Presidenten":

HARDING

(A) 29 Maart—26 April
(A) Eén dag later van Le Havre

ROOSEVELT
(A) 13 April— 10 Mei
2

dagen

later

van Southampton

SLECHTS EEN KLAS BEDIENING

Om

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

UNITED STATES LINES KANTOREN
ROTTERDAM:

PARIJS:

LONDEN:

Atlantic-Huis,

10 R.Auber

7 Haymarket,
Ferdinandstr. 68
38 Leaden hall str.

Westplein

HAMBURG:

