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HET EVANGELIE

VERLOSSING VAN KLEINE KINDEREN
JOSEPH FIELDING SMITH Jr. van den Raad der

de christenwereld, door de
katholieken en protestanten,
wordt over het algemeen geloofd.

In

op

toepassing

kinderen.

kleine

in het koninkrijk

zullen

Zij

Twaalven.

van

God komen,

indien zij in hun
sterven, omdat zij niet

kindsheid

staat zijn

in

de wet aan

te

nemen

of te gehoorzamen, welke zij niet
kunnen begrijpen.
Het vierde geloofsartikel zegt

„Wij

gelooven, dat de eerste been verordeningen van het
Evangelie zijn:
Ie.
Geloof in den
Heere Jezus Christus; 2e. Bekeering;
ginselen

3e.

Doop door onderdompeling

tot

vergeving der zonden
4e. Oplegging
der handen voor de Gave des Heiligen
;

Geestes.

Wij noemen

dit

ginselen van het
zijn
noodzakelijk

maatschap

Jr,

mensch niet alleen voor
zijn eigen zonden
gestraft
zal
worden, doch
eveneens
voor
dat

de

Adam's overtreding.
Het derde artikel des

geloofs

luidt
,,Wij gelooven dat door het verlossingswerk van Christus alle menschen
kunnen zalig worden door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het Evangelie".

Met andere woorden, zoover
het betreft menschen, die kunnen
denken en redeneeren, dienen zij
zich in overeenstemming te bren-

gen met de wetten en verordeningen met het Evangelie, willen
zij in het celestiaal koninkrijk van
God ingaan. Dat is niet van

de

Kerk

en

Zij
lid-

de

het koninkrijk van
God voor iedere ziel, die kan
begrijpen. De Heere heeft voorzien (en ik zal verwijzen naar de
zaligheid

Joseph Fielding Smith

in

de eerste be-

Evangelie.
voor het

in

openbaringen te dien opzichte)
voor allen, die niet in staat zijn,
de wet te begrijpen.
In de 18de afdeeling van de
Leer en Verbonden en het 19e
vers

lezen

wij

:

,,En

indien

gij

geen geloof, hoop en liefde hebt,
zoo kunt gij niets doen".

Door

geloof

komen

wij

tot

God. Indien wij niet in den
Heere Jezus Christus geloofden,
indien wij geen geloof in Hem
of Zijn verlossingswerk hadden,
zouden wij er niet toe komen
acht te slaan op Zijn geboden.
Het is, omdat wij dat geloof
hebben, dat wij in overeenstemming komen met Zijn waarheid
en een verlangen in ons hart
koesteren om Hem te dienen.

:

;
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In

andere

geschriften

vinden

wij deze passage

En

komt

de wereld, opdat
Hij alle menschen moge redden, indien
zij
naar Zijne stem willen luisteren
want ziet, Hij lijdt de smarten van
ja, de pijnen van elk
alle menschen
levend schepsel, zoowel mannen als
vrouwen en kinderen, die tot het
huisgezin van /\dam behooren.
En dit lijdt Hij, opdat de opstanding over alle menschen moge komen
opdat alle menschen voor Hem mogen
staan in den grooten oordeelsdag.
En Hij gebiedt allen menschen, dat
zij
zich moeten bekeeren en gedoopt
worden in Zijnen naam, hebbende
volmaakt geloof in den Heilige Israëls,
Hij

in

;

;

of zij kunnen
het koninkrijk

niet

zalig

worden

in

van God.
En indien zij niet bekeeren en gelooven in Zijnen naam, en in Zijnen
naam gedoopt worden, en niet volharden tot het einde, zuilen zij verdoemd worden want de Heere God,
en de Heilige Israëls, heeft gesproken.
;

Daarom beweren

wij, dat het

van het Evangelie
geloof in den Heere Jezus Christus
is
en natuurlijk kunnen wij geen
geloof in den Heere Jezus Christus
hebben zonder geloof in Zijn
Vader. Indien wij dan geloof in
den Vader en den Zoon hebben
en geleid worden, zooals dat
behoort, door den Heiligen Geest,
zullen wij geloof hebben in de
dienstknechten van God, door
wie Hij heeft gesproken.
Natuurlijk is het tweede beginsel van het Evangelie bekeering.
Een mensch kan in zijn
zonden het koninkrijk van God
niet ingaan. Het zou voor een
mensch iets zeer onbestaanbaars
zijn,
indien hij in zijn
zonden
in de tegenwoordigheid van den
eerste beginsel

Boek van Mormon, verzen
Mijn geliefde
wederom, opdat

zoon,

ik

1

tot 5:

schrijf

u

moogt weten dat
ik nog in leven ben; doch ik schrijf
u een weinig wat droevig is.
gij

Want zie, ik heb een zwaren strijd
gehad tegen de Lamanieten, waarin wij
niet overwonnen hebben; en Archeantus is door het zwaard gevallen, en
evenzoo Luram en Emron; en wij
hebben een groot getal onzer uitverkorene mannen verloren

Nu zie, mijn zoon, ik vrees dat de
Lamanieten dit volk zullen verwoesten;
want zij bekeeren zich niet en Satan
hitst hen voortdurend op tot toorn
tegen elkander.
Zie, ik arbeid voortdurend met hen;
en wanneer ik het woord Gods met
kracht spreek, beven zij en worden
en wanneer mijne
toornig op mij
woorden niet scherp zijn verharden
hunne harten daartegen daarom
zij
vrees ik dat de Geest des Heeren heeft
;

;

opgehouden met hen

Want

zij

zijn

te strijden.

zoo

buitengewoon

toornig, dat het mij toeschijnt alsof zij
geene vrees voor den dood hebben;
en zij hebben hunne liefde voor elkaar

verloren
en zij dorsten voortdurend
naar bloed en wraak.
;

;

Vader zou komen en Zijn tegenwoordigheid zou wonen. Laat
mij in dit verband een schriftuurplaats lezen. Hier spreekt Moroni
in het 9de hoofdstuk van
het

„Nu spreek ik ook aangaande
degenen, die niet in Christus
gelooven." Hij bedoelde hen, die
in onze dagen niet in Christus
gelooven
niet hen, die niet

—

in Hem geloofden,
het verslag afsloot en
verborg, ten einde tot de heidenen
in zijn

dagen

omdat

hij

voort te

komen

Ziet, zult gij gelooven in den dag,
wanneer de Heere zal komen? ja, zelfs
in dien grooten dag wanneer de aarde
opgerold zal worden als een kleed en
de elementen door sterke hitte zullen
smelten; ja, in dien grooten dag
wanneer gij gebracht zult worden om
voor het Lam Gods te staan, zult gij
dan zeggen: Er is geen God?
Zult gij dan langer den Christus
verloochenen, of kunt gij het Lam
Gods aanschouwen ?
\?eronderstelt
gij dat gij met Hem zult wonen onder
het bewustzijn uwer schuld? Denkt
gij dat gij gelukkig zoudt zijn om met

,
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dat heilige

uwe

Wezen

te

zielen gefolterd

wonen, wanneer
worden door het

bewustzijn van uwe schuld, dat gij
Zijne wetten vertreden hebt?
Ziet, ik zeg u, dat gij meer ellendig
zoudt zijn door met een heilig, rechtvaardig God te wonen, onder het
bewustzijn uwer onreinheid tegenover
Hem, dan met de verdoemde ziel in
de hel te wonen.

wanneer gij voor Hem
gebracht zult worden om uwe naaktheid voor God te aanschouwen, en
ook de heerlijkheid Gods en de heiligheid van Jezus Christus, dan zal
het eene vlam van een onuitbluschbaar vuur voor u ontsteken.

Want

ziet,

zoo
juist
dat dit
dat de zon schijnt.
Ik geloof, dat er zeer veel menIk

waar

geloof,
is,

als

:

185

de zoogenaamde christenwereld

in

niet begrepen.

Een openbaring wordt gegeven
het Boek van Mozes (6 57-61).
De Heere spreekt hier tot Enoch
Daarom geef Ik u een gebod, om

in

:

deze dingen vrijelijk aan uwe kinderen
te leeren, zeggende
Dat door de overtreding de val gekomen is, welke val den dood brengt,
en daar gij in de wereld geboren zijt
door water, bloed en den geest, die Ik
gemaakt heb, en aldus van het stof
eene levende ziel werd, zoo moet gij
eveneens in het Koninkrijk der hemelen
wederom geboren worden uit water, en
uit den Geest, en gereinigd worden
door bloed, hetwelk is het bloed van
Mijnen Eenig Geborene opdat gij van
:

;

zonden moogt gereinigd worden,
en de woorden des eeuwigen levens
alle

schen op aarde zijn, waarvan
in
velen wellicht in de Kerk
ieder geval enkelen in de Kerk
die denken, dat zij in hun leven
kunnen doen wat zij willen, de
geboden van God kunnen overtreden en toch in Zijn tegen-

gankelijke

woordigheid zullen komen. Zij
denken dat zij zich in de geestenwereld wel zullen bekeeren. Zij
dienen deze woorden van Moroni

Johannes zegt, dat er drie zijn,
getuigen van de geboorte in
deze wereld het water, het bloed
en de geest
er zijn er drie in

—

—

in deze wereld, en het eeuwige leven
in de toekomende wereld, zelts onver-

heerlijkheid kunt genieten
het water onderhoudt
;

Want door

het gebod
door den Geest zijt
gerechtvaardigd, en door het bloed
gij

gij

:

gij

zijt

geheiligd.

die

:

;

Denkt

dat een persoon,
die tegen God heeft opgestaan,
die niet den geest van bekeering
teheeft bezeten, gelukkig en
te lezen.

u,

vreden zou zijn, wanneer
de tegenwoordigheid van

hij

in

God

werd toegelaten ?
Nadat wij ons bekeerd hebben
van zonden, moeten wij verlossing
van de zonden verkrijgen en de
Heere heeft voorzien in het middel
daartoe door den doop door
onderdompeling in water. Dat is
een zeer beteekenisvol iets en daarom wil ik over deze kwestie van
den doop uitweiden, want ik denk,
dat dit zelfs onder de Heiligen der
laatste dagen, dat is onder enkelen
hunner, niet geheel en al wordt
begrepen en zekerlijk wordt het

Woorden van Waarheid

.

,

,

(Zie vervolg biz. 190).
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BROEDERLIJKE LIEFDE

—

door John R. Widtsoe.

En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uwen God. met
geheel uw hart, en met geheel uwe ziel, en met geheel uw verstand.
Dit is het eerste en het groot gebod.
En het tweede aan dit gelijk, is, gij zult uwen naaste liefhebben als u
zelven. i\an deze twee geboden hangt de gansche Wet en de Profeten.

MOGELIJKHEID voor
DEwaarnemen
van
twee

hebben

geboden heeft sinds ze werden

waar

het

deze

gegeven, de goedgeloovigheid der
menschen op de proef gesteld.
Vele en verschillend zijn de manieren en middelen, waarop goed-

zich zelfs in spelonken en

vreeselijke

plaatsen

afgezonderd,

waren van het contact
met andere menschen
zij
hebben zich overgegeven aan
vrij

zij

;

straffen
en zelfkastijdingen, ten
einde zich er van te vrijwaren,
dat hun gedachten zich op iets
anders zouden vestigen dan op
God en zij hebben dit heiliging
;

genoemd en

uit oorzaak daarvan
soms den naam van heilig
verworven. Wij herinneren ons,

zich

vele jaren geleden eens zulk een bijzonder persoon te hebben ontmoet aan den Rijn. Hij was gehuld in een lang, ruw gewaad,

met een touw rond den middel
bijeengehouden en had houten
sandalen aan. Wij wandelden te
zamen langs den oever der rivier
te Bonn. Terwijl wij zoo te zamen
spraken, vertelde

hij,

dat

hij

vele

dagen lang niet tegen andere
menschen had gesproken, behalve

John A, Widtsoe

bedoelende zielen hebben getracht,
hun geweten tevreden te stellen
zij zulks nakwamen. Bij hun
pogingen daartoe hebben sommigen zich van hun naasten afgetrokken, zoodat ze geen naasten
zouden hebben en in de afzondering hebben zij zich overgegeven
aan godsdienstoefeningen, waarbij
de gedachte aan en vereering van
God hen in beslag namen. Zij

dat

;

tegen zijn „kinderen". Hij bedoelde de enkele eenvoudige landslieden, die hij bezocht en van raad
diende en geestelijk troostte, terwijl hij in werkelijkheid op hen
neerzag en hen verachtte, omdat
hij er nimmer aan dacht, een van

hen

tot

zijn

intellectueel peil te

verheffen of te gelooven, dat het
voor hen mogelijk was, in gerechtigheid zijns gelijke te worden.
Hij verzekerde, dat hij de twee

geboden

groote

Welk
dacht

een
ik

!

gehoorzaamde.

uitvlucht

was

dat,

:

V/\N
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Onder de practische menschen
wordt vaak de lastige vraag gesteld, welke al eeuwenoud is: „Wie
is mijn naaste ?", dat ik hem moet
lief hebben ?Toch zeker niet den man
naast

wiens

ons,

vertrouwelijke

gewoonten en manieren en kleine
gemeenheden een voortdurende
bron van ergernis zijn. Hoe is het
mogelijk om hem lief te hebben?
Het is gemakkelijker, je vijanden
lief te
hebben en voor hen te
bidden, die je verachten Het antwoord, hetwelk de Heere gaf, was
de gelijkenis van den barmhartigen
Samaritaan
en Hij ging verder
door te zeggen dat te weten, wie
;

naaste

je

en

was

liefderijk

te

is

te

weten

zijn

te

komen

jegens hem,
bedoeling

De

die dit noodig heeft.

van den Heiland wordt in ruimeren
zin duidelijk gemaakt in den gouden
regel
Alle dingen dan, die gij wilt, dat
u de menschen zouden doen, doet
ook alzoo; want dat is de
gij hun
Wet en de Profeten.

Het
den

is

van
welke deze gedrags-

slechts in het licht

Geest,

regel inspireert, dat het

wordt,
als

uw

broeder

uzelven.

hebben

Door

dien geest
mogelijk en zelfs

echter is het
gemakkelijk, de

zonderheden

mogelijk

lief te

van

hinderlijke

bij-

DAGEN

schijnen
zonder
ten opzichte van

187

die

inspiratie

onze dagelijksche collega's moeilijk en niet na
te komen. De Heere begreep dit
volkomen, terwijl Hij Zijn bergrede gaf. Hoewel de leeringen
en vermaningen, in die rede
vervat, zekerlijk bestemd waren
voor de menschen van alle tijden,
wist Hij niettemin, dat het voorbeeld geven van deze voorschriften
niet
mogelijk
was zonder de
inspiratie

van

was om

die

Zijn geest.
dat
reden,

Het
Zijn

discipelen moesten en dienden te
worden begiftigd met de gave

en macht van den Heiligen Geest
van omhoog Geen zekerder teeken,

men die gave bezit, wordt
gegeven dan dat hierdoor de
menschen van ouds en eveneens
in
deze laatste tijden God de
liefde kunnen betoonen,
zooals
genoemd in het eerste gebod en
hun naasten die liefde, welke
door het tweede gebod wordt
verlangd, welk gebod gelijk is
aan het eerste.
De Heiligen der laatste dagen
hebben deze les geleerd. Ze
weten, dat ze op hen toepasselijk
is.
En zij worden er door onderscheiden, want deze woorden zijn
ook op hen van toepassing :"
dat

uw buurman

naast te verdragen. Verdraagzaamheid is het levensbeginsel, nood-

voor de vreedzamen, die
in een groep of familieverwantwonen.
De
schap te zamen
leeringen van den Heere over
dit verheven onderwerp en het
in practijk brengen er van worden
den heiligen duidelijk, wanneer
het getuigenis van den Heizij
ligen Geest ontvangen door gehoorzaamheid aan de eerste beginselen van het Evangelie. Zij
zakelijk

L/\/\TSTE

Een nieuw gebod geef
gij

elkander Hefhebt;

gehad heb, dat ook

Ik u, dat
gelijk Ik u lief-

gij

elkander Hef-

hebt.

Hieraan zullen zij allen bekennen,
gij Mijne discipelen zijt, zoo gij
liefde hebt onder elkander.
dat

Zij weten, dat tot hen zulk een
blijvende liefde jegens hun medemenschen komt, dat zij die andere

schriftuurplaats

beteekenis

er
(Zie

kunnen lezen, de
van begrijpen en
vervolg

blz. 193)

;
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VAN DE REDACTIE
EEN

WOORD VAN WAARDEERING

der meest geslaagde en
zendingsconfevreugdevolle

Een

renties

houden

werd

te

Amsterdam

ge-

de Pinksterdagen
en ik geloof, dat allen, die aanwezig waren, het als een waarlijk geestelijk feest hebben aangevoeld.

bezocht

tijdens

De

conferentie

was goed

door leden van

alle

ge-

meenten der zending. Het was
een oorzaak van groote vreugde,
zooveel leden en zendelingen aanwezig te zien. Allen kwamen met
een geest van samenwerking, verlangend het „Woord des Heeren"
te hooren en niemand werd teleurgesteld.

Het was een verrassing om den
eersten dag der conferentie in de
vergadering der Z.H.V. meer dan
honderd zusters aanwezig te zien,
vertegenwoordigsters uit bijna alle
deelen der zending. De zendingshoofdbesturen hadden hun instructie-bijeenkomsten goed voorbereid
en het was een aanmoediging, de

opkomst op Zaterdag

te zien.

Het

groote aantal, hetwelk het banket
bijwoonde, zijnde 175 ambtenaren
(essen) en leeraars(essen) was een
inspireerend gezicht en niets werd
onbeproefd gelaten ten einde den
avond een succes te doen zijn.
„De Volheid der Tijden", een
schouwspel, gegeven voor een

op Zaterdagavond, was
een groote geestelijke boodschap
voor allen en de bekwame spelers
van den Haag en Utrecht maakten den avond tot een onvervolle zaal

getelijk iets

die

;

in het hart

aanwezig

waren,

van allen,
werd een

grootere waardeering voor dit
werk der laatste dagen geplant.
Bijna honderd en vijftig broeders

woonden Zondagmorgen de algemeene priesterschapsvergadering
bij en verheugden zich in elkanders kameraadschap en nederigheid van geest.

De

Zondagmorgen-,

middag-

en avondbijeenkomsten waren alle
inspireerend en goed bezocht. Vijftien honderd menschen bezochten
deze drie vergaderingen en werden met de Evangeliebeginselen
zeker rijkelijk gevoed.

Maandag genoten in den warmen zonneschijn van den Pinksterdag de leden allen van een
goed georganiseerden velddag
met een operette „Florinda", in
den nammiddag in de zaal gegeven en een opvoering van „De
Spooktrein" des avonds met als

afloop een gezellig bijeenzijn, was
dezen dag voor allen een genot.
Dinsdag werd een zendelingenbijeenkomst gehouden. Een banket
en het zingen van afscheidsliederen voor de vertrekkende zendelingen besloot deze zendingsconferentie.

Dankbare waardeering gaat uit
naar alle leden der zendingshoofdbesturen voor de schitterende
samenwerking en het initiatief,
door hen gebruikt, waardoor alle
gebeurtenissen, vergaderingen en
werkzaamheden tot in bijzonderheden waren uitgewerkt. Een speciaal woord van dank aan alle
broeders en zusters, die het banvan Vrijdagavond mogelijk en

ket
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aangenaam hebben doen

De

Laat

zijn.

ons

allen

189

dankbaar

zijn

Groote opofferingen in tijd, taen geld werden gemaakt
door de leden, die deelnamen aan
„De Volheid der Tijden" en „De
Spooktrein". Tot al deze goede
menschen gaan onze dank en
zegen uit. Het is onze wensch,
dat niemand onbedankt zal blijven
voor den arbeid en moeite voor

jegens onzen Hemelschen Vader
voor Zijn Geest, zonder Welken
wij zulk een conferentie niet zouden
hebben willen en kunnen houden.
Laat ons thans de waarheden in
practijk brengen, welke wij hebben aangenomen en tijdens de
conferentie zoo juist hebben hooren naar voren brengen en verkondigen
en laat ons als één
groote familie voorwaarts gaan
tot een nieuwen dag van vooruitgang in de Nederlandsche Zen-

deze conferentie.

ding.

van de
Zusters-Hulpvereeniging en de
Genealogische Vereeniging waren
tentoonstellingen

aantrekkelijk en leerzaam.
lenten

*

BIJ

;

*

—

Franklin

J.

Murdock,

*

DE VOORPAGINA

Op

de voorpagina zien wij Joseph Fielding Smith en zuster

Jessie

Evans Smith afgebeeld. Tijdens hun bezoek aan Nederland eenigen
tijd geleden gaven zij ons veel uit hun rijken ondervindingsbron. Oud.
Smith sprak tot goedbezochte bijeenkomsten in Holland en liet een
diepen indruk na bij allen, die het voorrecht hadden, hem te hooren.
Zuster Smith liet ons genieten van haar lieflijke stem en haar aangename persoonlijkheid. Wij hopen ernstig, dat wij hen weer eens
in ons midden mogen zien.
In 1899 werd Oud. Smith tot zeventiger verordineerd en in Mei
van datzelfde jaar ging hij naar Engeland op zending. Zijn arbeid
in het Nottingham district was zeer succesvol en hij stond bekend
als een harde werker. Bij zijn terugkeer werd hij aangesteld als
president van het 24ste quorum van zeventigers en werkte als zoodanig tot 7 April 1910, toen hij tot het apostelschap werd geroepen.
In de jaren 1904 tot 1910 arbeidde hij in den Hoogen raad.
Oud. Smith heeft veel waardevol werk tot stand gebracht door
het samenstellen van godsdienstige opleidingscursussen en werd een
groot figuur in het genealogisch werk. Hij gaf de „Utah Genealouit en was de eerste, die een volgical and Historican Magazine
ledige geslachtslijst van de Smith-lijn samenstelde. Oud. Smith is lid
van het bestuur der Brigham Young Universiteit, lid van het comité
van Kerkonderwijs en is thans lid van verschillende belangrijke kerkcomité's. Hij is Kerkgeschiedschrijver en bekwaam zegsman met betrekking tot de leer der Kerk. Hij is een geestelijk denker en heeft een
onbegrensd geloof in het Evangelie van Jezus Christus en de goddelijke zending van den profeet Joseph Smith, kent de leerstellingen
zeer goed en heeft een aantal stukken geschreven op leerstelkundig
en geschiedkundig gebied, welke alle spreken van een grondige studie.
Wij zullen lang met genoegen aan zijn inspireerend bezoek terugdenken.
'
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Beginselen van het Evangelie.
(Vervolg van

den hemel, die getuigen.

Op

welke

Wij keeren

terug tot het
Boek van Mozes. Jezus Christus
kwam in de wereld, om voor de
zonden te verzoenen. Hij kwam
omdat er een wet was overtreden.
wijze

?

Aldus

leest

men

:

de wereld geboren
door water, bloed en den
zijt
geest, die Ik gemaakt heb, en aldus van het stof eene levende ziel
werd, zoo moet gij eveneens in
het Koninkrijk der hemelen wederom geboren worden uit water"
„en
zijnde daarin begraven
uit den Geest gereinigd worden
door bloed, hetwelk is het bloed
van Mijnen Eenig Geborene.
Er zijn er dus drie in den hemel,
De Vader en de
die getuigen
Zoon en de Heilige Geest en de
verlossing van den mensch wordt
voorgesteld door begrafenis in
het water, door den doop van
den Geest van God en door het
reinigen of heiligen door het vergieten van het bloed van Jezus

„Daar

gij

in

—

—

:

;

Deze

Christus.

drie

stemmen

eveneens overeen en wij hebben
de getuigen. Daarom is de doop
in overeenstemming met de wet
van God, juist zooals hier in deze
openbaringen wordt bekend gemaakt. Joseph Smith heeft gezegd
„De doop is voor de vergeving
van zonden. Kinderen hebben
geen zonden. Jezus zegende hen
en zeide „Doet, wat gij Mij hebt
zien doen." Kinderen zijn allen
in Christus levend j gemaakt en
die op rijperen leeftijd door geloof en bekeering ....
Wij vragen den secten: „Gelooft u, dat het Evangelie doop
door onderdompeling vereischt tot
:

blz. 185)

vergeving van zonden?', hetgeen
de beteekenis in de oorspronkelijke taal is, begraven of dompe„Neen". Ik
len. Zij antwoorden
geloof in bekeerd zijn. Ik geloof
er vast aan. Dat deden de apostel
Petrus en de discipelen van Jezus
ook. Doch verder geloof ik in de
gave des Heiligen Geestes door
U
het opleggen der handen
kunt juist zoowel een zak zand
doopen als een persoon, indien
het niet wordt gedaan voor de
vergeving van zonden en de gave
:

.

Heiligen

des

water

in

is

Geestes.

.

.

.

De doop

slechts een halve

doop

en dient tot niets zonder de andere
helft
dat is, de doop van den
Heiligen Geest.
Ten einde eerlijk tegenover
onze vrienden te zijn, zal ik deze
woorden uit hun eigen geschriften
aanhalen. Dit zijn niet mijn beweringen doch hun officiëele kerk-

—

leer.

In
artikel

vind

de Catholic Encyclopedia,
„Doop", deel 2, blz. 265

ik

:

„Op

de absolute noodzakelijkheid van dit sacrament wordt
dikwijls door de Kerkvaders aangedrongen, vooral wanneer zij
spreken over den kinderdoop. Aldus St. Irenaeus „Christus kwam
om allen te redden, die door Hem
:

tot

God wedergeboren

zijn,

zui-

gelingen, kinderen en j«»ugdigen."
St. Augustinus zegt: „Indien gij
katholiek wenscht te zijn, geloof
leer niet, dat zuisterven vóór den
doop, de verlossing van erfzonde

zeg

niet,

gelingen,

kunnen

niet,

die

ontvangen."

Een

nog

sterkere passage uit hetzelfde boek
zegt
„Wie zegt, dat zelfs zuige:

:

:
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weer levend gemaakt worwanneer zij uit
dit leven heengaan zonder het
deelnemen aan Zijn sacrament
(doop) staan op tegen beide, de
lingen

den

in Christus,

apostolische prediking en de gansche Kerk, welke zich haast, zuigelingen te doopen, omdat ze onomstootelijk gelooft, dat anders
het voor hen niet mogelijk is, in
Christus te worden levend ge-

maakt."
De Presbyterianen leeren

„Verkoren kinderen, die in hun
kindsheid sterven, worden weder
geboren en gered door Christus
door den

geest,

welke werkt wan-

neer en waar en hoe hij wil.
(Constitution of the Presbyterian
.

Church,

1897. hfdst.

.

.

par. 3,

10,

blz. 47).

Natuurlijk begrijpen wij, dat

men

inde Presbyteriaansche kerk leerde
of zij dat nu doen of niet weet ik
niet, ik hoop, dat zij van inzichten
dat sommige
zijn veranderd
menschen en kinderen, zooals hier
aangehaald, verkoren zijn en zalig
anderen zijn niet
zullen worden
verkoren en zij zullen verdoemd
worden. Verder verkondigen zij
„Het dompelen van den persoon
in het water is niet noodig; doch
de doop wordt juist bediend door
het gieten of sprenkelen van water
"
op den persoon
De Kerk van Engeland leert
het volgende {Ch. of England
Prayerbook, uitgave 1893) „Innig

—

—

;

:

:

inzooverre alle menschen in zonden worden ontvangen en geboren en onze Zalig-

geliefden,

maker Christus zeide „niemand
kan het koninkrijk van God in-,
gaan, tenzij hij tot nieuw leven
gebracht wordt en opnieuw geboren

uit

water en

uit

den Hei-
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smeek ik u, dat gij
den Vader door den Heere Jezus
Christus zult aanroepen, dat Hij
door Zijn grenzenlooze genade
dit kind wil geven, wat hij van
dat hij
nature~niet kan hebben
moge gedoopt worden met water
Heiligen Geest en in
en"; den
Christus'
heilige
Kerk worden
ontvangen en een levend lid van
dezelve gemaakt."
Zoo verkondigen de kerken der
wereld met eindelooze variaties
alles behalve de waarheid, welke
onze Groote Meester verkondigde.
Een ieder mensch, die gelooft,
dat kleine kinderen in zonde geboren worden en met de erfzonde
besmet zijn of de zonde van iemand
anders, hebben den aard der verzoening van Jezus Christus niet
begrepen, zooals door Mormon
verkondigd. Laat ons het lezen.
Dit zijn de woorden van Mormon
tot zijn zoon Moroni

ligen Geest,

;

Want ik weet dat God geen partijdig
God is, noch een veranderlijk Wezen;
is onveranderlijk van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid.
Kleine kinderen;^ kunnen zich''niet
daarom is het vreeselijke
bekeeren
goddeloosheid de reine barmhartigheden van God jegens hen te ver-

doch Hij

;

loochenen
in

want zij zijn allen levend
door Zijne barmhartig-

;

Hem gemaakt,

heid.
Hij,

die

dat

zegt,

kleine

kinderen

gedoopt moeten worden, verloochent
de barmhartigheid van Christus en doet
Zijne verzoening, en ook de kracht
Zijner verlossing te niet.

Wee denzulken, want zij zijn in het
gevaar van dood, hel en een eindelooze
wroeging." Ik zeg het vrijmoediglijk,
God

heeft 'het mij geboden. Luister
zelve en geef gehoor, of zij
staan tegen u voor den rechterstoel
van!,Christus.

naar

de

Want
in

wet

zie,

Christus,
zijn.

alle

en

Want

kinderen

ook

zijn

allen die

levend
zonder

de kracht der verlossing

komt over al degenen die geene wet
hebben; daarom hij, die niet veroor-
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deeld is, of hij, die niet onder veroordeeling is, kan niet bekeeren en voor
dezulken geeft de doop niets.
;

Het verloochenen van de gevan God aan kleine kinderen, die zoo onschuldig in de
nade

wereld komen en dan de smet
op hen te werpen, is verfoeielijk.
Er kan een smet zijn op den vader,
er kan een smet zijn op de moeder,
maar dat kleine kind is in het
geheel niet verantwoordelijk voor
de overtreding van Adam of uw
overtredingen of de mijne of van
iemand anders. Ik zeg wederom
de mensch, die gelooft, dat kinderen besmet zijn met de erfzonde,
de zending van Jezus Christus niet
:

begrijpen.
Wat was Zijn
zending ? Tweeledig, zooals ik alreeds heb aangetoond.

kan

Ten eerste om de verlossing
van elke ziel teweeg te brengen
van Adam's overtreding en Christus betaalde den prijs. Dat is
onvoorwaardelijk. Dit is niet afhankelijk van bekeering of geloof of eenig ander beginsel.
ledere
ziel,
welke in deze
wereld komt wordt gereinigd
indien er van eenige reiniging
sprake kan zijn
ten minste ver-

leer

—

en

den aanvang

in

geestelijk

hoe
getrouw of hoe dapper of anderszins wij in de geestenwereld waren, onschuldig op de wereld met
sterfelijk leven, onverschillig

betrekking tot deze wereld zelf,
zooals wij in den beginne in
de andere wereld onschuldig waren. Ieder kind
het maakt geen
verschil, waar het is geboren, het

juist

—

maakt geen

—

verschil,

met welke

dat op deze wereld
geboren wordt, is onschuldig in
die kindsheid.
Wanneer wij in het gelaat van
een klein kind blikken en het
kijkt op en lacht, kunnen wij dan
gelooven, dat dat kleine kind besmet is met zonde, waardoor het
huidskleur

,

de tegenwoordigheid van God
zou zijn verbannen, wanneer het
zou sterven ?
De doop is voor twee doeleinden. Hij is de deur tot het
uit

—

—

van de gevolgen van Adams
overtreding, omdat wij daar geenszins
aansprakelijk voor waren.
lost

Natuurlijk

sterven wij, natuurlijk

lijden wij, natuurlijk zijn wij

onder-

worpen aan de wisselvalligheden
van het sterfelijk leven. Wij
kwamen hier voor dat doel. Natuurlijk erven wij deze van Adam,
doch een kind een zonde op te
leggen, omdat het in deze wereld
uit
is

sterfelijke ouders geboren
een afschuwelijke leer.

is,

Wij leeren, dat wij van Gods
geslacht zijn; wij zijn Zijn zonen
en dochteren. Dat is juiste Bijbel-

van

leven was ieder
mensch onschuldig. Evenzoo kwamen wij aan het begin van dit
dat

Er

is

maar één weg
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celestiale koninkrijk van God en
aldus onderwees de Heere Nico-

demus

:

Voorwaar voorwaar zeg Ik u zoo
iemand niet geboren wordt uit water
en Geest, hij kan in het koninkrijk
:

Gods

zijn geworden,
wordt
aangenomen, dat wij voldoende
begrip hebben om te worden gedoopt. De Heere zorgt voor hen,
die onder dien leeftijd zijn. Hij

acht jaar

heeft

dit

dien

niet ingaan.
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vaard

verklaard.

zelf

leeftijd

het,

Ik stel

aan-

Ik

vast.

niet

omdat de Heere den

Dat is waar van de mannen.
Dat is waar van de vrouwen,
doch de Heere heeft voorzieningen

leeftijd heeft gesteld

voor hen, die zonder
wet zijn en kleine kinderen zijn
niet onderworpen aan de wet van
bekeering. Hoe zou u een klein
kind kunnen leeren, zich te be-

openbaring. Ik ben dankbaar voor
den profeet Joseph Smith. Ik ben
dankbaar, dat de Heere de hemelen heeft geopend en wederom
Zijn waarheid heeft geopenbaard,
ten einde de menschen van de
dwalingen, de verkeerde overleveringen en de leeringen der
menschen, welke de kerken zijn
binnengeslopen en deze hebben
verdraaid, terug te voeren.

en dat

is

de

wet.

Dank den Heere voor moderne

getroffen

keeren ? Het heeft niets, waarvan
het zich moet bekeeren.
De Heere heeft — en zulks
de
naar Zijn eigen oordeel
leeftijd van verantwoordelijkheid
op acht jaar gesteld. Nadat wij
«

—

Broederlijke Liefde
(Vervolg van
zich

bewust zijn van een macht
waardoor zij bewijzen:

in hen,

Ik zeg u: hebt uwe vijanden
zegent ze, die u vervloeken;
doet wel degenen, die u haten; en
bidt voor degenen, die u geweld
doen, en die u vervolgen;
Opdat gij moogt kinderen zijn uws
Vaders, die in de hemelen is; want
Hij doet Zijne zon opgaan over boezen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Maar

lief:

Zij
tijdens

worden

zich te eeniger tijd

de ontwikkeling van

hun

om

ons

Wij hebben
iets
leeft,

hebben,

niets

waaraan

wij

die geen reservoir,

blz.

187)

bewust, dat zij zelfs
verder kunnen gaan; en het doet
hen weten, dat zij inderdaad kinderen van onzen Vader zijn, Die
in den hemel is; en dat, indien
noodig, zij den Heiland tot het
uiterste kunnen volgen

getuigenis

:

Dit

is

liefhcbt,

Mijn gebod, dat
gelijkerwijs

Ik

gij

elkander

u liefgehad

heb;

Niemand
deze,

dat

voor

zijne

over

te

meer

heeft

iemand

zijn

liefde

vrienden.

verheugen, totdat wij

kunnen deelnemen. Hij

doch een fontein

dan

leven zette

slechts

is.

Shakespeare.
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GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING
Geboren
Het zal vrienden van onzen vroegeren zendingsprcsiclent Edgar T.
Lyon genoegen doen te vernemen,
dat het echtpaar Lyon op ISMeij.l.
wederom werd gezegend met twee
jongens. Dit is het tweede tweelingpaar in de familie en maakt president Lyon de trotsche vader van zes
jongens. Al hun vele vrienden wenschen hun van harte geluk en een
voorspoedige gezondheid.

Overleden

Op

April j.1. overleed te Milburn, New Jersey, Geertje Leidsman
geb. Zwang. Zij werd 19 October
i904 te Dordrecht geboren en woonde
de laatste jaren in Amerika.
Op 16 Mei j.1. overleed te Schiedam Aafje Graven geb. Deijl. Zij
werd 16 Mei 1863 geboren en op 6
Augustus door Oud. R. Jans gedoopt.
Op 28 Mei d.a.v. overleed te Am-

sterdam Marinus Hendrikus Blom.
Hij

Op
J.

16
V.

J.

Gedoopt
April j.1. werden door Oud.
d.

Vaart gedoopt

Maartje

van Eyk Jr. en door
Oud. T. Blackburn Leah van Hulst,
allen leden der Ovcrmaassche geAllart en Arie

meente.

Op

April d.a.v. doopte Oud.
Peterson Maria Margaretha
Hanssens de Voogd v. d. Straaten,
Adolf Alphons de Voogd v.dStraaten,
en Juliene Clementine Feitsma, allen
leden van de gemeente Den Helder.
Oud. James B. Blake doopte te
Groningen op 5 Mei j.1. Powel Pieter
van Komen en Anna WijkstraSteenbergen.
Wij wenschen al deze leden geluk
met den door hen genomen stap en
vragen den Heere, hen te zegenen.
J.

27

O.

Op

15

Mei

j.1.

werd

te

Leeuwarden

gedoopt Anne Schot, zoon van Eliza
Schot en Grietje Schot geb. Brinksma.
Zulks geschiedde door Oud. J. O.
Brewerton.
Ingezegend.

Op

j.1. werd te Dordrecht
door Oud. W. J. Koldewijn ingezegend Boudewijn Cornelis Straatman,
zoontje van Daan Straatman en
Neeltje Straatman geboren Sandman door Oud. J. v. d. Merwe Sr.
werd ingezegend Arie Adrianus van
de Merwe, zoontje van J.v.d. Merwe
Sr. en Cornelia L. v. d. Merwe-geb.

2 April

;

Wctter.

Op

7

Mei

j.1.

zegende Oud.

L. C.

De Haan te Overmaas Pieter Dubbelman, zoontje van Huibert M. Dubbelman en Johanna Dubbelman-geb.
Post.

25

werd

2

Juli

1860 te

Den Haag

geboren en door Oud. B. C. Holbrook
op 30 Juni 1899 gedoopt.
Johanna Corn. van Werkhoven
overleed te Den Haag op 9 Mei j.1.
Zij werd 11 Januari 1887 te Deventer
(O.) geboren en door Oud. H. A. Willis
gedoopt op 16 Mei 1912.
4 April j.1. overleed te Den Helder
Johann Louis Philip Beijer. Hij werd
21 Augustus 1859 te Amsterdam geboren en door Oud. J. v. d. Wel op
1
Maart 1913 gedoopt.
Onze deelneming gaat uit naar de
nabestaanden van deze broeders en
zusters en wij vragen den Heere,

hun

te troosten in

hun

verlies.

Excommunicatie

Op

27 Maart 1939 werden Cornelius Sierag, zoon van Dirk Sierag

en Margaretha van Leeuwen en Maria
geb. Bertram, dochter van
W. Bertram en Johanna M. Miere-

Sierag,
J.

met, der Leidsche gemeente, als leden
der Kerk afgevoerd. Zulks geschiedde
uit oorzaak van het feit, dat men
zich niet met de Kerkvoorschriften
wilde vereenigen.

Aangesteld
Oud. Orme Jergensen,

werkzaam

Groningsche
steld als

laatstelijk

van het
werd aangepresident van het Amsterals

president

district,

damsche district, waarbij hij de plaats
inneemt van Oud. P. B. Clayton.
Oud. L. Morgan, gemeentepresident
te Alkmaar en de laatste maand van

Den Helder, is thans districtspresident te Groningen. Oud. G. Greenhalgh is aangesteld als president van
het Overmaassche district voordien
;
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hij over de Dordtsche
gemeente. Oud. W. J. Koldewijn,gemeentepresident van Rotterdam, is

presideerde

aangesteld

komende

president

als

Rotterdamsche

district.

zijn

Stockson, Californic en Oud. Elwin
Boice van Belvadere, Californië.
Op 31 Mei j.1. kwamen Oud. Robert
W. Hanson en Harold C. Taylor,
beiden van Salt Lake City, in Holland aan.
Br. en Zr. van Braak zullen in
Rotterdam arbeiden; Br. en Zr.

de

zal

maanden beide ambten

waarnemen.
Al deze aanstellingen
j.1.

zijn

Juni

1

ingegaan.

Aangekomen

Op

j.1. kwamen de volgende
zendelingen aan Br. en Zr. Herman
en Martha van Braak van Ogden,
Utah Br. en Zr. Klaas en Fannie

25

in de Kerk.

Eveneens kwamen dien zelfden
dag aan Oud. W. G. Lindsay van

van het

Hij

trouwe werkers
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in Amsterdam; Oud. W. G.
Lindsay gaat naar Schiedam, terwijl
Oud. E. Boice Amsterdam werd aangewezen. Oud. R. W. Hanson arbeidt
in Den Haag en Oud. H. C. Taylor
gaat naar Dordrecht,

Mei

Jongsma

:

;

Jongsma, eveneens van Ogden. Dit is
de derde zending, welke Oud. V. Braak
vervult en alle genoemde zendelingen

Belangrijke aanbieding.

U

kunt

uw naam,

in

gouden

nieuw zangboek gedrukt
Dit

is

een goede manier

kennen en

zal

letters,

voor 75 cents

in

uw

krijgen.

om

altijd

uw eigendom

te

her-

de trotsch van het bezit van deze zang-

bundel zeker vermeerderen.
Zendt

uw

van Poot

bestellingen

292,

naar het Zendingskantoor

Den Haag, en

sluit

UW NAAM

:

daarbij in:

(in blokletters

gespeld)

en 75 cent extra.
Voor

f

2.35

hebt u dus een nieuw

zangboek met uw naam bedrukt.
ZEER ZEKER EEN

MOOIE AANBIEDING!!

Geef troostwoorden; de smart, welke
fluistert

het

overkropt

Laan

niet spreekt,

gemoed en gebiedt

het

te

breken.

Shakespeare.
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NAAR NEW YORK

AFVAART VAN

HAMBURG LE HAVRE SOUTHAMPTON
-

-

De bekende Favorieten:

MANHATTAN

WASHINGTON

(A) 12 Juli— 9 Aug.

(A) 27 Juni— 26 Juli

De Populaire „Presidenten":

HARDING

ROOSEVELT
(A) 5 Juli— 2 Aug.
(A) Eén dag later van Le Havre

Juni—19 Juli
van Southampton

(A) 21
2

dagen

later

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
HAMBURG:

ROTTERDAM:

PARIJS:

LONDEN:

Atlantic-Huis,

10 R.Auber

Ferdinandstr. 68
7 Haymarket,
38 Leaden hall str.

Westplein

