De

Profeet Joseph Smith,

met de oude platen in de handen, is een
der indrukwekkendste monumenten van
het Tempelplein te Salt Lake City. Deze
man, van nederige afkomst, was de eerste
profeet van God in deze laatste bedeeling
des tijds.
(Zie blz. 289)
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HET OPNIEUW GESLOTEN EN EEUWIGE VERBOND
door Ouderling

RULON

S.

WELLS

(van den raad der zeventigers)

AL DE schepselen,
VAN
de aarde bewonen,

hetzij

die
in

zee, op het land of in de lucht,
de mensch de eenige, die rechtop staat de mensch en alleen de
mensch ziet op naar den hemel
en bewondert het sterrenheir, de
mensch alleen buigt het hoofd in
eerbied voor Hem, die de hemelen
en de aarde, en de zee, en de
fonteinen der wateren gemaakt
heeft. Wij zien echter vele andere
die met groote inschepselen,
telligentie, blijkbaar met een bepaald doel, zijn toegerust. Verwonderd vraagt men zich vaak
vanwaar deze intelligentie
af,
komt. Het antwoord hierop is

de
is

;

God

is

intuïtie

hun intelligentie.
worden zij geleid.

Wanneer

wij

de

Door

generaties

mannen en vrouwen beschouwen,
die op deze aarde leven en gevan de dagen van
op dezen tijd, en
dan bedenken, hoevelen er nog
niet zijn geboren, doch die evenwel zijn voorbestemd om een
lichaam op zich te nemen, worden
wij verbijsterd door het groote
leefd hebben,

Adam

aantal.
rijk

als

af

tot

Inderdaad zijn zij zoo talde zandkorrels aan het

zeestrand.

Laat ons nu eens bedenken, dat
deze ontelbare menigte eenmaal
in een andere wereld leefde, vóórdat deze wereld was gegrondvest,
in de geestelijke wereld n.1.. als
de geestelijke kinderen van God.
Welnu, God, die de Vader is
van onze geesten, van deze ontelbare schare, zoowel van de
levenden als van de dooden en

van hen,

die nog niet zijn geboren, heeft, evenals iedere vader
zal hebben, een intense en werk-

dadige

belangstelling

welzijn.

Het

het

goddelijk

is

voor ons
daarom, dat Hij

plan

heeft

ont-

worpen voor onze ontwikkeling
en vooruitgang, een leerschool

ter

voorbereiding, eerst voor ons
geestelijk
bestaan, daarna voor
het leven hier op aarde, welke
nog moest worden geschapen,

doch waarop wij eenmaal zouden
wonen. En tenslotte voor het
Celestiale Koninkrijk. Dit alles is
in het goddelijk plan opgenomen.

Zoo roept Hij dan zijn zoons
en dochters in plechtige vergadering bijeen, om hen met zijn
plannen bekend te maken. Deze
plannen geven een duidelijke uitvan de voorwaarden,
kinderen zich moeten
onderwerpen, ten einde de zaligeenzetting

waaraan

zijn

heid te verwerven.
Dit Eeuwig Verbond, naar het-

welk in de Schrift meermalen
wordt verwezen, teekent de verhouding tusschen God en de
menschen, en toen wij de proclamatie hoorden, werden onze
harten met vreugde vervuld en de

—

morgensterren
de grooten en
edelen onder Gods geestelijke
kinderen
zongen tezamen en
al de zonen en dochteren van
God juichten van vreugde.
Dit is geen verbeelding, doch
werkelijkheid. Het is de waarheid
en gij kunt haar vinden in Gods
geopenbaard woord. Bijvoorbeeld
„Waar waart gij, toen ik de
aarde grondde ? geef het te kennen,

—

:

:
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indien

gij

kloek van verstand

Toen de morgensterren

zijt.

zamen

te

vroolijk zongen, en al de kinderen
Gods juichten ?" (Job 38 4, 7)
Welk een heerlijke dag
deze
:

—

—

toen duisternis den afgrond bedekte en de aarde woest
eerste

—

zelfs vóórdat
en ledig was
haar grondslagen waren gelegd.
Het moet een wonderschoon
oogenblik zijn geweest, toen alle
kinderen Gods vereenigd waren,
onder wie de morgensterren
de
en tezamen
grooten en edelen
zongen en juichten van vreugde.
De Apostel Paulus zegt
„Voorts, wij hebben de vaders
onzes vleesches wel tot kastijders
gehad, en wij ontzagen hen zullen
wij dan niet veel meer den Vader
der geesten onderworpen zijn, en
leven?" (Hebr. 12:9)
Ik zal u thans voorlezen uit de

—

—

;

geschriften van Mozes, zooals zij
aan Joseph Smith zijn geopenbaard, en welke
zooals gij zult
opmerken, in volmaakte overeenstemming zijn met Genesis, doch
een duidelijker verklaring geven
van de tweeledige natuur van
alles wat geschapen is, of met
andere woorden, meer licht verspreiden over hetzelfde verslag

—

:

„En

nu, zie, Ik zeg u, dit zijn

de

geboorten des hemels en der
aarde, als zij geschapen werden,
ten dage, dat Ik, de Heere God,
den hemel en de aarde maakte.

En

alle

struik des velds, eer hij

de aarde was, en

al het kruid
des velds, eer het uitsproot. Want
Ik de Heere God,
schiep de
dingen,
waarvan Ik gesproken
heb, geestelijk, alvorens zij natuurlijk op de aarde waren. Want

in

Heere God, had niet doen
regenen op de aarde. En Ik, de
Heere God, had al de kinderen
Ik de

der menschen geschapen

en nog

;

om

geen mensch

den aardbodem
te bebouwen
want in den Hemel
schiep Ik hen. (Mozes 3:4, 5)
Abraham schreef het volgende
„De Heere nu had aan mij,
Abraham getoond de intelligenties,
die georganiseerd waren eer de
wereld was
en onder al deze
waren er vele van de edelen en
;

:

,

;

grooten."

„En God zag deze

zielen, dat

goed waren, en Hij stond in
hun midden, en Hij zeide Deze
zij

:

zal Ik tot mijn regeerders

maken

;

want Hij stond onder diegenen,
waren,

geesten

die

en Hij zag,

goed waren en Hij zeide
Abraham, gij zijt een
tot mij
hunner
gij waart gekozen voor
gij geboren waart."
„En er stond een in hun midden,
die aan God gelijk was, en Hij
zeide tot degenen, die met Hem
waren
Wij zullen nederdalen,
want er is aldaar ruimte, en wij
zullen van deze stoffen nemen, en
wij zullen een aarde maken, waarop dezen kunnen wonen."
„En wij zullen hen hiermede
dat

zij

;

:

;

:

beproeven, om te zien, of ze alle
dingen willen doen, hoedanig ook
de Heere God aan hen zal gebieden."

„En

zij,

die

hunnen eersten

behouden, zullen meerder
en zij die hunnen
ontvangen
staat niet behouden, zullen geen
glorie in hetzelfde koninkrijk hebstaat

;

met diegenen, die hunnen
behouden en zij, die
hunnen tweeden staat behouden,
zullen glorie voor eeuwig en altijd
op hunne hoofden vermeerderd
ben

eersten staat

;

hebben."
„En de Heere zeide Wien zal
Ik zenden ? En een, den Zoon
:

des menschen

gelijk,

antwoordde
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Hier ben Ik, zend Mij. En een
ander antwoordde en zeide Hier
ben ik, zend mij. En de Heere
zeide
Ik zal den eerste zenden."
„En de tweede was toornig, en
behield zijnen staat niet
en ten
dien dage volgden velen achter
hem." (Abr. 3 22-28)
Deze aan:

:

;

:

haling is uit
de geschriften
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voor eeuwig en
op onze hoofden vermeer-

zullen wij glorie
altijd

derd hebben.

Overdenk eens de beteekenis
van de belofte, welke de Heere
gaf aan allen die hun tweeden
„Zij zullen glorie
staat behouden
voor eeuwig en altijd op hunne
:

hoofden vermeerderd hebben." Dat be-

van Abraham,
door de macht
van God door
Joseph Smith

teekent, dat

vertaald. Hier-

zin

in zijn het doel,

nen en doch-

de voorwaarden en de glo-

ters,

rierijke

zegeningen van het

eenigde erfge-

Eeuwige Verbond verklaard. Het is

Jezus Christus,
die alles zullen
erven, wat de

het Evangelie
van Jezus
Christus Toen
wij het hoorden, verheugden wij ons,
ja wij juichten

Vader
Kortom

leden

worden

Gods

zij

zullen

—

van

huisgeZijn zo-

Zijn erf-

genamen, ver-

namen

met

heeft.

het
beteekent, dat
wij

:

den kroon

des eeuwigen
levens
zullen
ontvangen, het
gegrootste
dat
schenk,

van

vreugde.
Hier
waren
Het werk van Gods Handen verkondigt
groote mogeGod aan den
Zijn bestaan
lijkheden voor
kan
mensch
geven. „Alle dingen, die de Heer
ons weg gelegd want indien
wij onzen eersten staat behielonze God ons zal gebieden, zijn in
het Evangelie van Jezus Christus
den,
zouden wij in staat gesteld
worden een lichaam van opgenomen, en nu bestaat ons deel
aan het Eeuwig Verbond in gevleesch en beenderen op ons te
nemen wij zouden het voorrecht hoorzaamheid daaraan. Indien wij
krijgen op de aarde te leven
Zijn geboden niet houden, of met
andere woorden, Zijn Evangelie
de tweede leerschool, waarin God
ons opnieuw zal beproeven om
niet
gehoorzamen, hebben wij
geen belofte. Doch indien wij wel
te zien, of wij gewillig zijn te
doen, wat Hij van ons verlangt.
gehoorzaamheid betoonen, is ook
En wanneer wij onzen tweeden God aan de bepalingen van het
verbond gehouden.
(tegenwoordigen) staat behouden,
;

—

;

:
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GEBED
door Joseph Quinny Jr.
President van den Logan Tempel.

LEVEN, dat
EEN
grondbeginselen ook
bed heeft

opgenomen,

in

zijn

het geis

een

succesvol leven. Christus zeide in
Zijn onderricht tot Zijn discipelen
„Bidt steeds, opdat gij niet in
:

verzoeking komt". Bidden is geen
het is een voorrecht.
plicht,
„Voorrecht kent geen wet, het
wordt door liefde ingegeven, en
liefde is de vervulling der wet".
Wanneer iemand bidt, behoort

houding van de
zijn, daar hij het
heiligste
aller
wezens nadert
door het licht der waarheid onderwerpt hij zich aan een verheerdaarom
lijkt,
hemelsch wezen
moet hij Hem naderen met alles,
dat goed en schoon is in het
zijn

geestelijke

hoogste orde te

;

Wanneer men

leven.

men

nederig

God

in staat

zijn

van

bidt,

hart,

moet
opdat

moge zijn Zijn geest
ten volle op hem laten inwerken.
Wanneer men zulk een heilig

God is, nadert, moet
onwaardige gedachten
en overleggingen van zich werpen.
Nederigheid beteekent onderwerping aan heilige en hooge dingen
het is een sterke karaktertrek en
een machtige factor in het opbouwen van persoonlijkheid.
Een gebed tot God heeft recht
op des menschen hoogste en

wezen

men

als

alle

gedachten. Het is een
wijze van uitdrukken, welke ons
in verheffende aanraking brengt
met Jezus Christus onzen Heer.
Het is van zeer groot belang,
dat wij een geest van ernst en
oprechtheid met ons hebben en
dat God weet, door het licht der
edelste

waarheid, dat Zijn geest is, dat
wij inderdaad ernstig en oprecht
zijn.

De Meester zeide: „De reinen
van hart zullen God zien." Oprechtheid
is
een deel van die
reinheid, welke ons in Zijn ceheerlijkheid

lestiale

terugbrengt.

Oprechtheid heeft niets te maken
met huichelarij, doch is het onmiskenbare element in alles wat
zuiver en waar is, het verfijnt
het karakter des menschen en
stelt hem tot edele handelingen
in staat.

Oprechtheid maakt deel uit van
een gezonde ziel. Emerson zegt
hiervan

„Een gezonde

ziel

staat in ver-

eeniging met het rechtvaardige en
ware, gelijk de eene magneet de
Hij staat voor alle
aanschouwers als een doorschijnend
voorwerp tusschen hem en de zon,
en wie naar de zon gaat, gaat naar
hem. Hij is het voertuig van de

andere aantrekt.

hoogste geestelijke invloeden voor
hen, die op een lager plan staan.
Aldus zijn de mannen van karakter

geweten
der
gemeenschap,
waartoe zij behooren."

het

Oprechtheid leeft in vriendschap met God en den mensch,
en doet den laatste de kracht
van de volgende gedachte gevoelen „Ik moet trotsch zijn op
de groote dingen, door mijn
vriend verricht. Vriendschap is
evenals de onsterfelijkheid van
de ziel, te mooi om te gelooven."
Doch wanneer wij door de macht
der oprechtheid worden bewogen,
zien wij de onsterfelijkheid van
God en onze vrienden.
:

:

:
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Ernstig en oprecht gebed brengt
de schoonste gedachten en gevoelens van den mensch tot ontwikkeling, en wanneer wij aan
die gedachten uitdrukking geven,
kunnen wij ons van Gods goedHet
keuring verzekerd achten.
oprechte gebed sterkt onze levenshouding en schenkt ons vertrouwen in de reis door het leven.

gevoelen

teekenis

woorden

„Niemand

:
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van

Jezus'
heeft groo-

dan hij, die zijn leven
neerlegt voor zijn vrienden." Het
ter liefde

ons

brengt

wat

alles

in

edel

gemeenschap met
en goed is, het

verzekering, dat Jezus de Christus
en Joseph Smith een profeet
is

en wijsheid en
de paden der gerechtigheid, het geeft ons het licht
der waarheid, hetwelk een getuigenis van het Evangelie is, en
vervult ons met diepe waardeering voor de openbaring, welke
aan Joseph Smith werd gegeven
en waarin deze machtige, klas-

van God.

sieke en

Het gebed maakt het geloof
het bevrijdt ons van

krachtiger,

den

twijfel

en

schenkt

ons

de

kracht

schenkt

houdt

uiting

ons

in

ware levenswijsheid
komt

tot

Datgene, wat uit God is, is licht,
en hij die licht ontvangt en in God
verblijft, ontvangt meer licht; en dat
licht neemt in helderheid toe tot den
dag der volmaking."

Geen enkele schriftuurplaats
verkondigt wellicht grootere waarheid het is machtig in wezen en
klassiek naar den aard; daarom
indien het samen gaat met den
geest van nederigheid en geloof,
brengt het een gemeenschap tusschen ons en onzen Vader in den
;

Hemel

tot stand, die aan geen
onderhevig is.
Ik
geef u het volgende ter
overdenking
De tijd om te bidden is nu,
niet gisteren of morgen, maar nu,
terwijl ik 'in leven ben en met
God*kan spreken en uit de diepte
mijner ziel Hem mijn verborgen
gedachten kan zeggen en door
Zijn genade sterk kan worden.
De tijd om te bidden is nu
twijjel

:

Christus kende de macht van het gebed.

Het gebed van den geloovige
den zieke genezen en tot een
wonderbaar inzicht in het Evangelie des levens leiden. Het geloovig gebed voert tot karakterzal

ontwikkeling en beschaving. Een
ernstige en gebedsvolle levensbeschouwing doet de liefde voor
God en den medemensch toenemen. Het doet sterker de be-

Ik heb licht noodig, Gods heilig
Licht, om mij den weg te wijzen,

opdat

ik

onversaagd den smallen

weg moge vervolgen, overschaduwd door Gods liefde.
(Zie vervolg blz. 288).
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En

als

Hij

op den Olijfberg ge-

zeten was, gingen de discipelen tot

Hem

alleen, zeggende: „Zeg ons,
wanneer zullen deze dingen zijn ?
en welk zal het teeken zijn van
Uwe toekomst, en van de volein-

ding der wereld?
En Jezus antwoordende, zeide
tot hen: Ziet toe, dat niemand u
verleide. Want velen zullen komen
onder Mijn naam, zeggende ik ben
de Christus, en zij zullen velen
verleiden. En gij zult hooren van
oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten
geschieden, maar nog is het
einde
niet. Want het eene volk zal tegen
het andere volk opstaan, en het
eene koninkrijk tegen het andere
koninkrijk en er zullen zijn hongersnooden en pestilentiën, en aardbevingen in verschillende plaatsen.
;

Doch

al

die

dingen

zijn

maar een

beginsel der smarten.
En vele valsche profeten zullen
opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid

vermenigvuldigd zal worden, zoo
zal de liefde van velen verkouden.
Maar wie volharden zal tot het einde,
die zal zalig worden. En dit Evangelie
des koninkrijks zal in de geheele
wereld gepredikt worden tot een
getuigenis allen volken; en dan
zal het einde komen. (Matth. 24 : 3-8
en 11-14.)

min of meer nalatig gein de waarneming hunner
kerkelijke plichten, het aan anderen overlatend de zware verantwoordelijkheid te dragen, zonder
zelf de behulpzame hand te reiken.
leden

weest

Het

wij ons
geschikt
achten om te dienen, of wel, wij
hebben weinig tijd voor de verschillende
hulporganisaties
beschikbaar.
Een keten is niet
sterker dan zijn zwakste schakel,

toekomst

ziet er duister uit.

Zware, sombere oorlogswolken
hangen wederom over Europa
en werpen hun dreigende scha-

is

mogelijk,

dan

minder

dat

anderen

daarom moeten

wij, juist in

dezen

trachten onze krachten en
talenten zoo goed mogelijk tot
ontwikkeling te brengen, ten einde
een machtige en nuttige schakel
in
den keten der
te worden
tijd,

Evangeliewaarheden.

Wij
en
die

allen hebben in ons groote
onvermoede mogelijkheden,
slechts op ontplooiing wachten.

Nu
wat
van

De

Om

gelooven.
het lichtend visioen voor oogen te houden, dat ons door droefheid,
lijden en beproeving zal dragen.
Velen van ons zijn in het verblijven

is

het de

tijd

waard
uw Kerk

gij

om

zijt

en

te

toonen,

ten opzichte

uw

God!

Neem

met vreugde en dankbaarheid het u opgedragen ambt aan.
Geeft gehoor aan het verzoek
van uw gemeente- en districts-

duw

over elk land. Lang, zeer
lang zal het wellicht duren, voor

presidenten, span al uw krachten
in om het geïnspireerde woord

de rust en de vrede in Europa
is teruggekeerd. In dezen tijd van
sociale en economische verwarring
is
niets zoo noodig als moed en
de macht om in de toekomst te

en de raadgevingen van den
zendingspresident ten uitvoer te
brengen. Gaat op uw knieën
en neem het vaste besluit om
voortaan een waardiger en nut-

VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN
dienstknecht in den dienst
des Heeren te zijn in deze laatste
bedeeling des tijds. Velen uwer
tiger
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waar is, wat Christus zeide
„Vele valsche profeten zullen op-

het

:

staan,"

De woorden en vermaningen

verantwoordelijke posten worden geroepen
in de toekomst, zoo weest dan
getrouw aan den man of aan
de vrouw, die gij wilt, dat gij
eenmaal zult zijn en behoort te
zijn.
Ontwikkelt
de talenten,
welke door onachtzaamheid en

Evangelie in al zijn heerlijke volheid, gebed, ernstige studie, werkal
zaamheid, ware oprechtheid
deze dingen zullen ons leiden in

zorgeloosheid in u zijn sluimerende gebleven. Herinnert u de
woorden van den Meester, sprekende door den mond van een
Zijner dienstknechten, toen Hij
zich tot den engel van de Kerk
der Laodizeeën richtte „Ik weet
uwe werken, dat gij noch koud
zijt. noch heet
och, of gij koud
waart, of heet!
Zoo dan, omdat gij lauw zijt,
en noch koud, noch heet, Ik zal
u uit Mijnen mond spuwen."

liefdadigheid, vriendelijkheid, broe-

wellicht

zullen

tot

:

;

van onze

leiders, het licht

van het

—

gerechtigheid.
In deze dagen van beproeving
moeten wij ons meer aaneen sluiten, maar één worden in denken
en handelen. Wij moeten meer
dan ooit ons best doen het voorbeeld, door den Meester gegeven,
na te volgen. Zijn deugden waren:

toewijding en
derschap, liefde,
zelfverloochening. Slechts het één

van de grondbeginselen van
het Evangelie zullen wij de waarheid weten en deze als zoodanig

kan ons in staat stellen door
de wolken heen te zien en den
schoonen dag te zien wenken,
waarop wij weder het Evangelie
met al de kracht, waarover wij
beschikken, aan de volkeren der
aarde kunnen verkondigen. Nimmer te voren was er een tijd, dat
eenheid meer noodig was dan nu,
en indien wij in moeilijke tijden,
welke ons te wachren staan, onze
meenings verschillen niet kunnen
overbruggen, zullen wij ook nimmer in staat zijn vooruitgang te
maken en den lieflijken geest met
ons te hebben, waarop elk goede
Laterdaagtche Heilige onbetwistbaar recht heeft.
Eenige jaren geleden werd aan
een beroemd architect den bouw
van een kathedraal opgedragen.
Nadat de plannen waren goedgekeurd en het werk reeds eenige
jaren aan den gang was, vroeg
een jonge man belangstellend aan

aanvaarden. Door ons waarheidsbegrip zullen wij niet op dwaalwegen worden geleid, ofschoon

eenige werklieden, waar zij mede
bezig waren. De eerste antwoord(Zie vervolg blz. 288).

Kunnen er duidelijker woorden
worden gesproken dan deze, om
aan

te

toonen,

dat

plicht

moeten doen

dezen

tijd ?

wij

—

onzen

vooral in

God kan

ons niet gebruiken,
indien wij talmen, alleen zij, die
actief zijn, kunnen Zijn zegeningen en de leiding van Zijn Heili-

gen Geest ontvangen.
Wij, die het Evangelie

in

zijn

ware en onveranderlijke gedaante,
zooals die aan den profeet Joseph
Smith werd geopenbaard, hebben
aangenomen, behoeven ons niet
tot andere organisaties te wenden

om

voorlichting.

Door onze

kennis en ons be-

grip

zijn

"

"
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Moed!
WEERSPANNIGHEID

was

nieuws voor den ouden
Jake Roller, densluwen verschrompelden geldschieter.
„Ja, je moogt voorrechten hebiets

ben, zeker,

maar

alleen, als je ze

en

zijn

je,

je

stem sloeg over. „Ik zeg
bent gek, gek ben je, jij
ondankbare dwaas. Zijn stem werd
schriller en zijn handen trilden.
„Ga weg, ga weg, voor ik je met
dezen stok de hersens insla
ga

—

weet te gebruiken", antwoordde
de oude man op de vraag van

weg

Victor Roller.

bleef zijn grootvader
kalm zitten aankijken. Hij glim-

De
schoten

den
zijn

laatste

wangen

werden vlammend tood. Hij zag
eigen zoon, Victors vader,
lang overleden, in dezen
jongen
dezelfde stijfhoofdigheid
en die moest eruit.
„Je bent een ondankbaar veulen, net als je vader. Maar hij
leerde het wel, om te doen wat
ik zeide. En dat zul jij ook doen
eens zul je mij daarvoor dankbaar zijn, als je je bezinning terug
zijn

—

—

;

hebt. Ik

heb

„Mijnheer",
rede,

„Stil, ik

mag

—

„ik

jij

—

viel

ben aan

spreken."

't

Victor in de

woord, straks

De

78-jarige

oude oogen sloten zich tot spleetjes en de oude Jake vervolgde
„ik heb je naar de universiteit
gezonden, ik heb je aan een betrekking geholpen en je een vaste
toelage gegeven en met Laura
Richter heb ik de zaak in orde
gemaakt. Zorg ervoor, dat de
vermogens van Roller en Richter
tezamen komen. En jij spreekt
over gebrek aan voorreenten. Je
bent niet goed wijs, jongen. Ik
ben gek, dat ik mij nog zooveel
moeite voor je geef. Wat zou je
:

doen,

als

Waar

vind

toelage inhield ?
ergens een betrekking als je nu hebt ? De oude
man sloeg met de vuist op tafel
ik

je

„Ga weg

hij

den stok

!"

Victor

oogen van
vuur en

reeds

op.

Dreigend hief

!

je

Mag ik misschien een
woordje zeggen, grootvader ? Ik
zal u niet lang ophouden, daarna
zal ik gaan en dan zult u geen
last meer van mij hebben."
„Wat wil je dan?" gromde de
oude Jake.
„Ik wilde u bedanken voor alles
wat u voor me hebt gedaan de
school, de betrekking, de toelage,
lachte.

:

een tehuis, enfin alles."
„Hm, jullie bedankt me allemaal
neven, nichten, de heele

—

bende vleiers. Nu, wat had je
meer ?"
„Wel hernam Vic, „ik ben 24
jaar oud en morgen trouw ik met
June Clyndon. Mijn eigendommen
zijn reeds in onze nieuwe woning.
En een nieuwe betrekking heb ik
ook al."
De oude Jake bewoog zijn
kaken, doch woede belette hem
het spreken. Hij sloeg nogmaals
op de tafel.
„Zij is arm en onbekend. Eiken
dag werkt zij hard, maar ik heb

Uw

toelage
June lief en zij mij.
en uw betrekking kunnen mij geen

geven

liefde

eersten

ben,

tijd

het

den

niet gemakkelijk

heb-

;

maar we

wij zullen

zullen gelukkig zijn,

maak u daarover

niet ongerust.
grootvader, dat
u teveel bedacht bent geweest op

Het

is

uw

fout,

VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN
geld verdienen. Daardoor hebt u
oog verloren, dat de menschen ook een ziel hebben, dat
zij
geluk en liefde noodig hebben, iets, dat voor geld niet te
uit het
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Een onderdrukt lachen en druk
werd gevolgd door een

gefluister

De oude Jake vloekte en zijn
wandelstok sloeg een roffel op den

doodsche stilte. Velen richtten de
oogen op Victor en June. Zij
keek naar het prettige, open gezicht van haar jongen echtgenoot,
terwijl zij daar zaten te wachten,
uit eerbied voor den ouden groot-

vloer.

vader.

krijgen is."

jeugdige dwaas, hoe lang
denk je zonder geld te kunnen ?
Let eens op hoe lang de liefde
van dat meisje duurt. Trouw maar
met haar en kom voor mijn part
om van gebrek Let eens op, hoe
lang je van de liefde leven kunt,

„Wat

„Jij

!

jij

idioot

!"

dag
,,Nu,
grootvader", zei
Victor, „denk om uw bloeddruk
en vergeet vooral uw medicijn
Haastig
verdween
hij
hierop door de kamerdeur.
„Je zult nog op je knieën terug
komen, domoor. Let op mijn
woorden. Met Jake Roller valt
niet!"

niet te spotten."

Victor en June waren getrouwd.
De oude Jake bleef
nijdig
en alle bloedverwanten
troostten hem zoo goed zij konden.

Maar

hij

werd hoe langer

hoe nijdiger en zijn besluit om
den jongen man te laten voelen,
dat er met hem niet viel te
spotten,

werd

sterker.

Twee maanden

later stierf de
de
bloedverwanten
fluisterden onder
elkander.
De
notaris noodigde hen uit bij het
openen van het testament tegenwoordig te zijn. Victor wilde
weg blijven, doch June zeide, dat
hij
uit respect voor den ouden
man moest gaan.
In het midden van een
der
kamers in het oude Rollerhuis
stond de notaris en verbrak het

oude

zegel

en

van het testament.

velen,

een

als

hij

dwaas",
niet

zoon

dachten
stijfkop

was geweest, had hij nu millioenen kunnen hebben."
Nu begon de notaris te lezen.
„Aan al mijn bloedverwanten",
las

hij.

Zij allen zijn zeer zorg-

zaam voor mij geweest, allen
waren zij vriendelijk en behulp-

zaam"
Een

verscheen op
en de verwachting
werd hoog gespannen. De noDaarom laat ik
taris vervolgde
aan elk van hen duizend dollar na".
veler

glimlach

gelaat

:

De glimlach verdween en
maakte plaats voor bedenkelijk
wenkbrauw fronsen.
„Voor mijn bedienden en voor
mijn chauffeur heb ik elk duizend

bestemd", las de notaris.
verschenen glimlachjes,
maar nu op de gezichten der
bedienden. Dat de ouden Roller
ook aan hen had gedacht, ontroerde hen. Ook de bloedverdollar

Weer

wanten waren ontroerd, doch op
een andere wijze.

„Aan
Roller",

mijn

kleinzoon

hernam de

Victor

notaris, „die

niet zoo vriendelijk en zorgzaam
voor mij was, die tegen mijn
wenschen inging en tegen mijn wil
"
trouwde
„Daar zul je 't hebben", dachten
de bloedverwanten, en sommigen
en anderen
glimlachten
weer
knikten wijs met het hoofd.

:

::
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De

notaris las verder
„maar
was eerlijk, oprecht en flink.
Hij was moedig genoeg om armoede onder de oogen te zien
:

hij

en gaf zijn liefde niet op voor
een zeker bestaan. Daarom laat
ik de rest van mijn vermogen na
aan Victor Roller, mijn kleinzoon.

Visioen
(Vervolg van

de met
„Steenen

verveeld gezicht
De tweede
leggen."
mompelde „Pannen leggen." De
derde, die bezig was met kalk
mengen en wiens gelaat vuil en
met kalkspatten was overdekt,
keerde zich met een glimlach om en
zeide met opgeheven hoofd, ter-

een
:

oogen den blauwen hemel

wijl zijn

tegen lachten „Ik help den bouwmeester een kathedraal bouwen."
Er sprak geluk en tevens eerbied
uit zijn stem. Hij zag het voltooide werk voor zich en wist,
wat in de toekomst zou verrijzen.
Laat ons met even groot geloof
arbeiden aan het Evangeliege:

blz. 285)

bouw, ondanks de moeilijkheden
van dezen tijd, en vertrouwen,
dat, wanneer betere tijden zijn
aangebroken, dat gebouw, door
ons krachtig geloof, daar zal staan,
schooner en sterker dan ooit.
God zal diegenen beschermen,
die zich ernstig wijden aan Zijn
dienst. Laat ons de vreugde genieten, die ten deel valt aan alle
goede dienstknechten des Allerhoogsten, die zich in Zijn dienst
beijveren in deze laatste bedeeling
des tijds. Dat gij aan den oproep
gehoor zult geven, welke u eenmaal zal bereiken, is onze oprechte bede.
J. Robert Kest.

—

Gebed
(Vervolg van

De

tijd

om

te

In vertrouwen zie

macht
macht

omhoog,

bidden is nu
ik op naar den
en door
die

zegen

ik mijn vrienden,
mijn tehuis, mijn land en met de
wapens der gerechtigheid in de
hand, wil ik de bladen van mijn
;

levensboek
vullen.

De

met
tijd

gouden

daden

om te bidden is nu

:

Ik heb geloof noodig, een levend
geloof in God, en in mijn medemenschen. Indien mijn geest oprecht is, zal mijn ziel gereed zijn
het groote licht te ontvangen. Dan

wil ik zijn: vriendelijk,

liefdadig,

gehoorzaam, eerlijk, moedig, sterk,
kortom
een man, ja een sterk
mensch, die zich immer wendt tot
het hoogste en het beste.
De tijd om te bidden is nu
:

blz. 283)

staat de booze gereed om toe te slaan. Ik heb
machtigen
kracht noodig, een
arm om den vader der leugen te
weerstaan en een leven van waarheid op te bouwen.
De tijd om te bidden is nu.

Voortdurend

Wacht

niet totdat gij terneer

zijt

geworpen en de ure der droefheid is gekomen; bidt nu, in Gods

naam

heiligen

kracht

liefheeft.

Ik
in

:

en ontvangt
en
te bidden is nu

bidt

van Hem, die geeft

De tijd om

heb Christus noodig, zoowel
tijd
van vrede als in dagen

van beproeving. Nu heeft het uur
van gebed geslagen. Eerbiedig
kniel ik neder en nederig zeg ik

„God, geef mij kracht om
wil te doen en niet mijn wil.

Uw

:

VftN
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S)Xdlüct Qmv^eMJnileA
Door

omstandigheden,

genoodzaakt veranderingen
renties te brengen.

De

die
in

wij

niet

voorzien

de data van de

konden,

zijn

Districts

a.s.

wij

Confe-

volgorde wordt nu

AMSTERDAM
DEN HAAG
GRONINGEN
ROTTERDAM
OVERMAAS
UTRECHT

7 en 8 October
14 en 15 October

November
25 en 26 November
18 en 19

9 en 10 December
16
»

*

en

17

December

»

Gezamenlijke opzegging voor de maand October
Psalm 85 12 „De waarheid zal uit de
gerechtigheid zal van den hemel nederzien."
:

aarde

spruiten,

en de

't Is goed, dat in des Heeren naam
Gods volk des Zondags komt tezaam.

En Hem gedenkt bij
De zinnebeelden van
*

BIJ

kelk en brood;

Zijn dood.

* *

DE VOORPAGINA

Op

het

te Salt Lake City staan twee monumenten
voor Joseph Smith, den profeet, het andere
Hyrum Smith, zijn broeder, die de eerste

Tempelplein

het

eene

ter

herinnering

is

:

opgericht

aan

van de Kerk werd. Het monument, hetwelk ditmaal op
den omslag is afgebeeld, is dat van den Profeet Joseph. Wij
brengen in herinnering, dat de maand September bijzonder gedenkwaardig is wegens twee belangrijke gebeurtenissen, welke in die
maand plaats grepen. Het was n.1. op den 21 sten September van
het jaar 1823, dat Joseph Smith werd medegedeeld, waar de platen
verborgen lagen. Op den 22sten September 1827, na vier jaren van
beproeving en wachten, gedurende welke hij zijn trouw aan de
Patriarch

hem door den Engel Moroni waren gegeven,
had bewezen, ontving hij de platen uit de handen van dezen afgezant van den levenden God. Met de vertaling van deze platen
(het Boek van Mormon) ontving de wereld een boek, waarvan kan
worden gezegd, dat het een tweede getuige voor Christus is en ons
een verslag geeft van die „andere schapen", naar welke Christus
verwees in Johannes 10: 16.
bevelen van God, die
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GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING
In

Memoriam

H. Petersen, in den
jaar.

leeftijd van 78
werd den 8sten October
geboren en den 15den December

Hij

In de vorige aflevering gaven wij
reeds kennis van het overlijden van
Pleuntje Dirkmaat-Hoogstad op den
22sten Augustus j.1. Hieronder laten
wij een bijdrage volgen van de Z.H.V.leden en van allen, bij wie zij zich
gedurende haar kort, doch nuttig
leven bemind heeft gemaakt.
Eenige jaren lang
Dirkmaat
is Zuster
een zeer actief lid van
de gemeente Overmaas geweest. Zij gaf
zich aan onderwijs,
jeugd- en Zondagsschoolwerk.
Altijd stond zij gereed te helpen daar,
waar het noodig was.
Met al de energie, die
in haar was, wijdde
aan haar
zij
zich

1939 werden
Wilhelmus Hendrikus Smits en Louise
Marcin van de Amsterdamsche gemeente, in het huwelijk verbonden.

Dirkmaat menigvuldige plichten op de beminne-

Wij wenschen het jonge paar veel
geluk en voorspoed in hun toe-

Zr.

lijkste wijze.

Sedert zij aan het Z.H.V.-hoofdbestuur was verbonden, nam de schaar
harer vrienden zienderoogen toe.
Veel heeft zij] dan ook gedaan om
het werk van deze belangrijke hulporganisatie vooruit te brengen. Wij,
die met haar omgingen en haar goed
hebben gekend, voelen haar heengaan diep en zullen haar zachten
en vriendelijken geest niet spoedig
vergeten, noch haar gewilligheid

om

ontvangen

1859
1910 door R. T. Mc. Keil gedoopt.

Den 8sten Augustus overleed te
Amsterdam Johann Gustav Adolf
van Houten. Hij werd te Amsterdam
geboren den 6den Januari 1862 en
den 20sten September 1910
door W. E. Heath gedoopt. De doodsoorzaak was kanker.
Ons diep leedwezen gaat uit naar
hen, die dit verlies hebben te betreuren. Wij hopen, dat hun geloof
en hun getuigenis hun de zekerheid
zal schenken, dat zij eenmaal weer
met hen vereenigd zullen zijn.

werd

Getrouwd

Den 3den Augustus

komstig leven.

Geëxcommuniceerd
Juli werd Jaantje Gezina
v. d. Vegte wegens ongeloof in de
leerstellingen der Kerk, van deze

Den

15

[/

afgesneden.

De volgende personen, allen van
de Alkmaarsche gemeente, werden
den 25sten Augustus j.1. uit de Kerk
verwijderd, daar zij tot een ander
geloof waren overgegaan: Jacobus
van Rietschoten, Jacoba van Rietschoten, Jan van Rietschoten.

1/

opdrachten uit te
voeren, haar energie en hulpvaardigheid, haar vaste wil om te doen,
Ingezegend
<Vo-ni^iae>i
waartoe zij was geroepen. Haar in»
Den 6den Augustus werd te-De»
vloed zal nog langen tijd met ons
Hrliirrr Peter Jacob Paul Bos, zoon
blijven en haar prijzenswaardige
hoedanigheden zullen ons altijd het A van Jacob Bos en Louisa Marie
Roozen, door Ouderling Lawrence
beeld voor oogen roepen van een
Morgan,
districts-president
van
persoonlijkheid met groote deugden
Groningen ingezegend. Te Amsteren gaven, van wie wij slechts tijdedam op denzelfden datum Lodewijk
lijk
gescheiden, doch die wij
zijn
Matthijs Hekking, zoon van Pieter
zeker eenmaal zullen terug zien.
Hekking en Akke Tau, van de
Haarlemsche gemeente, door Willem
Overleden
:

N. Smits.

Den

29sten Juli overleed in zijn
geboorteplaats
Dordrecht,
tengevolge van ouderdomsgebreken, Rijka

Pouwel

van

Komen,

zoon van
en Johanna
W. Kaptein, werd den 3den Septem-

Bou^ke van

fo(yiA(jL

Komen
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Willem Albert van Komen op den
13den Augustus 1939 Gerda Hillegonda van Komen, dochter van
Jan van Komen en Sibbeltje Zoutman, ingezegend,

ber door Pouwel van Komen te
Amsterdam ingezegend, alsmede
Bert Pouwel van Komen, zoon van
Egbert van Komen en Maria Christina van Kaare, door George van
^iaare. Te Groningen werd door

aVl
ÖJtn

oJnJtfwuden

6e

„Ongeloof

„Wees

is

uzelf,

de verwoesting der

doch

„Het leven van een

„Zeg

ieder

betere zelf."

een

is

les

voor anderen."

uw ziel „Niets wat onrein is moogt gij
uw eersten morgengroet voor Uw Vader

tot

„Bestem

uw

altijd

ziel."

:

—

binnen laten.
in

den Hemel.

Gedachten van wijlen Karl G. Maeser.
* * •

„De waarheid is het eenige element, dat stand houdt.
Doch wij, die slechts menschen zijn, moeten ons steeds
veranderen, naarmate wij meer waarheid leeren kennen.

Ons
in

noodig,

omvatten.

opdat

fundamenteele
staat.

kan de geheele waarheid

verstand

beperkt
eens

wij

niet

Daarom is voortdurende studie
haar mogen benaderen. Dit is de

gedachte,

welke achter het Evangelie

Gedurende onzen vooruitgang

schijnt het, alsof

wij bezig zijn het aangezicht der waarheid te veranderen,
terwijl in werkelijkheid wij het zelf zijn, die

zon verwijden

om meer

waarheid

—

te

Marba

Indien ge werkelijk gelukkig wenschLte
veel

onze hori-

kunnen ontvangen."
C. Josephson.

zijn,

neem dan

oefeningen buitenshuis waar, weinig raad aan en
•

raak niet in schulden.

Een daad van u

is

niet

eenvoudig

iets te

doen, doch

eveneens de wijze, waarop u het doet.

—

Phillips Brooks.
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NAAR NEW YORK

AFVAART VAN

HAMBURG LE HAVRE SOUTHAMPTON
-

-

De bekende Favorieten:

WASHINGTON

MANHATTAN

(A) 20 Sept.— 18 Oct.

(A)

4

Oct—1

Nov.

De Populaire „Presidenten":

ROOSEVELT
(A) 27 Sept.— 25 Oct.
(A) Eén dag later van Le Havre

HARDING
Oct.— 8 Nov.
van Southampton

(A) 11
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
ROTTERDAM:

PARIJS:

LONDEN:

HAMBURG:

Atlantic-Huis,

10 R.Auber

7 Haymarket,
38 Leaden hall

Ferdinandstr. 68

Westplein

str.

