
Het Vergadergebouw, Tempelplein
Dit nuttige bouwwerk is wegens zijn Stake-conferenties
en muzikale avonden, welke binnen zijn muren worden
gehouden, zeer bekend. Door het practische ontwerp kan
het voor al deze doeleinden gemakkelijk worden benut.

(Zie blz. 323)
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„NIEUWE GETUIGEN VOOR CHRISTUS"
door MELVIN J. BALLARD

DE KERK VAN Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste

Dagen heeft een heilige zending

in de wereld te vervullen. Een
der voornaamste kenmerken dezer

zending is om aan dit twijfel-

moedige en sceptische geslacht

nieuwe getuigenissen te toonen,

dat Jezus inderdaad de Christus

Meivin J. Ballard

is, de Zoon des levenden Gods,
die Zijn leven voor de menschen
gaf, nog steeds vol belangstelling

voor hen is en onder leiding van
Zijn Hemelschen Vader deze

Wereld naar haar bestemming
voert. Wij zeggen met Johannes,

dat Hij, als vertegenwoordiger

van den Vader, de wereld schiep.

als een offer om de wereld en

het menschdom te redden ; ten

eerste om ons te verlossen van
de gevolgen van den val, welke
sterfelijkheid en dood in de wereld

bracht. Ten tweede, om ons te

redden van de gevolgen onzer

eigen zonden, indien wij Zijn

Evangelie willen gehoorzamen.
Zijn belangstelling voor deze

wereld was echter na het offeren

van Zijn leven niet uitgeput. Hij

is de Verlosser van alle menschen,
het doet er niet toe, waar of

wanneer zij op deze aarde hebben
geleefd. Tot Zijn discipelen te

Jeruzalem zeide Hij :

„Ik heb nog andere schapen,

welke van deze stal niet zijn, deze

moet ik ook toebrengen, en zij

zullen mijn stem hooren ; en er

zal één kudde zijn en één herder."

Men is het er in het algemeen
over eens, dat toen Hij die woor-
den sprak, op het Westelijk half-

rond vele menschen woonden. Hij

was hun Verlosser en kende hun
bestaan.

Een der voornaamste getuige-

nissen, welke de Kerk ten dienste

staan en die het getuigenis der

discipelen te Jeruzalem betreffende

Christus en Zijn zending onder-

steunen, is het getuigenis van een

volk, levende op het Westelijk

halfrond en dat door Hem werd
bezocht na Zijn opstanding. Hij

zeide tot hen : „Gij zijt de andere
Voor Hij op de aarde kwam, was schapen, van welke Ik sprak."

Hij als Jehova de woordvoerder
voor Zijn Vader. Hij was Elohim,

die de geboden gaf, de profeten

inspireerde om tenslotte als Jezus

Christus onder de menschen op
aarde te wonen. Hij gaf zichzelf

Groote verwoestingen hadden
tijdens de kruisiging van Christus

in dit land plaats gehad. De
menigte, die in leven was gebleven,

stond in de nabijheid van een der

tempels en verwonderde zich over
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de veranderingen, die hadden
plaats gegrepen. In het Boek van
Mormon lezen wij omtrent dit

bezoek het volgende :

Terwijl zij aldus met elkander
spraken, hoorden zij een stem, alsof

die uit den hemel kwam ; en zij

sloegen hunne oogen rondom zich,

want zij verstonden de stem niet,

welke zij hoorden ; en het was geen
harde stem, noch was het een luide

stem, niettemin en niettegenstaande
het een zachte stem was, drong zij

door bij degenen, die haar hoorden,
tot het binnenste, zoodat er geen
deel van hun lichaam was, hetwelk
niet beefde ; ja, zij drong hun door
tot de ziel en deed hunne harten
branden.
En zij hoorden de stem wederom

en begrepen haar niet.

Ten derde male hoorden zij weder-
om de stem en zij openden hunne
ooren om haar te hooren en hunne
oogen waren gericht op de plaats

vanwaar het geluid kwam en zij

zagen standvastig naar den hemel op,

vanwaar het geluid kwam.
En ziet, de derde maal verstonden

zij de stem welke zij hoorden ; en
zij zeide tot hen

:

Ziet mijn geliefden zoon, in den-
welken Ik een welbehagen heb, in

denwelken Ik mijn naam verheerlijkt

heb, hoort hem !

Het geschiedde, als zij dit be-
grepen, dat zij hunne oogen wederom
ten hemel richtten ; en ziet, zij

zagen een mensch nederdalen uit

den hemel ; en hij was met een wit

kleed gekleed en hij kwam neder en
stond temidden van hen en de oogen
der geheele schare waren op hem ge-

richt en zij durfden hunnemondenniet
tot elkaar openen en wisten niet wat
het beduidde, want zij dachten dat

het een engel was, welke aan hen
verscheen.
En hij strekte zijn hand uit en

sprak tot het volk, zeggende : Ziet,

ik ben Jezus Christus, van wien de
profeten getuigd hebben, dat hij in

de wereld komen zou. Ik ben het
licht en het leven der wereld ; ik heb
uit dien bitteren beker gedronken,
welken de Vader mij gegeven heeft

;

en ik heb den Vader verheerlijkt

door de zonden der wereld op mij

te nemen, waardoor ik van den be-
ginne af in alle dingen aan den wil
des Vaders onderworpen ben.
Toen Jezus deze woorden gespro-

ken had, geschiedde het, dat de
gansche schare ter aarde viel, want
zij herinnerden zich, dat onder hen
geprofeteerd was geworden, dat
Christus zich na zijne hemelvaart
aan hen zoude vertoonen.
En de Heere sprak tot hen, zeg-

gende:
Staat op en komt tot mij, opdat

gij uwe handen in mijn zijde moogt
drukken en dat gij ook de teekenen
der nagelen in mijne handen en
voeten kunt voelen, opdat gij moogt
weten, dat ik de God Israëls en de
God der geheele aarde ben en voor
de zonden der wereld omgebracht
ben geworden.
Het geschiedde dat de schare voort-

ging en hunne handen in zijn zijde

staken en de teekenen der nagelen
in zijne voeten voelden, en dit deden
zij één voor één, totdat zij allen

waren voortgegaan en met hunne
eigen oogen zagen en met hunne
handen voelden en met zekerheid
wisten en getuigden, dat hij het was,
van wien het geschreven was door
de profeten die komen zouden. Toen
zij allen waren voortgegaan en zich
overtuigd hadden, riepen zij als met
ééne stem, zeggende:
Hosanna ! gezegend zij de naam

des Allerhoogsten Gods ! en zij vielen
neder aan de voeten van Jezus en
aanbaden hem.

Jezus bracht dcie dagen onder

het volk van Amerika door. Hij

organiseerde Zijn Kerk en leerde

hun hetzelfde wat Hij aan Zijn

discipelen te Jeruzalem had ge-

leerd. Toen Hij hen verliet, be-

loofde Hij terug te komen. Dit

historisch bezoek leeft voort in

de tradities van alle Indianen van

Amerika, waarin het verhaal

voorkomt, dat hun vaderen langen

tijd geleden door een blanken

God werden bezocht, die hun
Zijn Evangelie leerde, hen ze-

gende en hun beloofde te zullen

terug komen. De overwinning
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van Peru en Mexico door een
handvol blanken was mogelijk

vanwege deze overlevering aan-
gaande de beloofde terugkeer
van den blanken God.
Het volgen-

de getuigenis,

dat door deze

Kerk naar vo-
ren wordt ge-

bracht, dat

Jezus leeft niet

alleen, doch
datditgeslacht

Hem even na
aan het hart

ligt als dat van
vroeger, is dat

van Joseph
Smith en Oli-

ver Cowdery
van den 3den
April 1836.

Toen vond
in den Kirtland-tempel, op god-

delijk bevel gebouwd, opdat er

een plaats zou zijn, waar God
zou kunnen verschijnen, de vol-

gende gebeurtenis plaats :

Wij zagen den Heere staan op het
borstwerk van het spreekgestoelte
voor ons, en onder Zijne voeten
was een plaveisel als van zuiver
goud, in kleur gelijk amber. Zijne

oogen waren als een vlam vuurs,
het haar Zijns hoofds was wit gelijk

de reine sneeuw, Zijn aangezicht
overtrof den glans der zon, en Zijne
stem was als het geluid van een
geruisch van groote wateren, de
stem van Jehova zelf, zeggende :

Ik ben de eerste en de laatste,

die leeft en die verslagen werd,
Ik ben Uw voorspraak bij den
Vader.

Hij kondigde verder aan, dat

het doel van zijn bezoek en het

zenden van de profeten van
vroegere tijden, die de volmacht
droegen, was : de bedeeling in te

wijden van de volheid der tijden,

waarvan door de profeten ge-

sproken was en in welke alle

volmachten van vroegere bedee-

lingen besloten waren.

„Ik heb nog andere schapen, welke van deze stal niet zijn
!"

De menschen, deze volmacht
ontvangen hebbende, zouden het

koninkrijk van Christus op aarde

weder oprichten, naar hetwelk

Hij zou komen om als Koning
der koningen en Heer der Heeren
gedurende duizend jaren te re-

geeren, gelijk de profeten voor-

speld hadden.

Daarom kondigde Jezus in

deze bedeeling aan, dat het

oogenblik was gekomen, waarop
een groot en wonderbaar werk
onder de menschen zou beginnen

waarbij alles, wat wankelde zou
schudden en beven en alleen de

waarheid zou stand houden, en

dat de profetieën van ouds op het

punt waren te worden vervuld,

dat de Geest Gods zou worden
uitgestort op alle vleesch en oude
mannen droomen zouden droo-

men en jonge mannen visioenen

(Zie vervolg blz. 319)
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"WAT IS DE MENSCH"
door Dr. John ft. Widlsoe

DE OP ÉÉN NA gewichtigste

vraag over het leven werd
door den Psalmist gesteld : „Wat
is de mensch, dat Gij hem ge-

denkt ?"

Deze vraag doet in belang-

rijkheid alleen onder voor die

betreffende het wezen van God.

Dr. John A. Widtsoe.

De onbekwaamheid om deze
vraag te beantwoorden, heeft

dikwijls een vurig geloof ver-

nietigd. Het juiste antwoord heeft

menschen en naties in staat ge-

steld hun toekomst stevig op te

bouwen. Het geloof heeft altijd

het meeste nut kunnen afwerpen,
wanneer het gepaard ging met
en werd bijgestaan door een juist

begrip van de verwantschap
tusschen den mensch en de God-
heid. De weg, welken de wereld

van den Raad der Twaalven

moet volgen om uit den tragischen

chaos van terreur en armoede,
ziekte en oorlog te geraken, moet
worden verlicht door het begrip

omtrent het wezen en de be-

stemming van den mensch.

De mensch is een van de

eeuwige, onverwoestbare werke-
lijkheden in het heelal. Zijn ge-

schiedenis begint in het oneindig

verleden, vóór de aarde was
geschapen en zijn bestaan is

eeuwig.

In den beginne was de mensch
bij God, een kind van God, door
Hem geschapen. Hij is van god-
delijke afkomst en zijn geestelijk

lichaam werd volwassen. Ten
slotte was hij voor zijn aardsche

leven voorbereid en gewillig de

daar heerschende voorwaarden
te aanvaarden. De mensch ver-

schijnt zoo maar niet bij toeval

op de aarde, hij komt hier vol-

gens een bepaald plan van
vooruitgang.

Als een kind van God heeft

de mensch deel aan de godde-
lijke natuur van den Vader. Hij

draagt de kiemen eener oneindige

ontwikkeling in zich en is krach-

tens zijn afkomst een goddelijk

wezen. Daarom kan hij in de
eeuwige toekomst aan zijn Vader
gelijk worden. Voorwaarts, om-
hoog, is de hooge bestemming
van den mensch.
De hoogte, welke hij heeft

bereikt van het onbekende begin

af tot heden toe, heeft hij aan
zijn eigen inspanning, geleid door
God, te danken. Even zoo zal

zijn toekomstige verheffing tot de
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celestiale heerlijkheid, welke het

menschelijk begrip verre te boven
gaat, het gevolg zijn van zijn

eigen worstelen en streven. Deze
vooruitgang is een inwendig en
geen uitwendig proces en wordt
hem ook niet opgedrongen, hij

ontstaat door vrijwillige samen-
werking tusschen God en den
mensch.

Alle menschen zijn Gods kin-

deren. Zij zijn broeders. Ieder

mensch, onverschillig hoe nederig

of van welk ras hij is, heeft den-
zelfden oorsprong en draagt de-

zelfde mogelijkheden tot vooruit-

gang in zich. De hemelen en de

aarde werden gemaakt en het

plan van zaligmaking werd ont-

worpen voor ieder lid der men-
schelijke familie persoonlijk. God
is geen partijdig Vader, Zijn

liefde is voor allen even groot.

Daar het plan van zaligmaking

bestemd is voor allen, zal het

ten volle tot zijn recht zijn ge-

komen, wanneer het ook door
allen is aangenomen. Daarom is

het van zooveel belang, iedere

ziel te redden. Vandaar dan ook,

dat ieder mensch ten opzichte

van zijn broeder een directe

verantwoordelijkheid draagt.

Indien dit plan, hetwelk den

mensch een onmetelijk groote

belangrijkheid verleent, beter

werd begrepen, zou de behande-
ling, die men elkaar aandoet,

een groote verandering onder-

gaan. Voor onmenschelijkheid

zou geen plaats meer zijn en de

wetten der roofdieren zouden
door die van God worden ver-

vangen. De Liefde zou den
haat overwinnen. De geschiedenis

leert, dat naties, die op zekere

hoogte de ware natuur van den

mensch hebben erkend, het voor-

spoedigst zijn geweest en het

langst hebben bestaan.

De kleine menschen, die ten

koste van elkander voordeel

trachten te behalen, heerschers,

die hun onderdanen beschouwen
als niet meer dan stukken op een

schaakbord, naties, die duizenden

lichtzinnig in den oorlog drijven

om te worden verminkt of gedood
— al dezen zouden hun booze
plannen laten varen, indien zij

van den goddelijken oorsprong
en de goddelijke bestemming van
den mensch waren doordrongen.
Dan zou gerechtigheid op aarde

heerschen. Wij praten wel vaak
over de broederschap der men-
schen, doch de ware broederschap
ontstaat eerst, indien wij alle men-
schen als onze broeders aannemen
en hun rechten erkennen. Wij
moeten besef hebben van de
grootheid van iederen aardbe-

woner en de hoogte, welke de
geringste onder hen kan bereiken.

Zulk een kennis, indien deze wijd

en zijd over de aarde verspreid

was, zou den mensch verfijnen en
beschaven en hem goed doen na-

denken, vóór hij handelde. Dan
zou heerschen. waaraan de mensch
de grootste behoefte heeft, n.1. de
vrede.

De zin voor persoonlijke ver-

antwoordelijkheid komt voort uit

een begrip van 's menschen ver-

wantschap tot andere menschen
en tot God. De wereld heeft

ernstig behoefte aan een sterk

gevoel van persoonlijke verant-

woordelijkheid. Zooals de men-
schen zijn, zoo is de gemeenschap.
Een rechtvaardig volk is niet

anders dan een verzameling van
rechtvaardige menschen. Natio-

nale voorspoed is het totaal van
(Zie vervolg blz. 320).
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VAN DE REDACTIE
WONINGEN BOUWEN

In deze tijden, dat alle burgers

geroepen worden zich opofferingen

te getroosten en evencueele re-

serves aan te spreken, is het goed
er aan te worden herinnerd, dat

er andere bronnen zijn, welis-

waar niet zoo tastbaar doch
daarom niet minder werkelijk,

welker reserves ons eeuwigdurend
geluk zullen verzekeren.

Heï Evangelie herinnert er ons

onophoudelijk aan, dat wij bou-
wers voor de eeuwigheid zijn,

dat de eeuwige dingen, welke
wij bouwen, ons eenmaal zullen

oordeelen. Iemand heeft eens

gezegd : „Alles wat wij denken,

zeggen en doen, blijft eeuwig
voortgaan". Indien dit waar is,

moeten wij er naar streven slechts

die gedachten te koesteren, die

woorden te gebruiken en die

handelingen te verrichten, welke
wij gaarne voor altijd voor oogen
wenschen te hebben.

De rijke man en de bouwer.

Er bestaat een verhaal van
een man, die voor hij op reis

ging, iemand opdracht gaf een
huis voor hem te bouwen. Hij

liet een groote som gelds bij

hem achter, zeggende : Daar ik

u vertrouw, laat ik de keuze der
materialen en de wijze van
bouwen geheel aan u over. Ik

wil dat u de beste materialen

gebruikt, breede en diepe fun-

deeringen legt, het geheel met
zware balken schraagt. De vloeren
moeten van hard, sterk hout, de
muren en het dak stevig zijn.

(Uit de Millennial Star).

Bouw het zoo goed mogelijk en

zorg het gereed te hebben, als

ik terug kom."
Toen de rijke man weg was,

begon de bouwer, door de groote

geldsom in verleiding gebracht,

te overleggen hoe hij zijn op-

drachtgever het best kon bedrie-

gen om zich een gedeelte van
het bouwfonds toe te eigenen.

Deswege kocht hij minderwaardig
materiaal voor de onzichtbare

deelen van het huis. De fundee-

ring werd smal en ondiep, de
balken werden van een slecht

soort hout en de dakspanten on-

doelmaig van afmeting en kwa-
liteit Hij nam derde rangs

krachten in dienst en aldus be-

spaarde hij een groot deel van
het geld en pochte op zijn goeden
handelsgeest.

Vernis houdt nooit eeuwig stand.

De bouwer zorgde er wel voor
alle zichtbare deelen, welke naar

het uiterlijk moesten worden be-

oordeeld, een fraai aanzien te

geven.

Ofschoon het gebouw een

nauwkeurig onderzoek niet kon
doorstaan, was het schilder- en

verniswerk zóó vakkundig ver-

richt, dat de eigenaar na zijn

terugkeer zijn groote voldoening

uitsprak over het uitmuntende

werk van zijn vertrouwden vriend.

De eigenaar had gedurende
zijn afwezigheid besloten zich in

een vreemd land te vestigen.

Daarom zeide hij tot den bouwer,

na hem voor zijn eerlijk werk te
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hebben geprezen : „Ter belooning

van uw getrouwheid, schenk ik

u dit huis, op voorwaarde, dat

gij er ook in zult wonen. Het
zal er u steeds aan herinneren,

dat eerlijkheid het langst duurt,

betrouwbaarheid een waardevol
bezit is en dat een opdracht,

welke getrouw is nagekomen,
vrede en voldoening schenkt."

Toen de rijke man was heen-

gegaan, zeide de bouwer tot

zichzelf: „Dwaas, die ik ben,

had ik maar geweten, dat ik

voor mi ; zelf bouwde, dat ikzelf

in dit huis moest wonen, dan
zou het heel anders zijn geworden.
De fundeering en de balken zullen

het niet lang houden, de muren
zullen afbrokkelen en het dak zal

instorten .... ik heb mijzelf be-

drogen.

„Mijn huis op zand gebouwd,
zal weldra vallen."

Bouwt Eeuwige woningen.

Onze Hemelsche Vader heeft

aan ieder van ons het bouwen
van een huis toevertrouwd en heeft

ons den raad gegeven, niet „door
bevel of dwang, doch door open-

baring en woorden van wijsheid,"

het te bouwen met de beste

materialen en met behulp van de
beste werklieden. Bovendien ver-

langt hij dat de onzichtbare deelen

zelfs beter zijn dan de zichtbare,

want op de eerste moet het bouw-
werk rusten. Het uiterlijk aanzien

is van minder belang. Hij laat de

taak aan ons over, maar eenmaal
komt de dag, waarop wij Hem
rapport moeten uitbrengen. Dan
zullen wij Hem niet kunnen be-

driegen, want Hij, aan wien wij

verantwoording doen, heeft de
macht ons huis tot in zijn ge-

heimste schuilhoeken te door-

zoeken en niets blijft Hem ver-

borgen. In dit geval echter, weten
wij van tevoren dat wij niet voor
een ander bouwen, maar voor
onszelf. Ongeacht de meerder- of

minderwaardigheid van ons werk,

zal Hij tot ons zeggen: „Dit is

uw woning, gij bouwdet haar en

altijd zult gij daarin wonen."
„Hij, die tegen de menschen

zondigt, kan ontdekking vreezen ;

maar hij die tegen God zondigt,

kan daarvan zeker zijn."

Laat ons daarom bouwen als

waren wij de bewoners en de

eigenaars. Laat ons nimmer ver-

geten, dat wij voor de eeuwig-

heid bouwen. Het Evangelie van
Jezus Christus, zooals het in onze

dagen is hersteld, verschaft ons

alle détails voor den bouw. Het
leert ons, hoe het materiaal moet
worden behandeld, waarschuwt
ons tegen invretende roest, tegen

de vernietigende werking der

zonde ; legt meer den nadruk op
kwaliteit dan op uiterlijk aanzien,

spoort aan tot het leggen van
breede en diepe fundeeringen en
maakt ons indachtig, dat de tijd

alle vernis wegvaagt en dat

alleen goed en eerlijk werk stand

houdt.

Laat ons het werk zóó goed
doen, „het ongeziene zoowel als

het geziene", dat de woning, waar-
in Goden kunnen wonen, rein,

hecht en schoon mogen zijn.

— Hugh B. Brown.

„De naam is uitgelezener dan groote rijkdom, de goede

gunst dan zilver en dan goud". (Spreuken 22 : 1).
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Se todkowiil
door RICHftRD D. EVANS van den Raad der Zeventigers.

Omtrent de toekomst zijn er

sommige dingen, welke wij

weten, en sommige, welke wij

niet weten. Hetgeen wij weten,

weten wij in grove trekken en
niet in bijzonderheden.

Wij weten niet of wij over een
jaar of over tien jaar vrede of

oorlog zullen hebben, maar wij

weten wel, dat de woorden van
alle profeten eenmaal vervuld
zullen zijn.

Richard L. Evans

Wij weten niet, of wij in de
komende tijden en generaties ar-

moede zullen lijden of rijkdom

genieten, doch wel weten wij, dat

zij, die de geboden van God on-

derhouden, de vruchten hunner
gehoorzaamheid zullen plukken,

en dat zij, die zich daaraan niet

willen onderwerpen, op een of

andere wijze de straf zullen on-

dergaan voor elke overtreding.

Wij weten niet welke theorieën

de geleerden nog zullen verkon-

digen, welke philosophie zal wor-
den aangeprezen. Ook weten wij

niet, welke ontdekkingen op weten-

schappelijk gebied nog zullen

worden gedaan, noch welke po-

litieke zienswijzen opgeld zullen

doen, noch wien de menschen
zullen volgen, doch wel weten
wij, dat de grondbeginselen van
het leven onveranderd zullen

blijven, aan welk geen ontkomen is.

Wij weten niet, welke vreug-

den of welke smarten ons te

wachten staan, of voor onze ge-

liefden, of voor den vreemdeling,

die in onze poorten is, maar wij

weten, dat de man of de vrouw,
die zich nimmer in gebed tot

God heeft begeven, eenzaam zal

zijn in smart, wanneer de beproe-

vingen des levens den weg naar

Hem bemoeilijken.

Wij weten niet, wat de toe-

komst voor ons volk verborgen
houdt, of het volgend jaar, de
volgende tien jaren of de vol-

gende generatie ons zullen vin-

den met meer of met minder stof-

felijke welvaart dan wij nu ge-

nieten. Wij weten niet of de
menschen ons zullen liefhebben

of haten, of de pers ons gunstig

gezind zal zijn of ons zal aan-

vallen, of wij dan in een wereld
zullen leven, die geestelijk meer
verlicht of meer verduisterd zal

zijn. Wij weten niet, welke leer-

stellingen dan verkondigd zullen

worden en welke mate van vrij-

heid wij zullen genieten. Wij
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weten echter wel, dat de plannen
van God nimmer teniet kunnen
gaan, en dat, ofschoon de hemelen
en de aarde voorbij zullen gaan,

Zijn woord zal blijven in der
eeuwigheid.

Voorts weten wij, dat wat ook
de toekomst moge brengen, het

voor ons en onze nabestaanden
beter zal zijn temidden der ge-

loovigen dezer Kerk te worden
gevonden, dan in eenige andere

conditie Wij weten, dat dit waar
is voor al onze vrienden en be-

kenden, jonge en oude, en voor
alle menschen, waar zij ook zijn,

onverschillig tot welke natie zij

behooren of in welk land zij

wonen.

„Nieuwe getuigen voor Christus"

(Vervolg van blz. 313)

zien, (Joel 2 : 28) en dat dienten-

gevolge de menschen wonderen
zouden zien gebeuren in de
hemelen en op de aarde.

Hetgeen in deze wereld is ge-

schied sedert dat bezoek hon-
derd en drie jaren geleden, is

een gedeeltelijke verwerkelijking

van de belofte, want in de laatste

honderd jaar heeft de wetenschap
grooter vorderingen gemaakt dan
in alle voorgaande eeuwen te-

zamen. Inderdaad is Gods geest

op alle vleesch uitgestort ge-

worden en hebben de menschen
visioenen gekregen aangaande
Gods geheimen en de verwezen-
lijking dezer visioenen hebben in

den hemel en op aarde wonderen
tot stand gebracht. De hand des

Heeren is in alles, wat thans

vooruit gaat. De strijd tusschen

goed en kwaad zal hevig zijn,

doch recht en waarheid zullen

zegevieren. Iedere, door menschen
bedachte instelling, welke Gods
doeleinden in den weg staat, zal

beven en ter aarde vallen ; Zijn

koninkrijk zal komen en Zijn

wil zal geschieden op de aarde,

gelijk als in den hemel.

Dat geen enkele geloover in

Christus twijfele, want Hij stelt

Zijn komst niet uit, noch is Hij

ver van ons of heeft ons ver-

geten. Laat ons allen voortgaan

te strijden om de wereld voor
Christus te winnen, den recht-

matigen Heerscher.

Ik geef mijn getuigenis, dat ik

weet dat Hij leeft en dat Hij de

Verlosser der wereld is.

Wanneer de dag zal komen,
dat ik in Zijn tegenwoordigheid

mag staan en Zijn stem mag
hooren, of, gelijk detwijfelmoedige

Thomas, mijn hand in zijn ge-

wonde zijde en handen mag leggen,

zal ik met niet grooter zekerheid

weten dan ik nu doe, dat Hij

leeft en dat hij in dezen tijd de

aarde heeft bezocht in de her-

stelling van Zijn heerlijk Evangelie

in al zijn volheid en dat dit de

wereld zal overwinnen. Dat God
dit spoedig moge laten geschieden,

bid ik in den naam van Jezus

Christus, Amen.

„Vertoont gij u slap ten dage der benauwdheid, uwe

kracht is nauw." Spreuken 24 : 10.
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„Wat is de mensch ?"

(Vervolg van blz. 315)

persoonlijke welvaart. Wanneer gelegd, alsof het een mantel was.

iedereen zorgt, dat zijn eigen huis Op eigen beenen moet hij Gods
in orde is. is de geheele wereld koninkrijk binnengaan, hetzij in

in orde. Er wordt veel gesproken den hemel of hier op aarde. Door
over regeerings- of andere geor- overwinning van zichzelf moet hij

ganiseerde voorziening in onze zijn plaats in de eeuwige heer-

behoeften, geestelijk, zoowel als lijkheid in de tegenwoordigheid
stoffelijk, doch in werkelijkheid van God veroveren,

moeten wij de voorziening van „Wat is de mensch, dat Gij

onze belangrijkste behoeften toch hem gedenkt ?"

in onszelf vinden. Het steunen op Hij is Gods zoon, begiftigd met
een ander verzwakt den geest, goddelijke vermogens, welke, in-

Door eigen inspanning zal de dien hij zijn goddelijke afkomst
mensch zijn hooge bestemming en bestemming eerbiedigt, de lang

bereiken. Deze kan ons niet door verwachte regeering der gerechtig-

anderen op de schouders worden heid op aarde zullen brengen.

Om 6e atitPut-uderi

Korte levenswijsheden van wijlen Dr. KARL G. MHESER
(Mormoonsch opvoedkundige van Duitschen oorsprong)

De Heer doet nooit iets naar willekeur.

Mijn woord zal altijd even goed zijn als mijn contract.

Autoriteit moet een ijzeren vuist zijn in een fluweelen •

handschoen.

Een man zonder karakter is een schip zonder roer.

Ik zou liever mijn rechterarm verliezen dan mijn eere-

woord breken.

Het komt er niet zoozeer op aan, wat iemand zegt,

doch waarom hij het zegt.

Een lofwaardig streven om uit te munten is een onont-

beerlijke vereischte om te slagen.

Wanneer ik naar een toespraak luister, let ik alleen op

de verkondigde leerstellingen.

Niemand zal meer van mij of mijn gedrag eischen dan

ik zelf doe.

Hij, die een ander bedriegt is een schurk, die zichzelf

bedriegt, een dwaas.
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$)tt teAwn Li, de tijd om anA mcw-k de

eeuwigheid u&o>i te hekelden

f\NS IS GELEERD dat de
^~^ „vreeze des Heeren is het

beginsel der wijsheid ; de dwazen

verachten wijsheid en tucht."

Ware kennis en wijsheid komen

door gebed, vasten, door doel-

treffende prediking en ijverige

studie (Leer en Verbonden 38 :

76-78). Laat ons de woorden van

Alma niet vergeten :

„Want ziet, dit leven is de tijd

voor den mensch om zich voor

te bereiden God te ontmoeten ;

ziet, de dag van dit leven is de

dag voor de menschen om hun-

nen arbeid te volbrengen.

Ik verzoek U, dat ge

den dag uwer bekeering niet

uitstelt tot het einde; want na

dezen dag des levens welke ons

gegeven is om ons voor te be-

reiden voor de eeuwigheid, ziet,

zoo wij onzen tijd in dit leven

niet nuttig besteden, dan komt

de nacht der duisternis, waarin

geen arbeid volbracht kan worden.

Wanneer gij tot dien vreese-

lijken staat gebracht zijt, kunt ge

niet zeggen : Ik zal mij bekeeren,

ik zal mij tot mijnen God wenden.

Neen, gij kunt dit niet zeggen ;

want diezelfde geest, welke uwe
lichamen bezit ten tijde dat ge

uit dit leven gaat, diezelfde geest

zal kracht hebben uw lichaam in

die eeuwige wereld te bezitten."

(Alma 34 : 32-34)

De Heere is altijd barmhartig

en vriendelijk. Indien wij ons tot

Hem wenden, zal Hij zich tot

ons keeren. „Nadert tot Mij en

Ik wil tot u naderen : zoekt Mij

ijverig en gij zult Mij vinden ;

vraagt en gij zult ontvangen ;

klopt en gij zult opengedaan

worden."

(Leer en Verbonden 88 : 63).

Onze grootste fout is dat wij

niet ijverig zoeken. Ons zoeken

is oppervlakkig, wij schijnen te

denken, dat de Heere verplicht

is ons aan te hooren zonder dat

wij er veel moeite voor behoeven

te doen. Laat ijver en liefde onze

gidsen zijn en wij zullen den weg
naar het eeuwige leven vinden.

(Overgenomen uit „De Weg

tot Volmaking", doorjoseph

Fielding Smith.)
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De „Penland" aangekomen

Kort geleden werd van New-York
bericht ontvangen, dat alle Ouder-
lingen, die met het s.s. „Penland"
van Antwerpen naar New-York op
den 25sten September j.1. waren ver-

trokken, in veiligheid zijn. Dit nieuws
zal ongetwijfeld door alle leden van
de Kerk en door alle vrienden met
vreugde worden begroet.
Apostel en Zuster Joseph Fielding

Smith, die ons eenigen tijd vdór de
Juni-conferentie hadden bezocht, zijn

van Denemarken hier aangekomen.
Zij hebben ginds de aangelegen-
heden der Europeesche Zending ge-
durende de laatste drie maanden
behartigd. Het verheugt ons hen
weer in ons midden te zien, en wij

hopen het voorrecht te hebben hen
te hooren spreken en Zuster Smith
te hooren zingen. Het is echter de
vraag of dit mogelijk is, daar beiden
met de familie Murdock met de
„Zaandam" naar Amerika zullen
vertrekken, zoodra dit schip binnen
komt, tegelijk met de overige Zen-
delingen. Wij hopen, dat de weinige
dagen, welke zij in Holland door-
brengen, dagen van vreugde voor
hen mogen zijn. Zij hebben ons met
wijzen raad bijgestaan en wij hopen,
dat de tijd weer spoedig zal aan-
breken, dat zij mogen terugkeeren
naar deze gewesten. Wij wenschen
hun goede reis.

Overleden

Den 4den October 1939 overleed
in zijn woning te Menaldum (Gro-
ningen) Klaas H. Berkenpas in den
ouderdom van 84 jaren. Hij werd te

Menaldum geboren den lsten Juli

1855, als zoon van Hendrick Berken-
pas en Grietje P. Wagenaar. Hij werd
den lsten Juli 1921 door Hyrum
Dallinga gedoopt en op denzelfden
dag door Ate Westra bevestigd.
Broeder Berkenpas, ofschoon op

grooten afstand wonende van de
dichtst bijzijnde gemeente, en niet in

staat zijnde eenige vergadering bij

te wonen, was een getrouw en op-
recht lid van de Kerk. Hij en zijn

vrouw bewezen de zendelingen steeds
de grootste vriendelijkheden. Onze
deelneming gaat uit naar de achter-
blijvenden en in het bijzonder naar
zijn vrouw en wij hopen, dat zij door
hun geloof in dit laterdaagsche werk
de kracht mogen ontvangen hun
verlies te dragen.
Den 16den September 1939 is heen

gegaan Jan Jacobus Dissel te Amster-
dam. Hij werd den lOden Januari
1863 te Amsterdam geboren, den
28sten November 1913 gedoopt en
den 30sten dier maand door Estel
L. Wright bevestigd.

Wij betuigen onze innige deel-
neming aan allen, die dit heengaan
hebben te betreuren.

Ingezegend

Den 24sten September 1939 ont-
ving Alvin Pieter Jacob Vlam, zoon
van Pieter Vlam en Hanna Melanie
Gijsier een zegening van zijn vader
in de gemeente Den Helder. Den
3den September werd Kitty Kool-
hoven, dochter van Johannes Kool-
hoven en Dirkje C. van Deijl te

Den Haag door Egbertus Heining Jr.

ingezegend.
Te Utrecht ontving den 6den

Augustus 1939 Elizabeth van der
Grift, dochter van Johannes van der
Grift en Adriana K. van der Sluis,

den zegen van Ouderling P. CombeSr.

Gedoopt

Te Den Helder werd Grace Alida
Hermina Vlam, dochter van Pieter

Vlam en Hanna Melanie Gijsier den
30sten September j.1. door haar vader
gedoopt en den lsten October d.a.v.

door dezen als een lidmate der Kerk
bevestigd.
Te Den Helder werd den 30sten

September 1939 Louise Jacoba Marie
Bos, dochter van Jacob Bos en
Louise Marie Roozen door Ouderling
Pieter Vlam gedoopt. Zij werd den
lsten October door Ouderling Dorrel
C. Vickers bevestigd.
Den 6den October 1939 werd Hen-

rich Friederich Brink, zoon van
Hendrik Brink en Henderika Maria
Miller, door Oud. Robert W. Hansen
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te Groningen gedoopt en door Pouwel Fokje Koning, dochter van Hendrik
van Komen bevestigd. Tevens werd Koning en Hendrikje Velde, werd
daar gedoopt: Elizabeth Geezina eveneens door Oud. Lawrence W.
Helina Woltjer, dochter van Klaas Morgan gedoopt en door Oud. Robert
Woltjer en Elizabeth Visser, den W. Hansen bevestigd. Zij volgde het
6den October door haar vader en voorbeeld van haar zuster,
door hem denzelfden dag als een Dina Stoffers, dochter van Andries
lidmate der Kerk bevestigd. Stoffers en Jacobina de Raaf, gedoopt

Roelina Luttmer, dochter van J. H. door Lawrence W. Morgan. Ook deze
T. Luttmer en Roelfje Stoffers, werd zuster heeft haar oude geloof vaar-
den 6den October 1939 door Klaas wel gezegd en het onze aangenomen.
Woltjer gedoopt en denzelfden dag Alfina Stoffers, dochtervan Andries
door Oud. Marion J. Evertsen te Stoffers en Jacobina de Raaf, ge-
Groningen bevestigd. doopt door Oud. Robert W. Hansen,
Voorts hadden te Groningen nog bevestigd door Tiddens Drent. Deze

de volgende doopplechtigheden op zuster is 12 jaar oud.
6 October plaats :

Ipke Koning, dochter van Hendrik Wij wenschen de nieuwe leden
Koning en Hendrikje Velde, gedoopt veel geluk met het nieuwe leven,
door Oud. Lawrence Morgan, Dis- hetwelk zij hebben aangevangen en
trictspresident van Groningen en wij hopen, dat hun getuigenis door
bevestigd door Klaas Woltjer op studie, gebed en eerlijken arbeid
denzelfden dag. Deze zuster is van moge groeien. Onze hartelijke ge-
een ander geloof tot het onze over- lukwenschen

!

gegaan.

BIJ DE VOORPAGINA

Op den omslag voor deze week zien wij de beroemde „Assembly
Hall" (vergaderhal) op den Zuidwestelijken hoek van het Tempel-
plein. Het gebouw wordt voor Stake-conferenties, openbare lezingen

en dergelijke vergaderingen gebruikt, welke niet groot genoeg zijn

om daar 'den Tabernakel voor te bezigen. Er is plaats voor onge-

veer twee duizend personen. Het is een schoon bouwwerk en onder-

scheidt zich in architectonisch opzicht. Vaak worden er ook muziek-

avonden gegeven, welke door het hooge peil een bron van genot

voor de Heiligen zijn, die, muziekliefhebbers als zij zijn, er steeds

naar streven het beste van het beste te geven. Dit gebouw is een

der bekendste van het Tempelplein.

Gezamenlijke opzegging voor de maand November

Gen. 28, vers 22 : „En alles wat Gij mij geven zult, daarvan zal

ik U voorzeker de tienden geven."

AVONDMAALSVERS
Zuiver, Heiland, onze harten,

Houdt ons in het rechte spoor,

Waardig dat Uw Geest ons leide,

Dag aan dag, heel 't leven door.
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NAAR NEW YORK

AFVAART VAN
HAMBURG - LE HAVRE - SOUTHAMPTON

De bekende Favorieten

:

WASHINGTON MANHATTAN
De Populaire „Presidenten":

ROOSEVELT HA R D I N G
Wegens Oorlogstoestanden kunnen geen vertrekdata vermeld worden.

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

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

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


