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WORDT DE WERELD RIJP VOOR DEN
ONDERGANG ?

door JOSEPH FIELDING SMITH van den Raad der Twaalven.

Verkort verslag van een toespraak, gehouden gedurende de Conferentie

van den Noord-Weber Stake in Ogden, Utah den lOden Sept. 1933.

T AAT MIJ U dit vooraf zeggen, der wereld aan het kruis sloeg

Broeders en Zusters : Wan-
neer u denkt, dat we reeds het

einde van de moeilijkheden hebben

bereikt, dan hoort u nu van mij :

„Neen, dat hebben wij nog niet."

Wij hebben nauwelijks het begin

ervan gezien. Ik geloof zonder

Joseph Fielding Smith

eenig voorbehoud en twijfel aan
het Woord des Heeren. Hier in

de Parel van Groote Waarde
vinden wij een verslag van een

gesprek tusschen Enoch en onzen
Heer en Heiland Jezus Christus.

In dit onderhoud gaf Enoch zijn

droefenis te kennen over de zonden
der wereld. In een wonderbaar
gezicht zag hij de aarde en haar

bewoners. Hij zag het werken
van Christus op aarde. Hij zag

hoe men Hem voor de zonden

en hij, Enoch. weende, want hij

werd diep bewogen en hij riep

tot den Heer en zeide : „Hoe lang

zal dit nog duren ? Wanneer zal

de aarde rusten ?" Hij smeekte
den Heer, om toch noq eens tot

de aarde terug te keeren. In het

plan van God was in den beginne

besloten, dat Christus een tweede
keer tot de aarde zou komen en
zoo gaf Hij Enoch deze ver-

zekering : „Zoo waar ik leef, zoo
zeker zal ik komen in de laatste

dagen, in de dagen van godde-
loosheid en wraak, om den eed
te vervuilen, dien ik u gedaan
heb, met betrekking tot de kinderen

van Noach.
En de dag zal komen, dat de

aarde zal rusten, maar vóór dien

dag komt, zullen de hemelen ver-

duisterd worden, en een sluier van
donkerheid zal de aarde bedekken
en de hemelen zullen bewogen
worden en ook de aarde, en
groote kwellingen zullen er onder
de kinderen der menschen zijn, maar
Mijn volk wil ik bewaren." Parel

V. Gr. Waarde, Mozes 7 : 60, 61.

De wereld wordt niet beter.

Ik heb sommige van onze
broeders hooren beweren, dat de
wereld steeds beter wordt. Ik weet
niet, of er zijn, die het nu nog
zeggen, maar ik heb het dikwijls

gehoord. Wie gelooft, dat de
wereld steeds beter wordt, die

verstaat de Heilige Schrift niet,

noch de Openbaringen van onzen
Heer. Wanneer hij hiervoor een
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bewijs vraagt, zoo kan ik hem dit

in een kwartier tijds geven. Ik

zou graag daaromtrent dezen mid-
dag tot u spreken. De wereld
wordt niet beter, maar slechter.

Er is heden meer slechtheid in

de wereld dan gisteren. Er is

heden meer boosheid en laagheid

in de wereld dan voor 10 jaren.

De wereld gaat haar ondergang
tegemoet. Ik zeg dit niet uit mij-

zelve, maar steun hiervoor op de
openbaringen van den Heer.

Ik heb hier een profetie, die

ik u wensch voor te lezen. Ze is

ongeveer 600 jaren voor de ge-

boorte van Christus uitgesproken

en luidt: „Maar ziet in de laatste

dagen, of in de dagen der heidenen,

ja, ziet al de natiën der heidenen
en eveneens der Joden, die op
dit land zoowel als op andere
landen zullen zijn, zelfs op alle

landen der aarde, zullen dronken
zijn van ongerechtigheid en van
alle soorten van goddeloosheden."
En wanneer die dag zal komen,

zullen zij door den Heere der

heirscharen bezocht worden met
donder en aardbeving, met een
groot geluid, met storm, met on-

weders en met de vlam van een
verterend vuur." 2 Nephi 27 : 1-2.

Dat is duidelijke taal, nietwaar ?

In de dagen der heidenen (en wij

leven in deze dagen) zou velerlei

verderf en slechtheid op de aarde
verspreid zijn, en gelooft vooral

niet. dat ons land ^) hiervan vrij

zal blijven. Integendeel, ik geloof,

dat wij vooraan staan. Heden ten

dage zijn er in de Vereenigde
Staten meer moordenaars, meer
misdadigers dan in de meeste
andere landen, tenminste in die,

welke zich christelijk noemen.

Een profetie van President Woodruff,

Den 15den Juh 1894 stond pre-

sident Woodruff op dit podium ;

misschien niet precies op dezelfde

plaats waar ik nu sta, want er

zijn in dien tusschentijd verande-
ringen in het gebouw aangebracht.
Maar hij stond hier en sprak tot

het volk. Ik wilde, dat ik zijn

toespraak gedrukt bij mij had,

zoodat ik u eruit zou kunnen
voorlezen. ')

^) Amerika. — Red.

^) Hier volgt het gedeehe van de
toespraak, welke Ouderling Smith in

het bijzonder bedoelde

:

Wat zijn de teekenen des tijds ?
Kunnen de Laterdaagsche Heiligen ze

lezen? Onze tijd gaat vlug. De Heer
is bezig om zijn werk in gerechtigheid
te verkorten Leest de openbaringen in

het boek der Leer en Verbonden, want
daarin vindt ge geschreven, hetgeen in

de toekomst in de wereld zal gebeuren.
In het begin van de Kerk zeide de Heer
tot Joseph Smith: ,,Ziet, voorwaar zeg
ik u, de engelen die gereed en wachtende
zijn voortgezonden te worden de velden
at te maaien, roepen tot den Heere
dag en nacht."

Doch de Heere zeide tot hen : ,,Rukt
het ojikruid niet uit terwijl de halm
nog teeder is, (want voorwaar, uw ge-

loof is zwak) opdat gij de tarwe niet

eveneens verwoest.
Laat daarom de tarwe en het onkruid

tezamen opgroeien totdat de oogst vol-

komen is, dan zult gij eerst de tarwe
uit het onkruid verzamelen, en na het

vergaderen der tarwe, ziet, het onkruid
wordt in bundelen gebonden en het

veld verblijft om verbrand te worden."
(L. en V. 86:5-7).

Wat mankeert er aan de wereld van
heden ? Vanwaar komen deze veran-
deringen, die de wereld ondergaat?
Waarom zijn deze verschrikkelijke aard-

bevingen, stormen en gerichten ? Wat
hebben al deze groote en verschrikke-

lijke gebeurtenissen te beteekenen? Hier
is het antwoord : deze engelen, die vele

jaren in Gods tempel tegengehouden
zijn gewor.^en, hebben nu de vrijheid

gekregen uit te gaan, om hun zending
en werk op aarde te beginnen en ze
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Het was gedurende een con-

ferentie. Toen hadden wij hier

slechts één stake. Het onderwerp
van den president ging over de
teekenen der tijden Hij opende
dit Boek, Leer en Verbonden en

las uit afdeehng 86 voor, over

het onkruid en de tarwe en de
engelen, die dag en nacht tot den
Heere roepen en klaar zijn om
uitgezonden te worden om de

wereld te tuchtigen. President

Woodruff zeide toen, dat deze

engelen nu uitgestuurd zijn, om
hun zending te vervullen. Dit was
niet de eenige keer waarop Presi-

dent Woodruff over dit onderwerp
sprak. Hij sprak eveneens hier-

over op de conferentie van de

Kerk in het jaar 1896; ik was
aanwezig en hoorde het. In al de

jaren van 1893—1898 (het jaar

van zijn overlijden) heeft hij bij

talrijke gelegenheden hierover ge-

sproken. Hij zeide, dat van dien

tijd af de moeilijkheden zouden

toenemen, zelfs zoo erg, dat de

menschen ze niet meer aan zouden

kunnen.

Het onheil neemt toe.

Het was denk ik, ongeveer in

het jaar 1916, toen ik op wensch
van mijn vader een groot aantal

couranten en tijdschriften van
de laatste 20 jaren doorzag en

tot mijn verbazing ontdekte, dat

ongelukken, verwoestingen door
natuurverschijnselen, moeilijkheden

zijn heden hier op deze aarde. Deze
gerichten hebben iets te beteekenen.

Het woord des Heeren kan niet on-
vervuld blijven. Wanneer u wilt weten
wat gebeuren zal, zoo leest dan de

openbaring van Johanncs, leest het

Boek van Mormon en het boek der

Leer en VeJbonden, want deze dingen
staan voor de deur. (Millennial Star,

8 Oct. 1894).

enzoovoort onder de volkeren

van jaar tot jaar toegenomen
waren. In de laatste paar maanden
hadden wij zelfs verschillende

sterke stormvloeden, waarbij de
zee ver buiten haar oevers is

getreden en geweldige schade

aangericht heeft. Vele menschen-
levens zijn daarbij verloren gegaan,

en de waarde van de vernielde

„Gij zult hooren van oorlogen

en geruchten van oorlogen."

eigendommen loopt in de millioe-

nen. Misschien hebben wij dat

reeds weer vergeten, ofschoon

wij nog pas in de courant over

de laatste groote wervelwind
konden lezen. Deze dingen nemen
in aantal en sterkte toe. De
moeilijkheden groeien. De men-
schen zijn heden niet meer zoo

rechtschapen als ze voor den
oorlog waren. Ik wil graag hier-

over nog iets zeggen, voordat ik

het vergeet Maar ik wil eerst

nog een paar andere gedeelten

uit de Heilige Schrift voorlezen

en ik wensch u te zeggen, dat

(Zie vervolg bfz. 382).
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KeA^q^^iuiJhjti ^%~.

van Günther Zühlsdorf. (Uit het Duitsch.)

WANNEER WIJ het woord
Kerstmis hooren, worden

herinneringen aan onze kindsheid

in ons wakker. Wij denken on-

willekeurig aan den lichtglans, de

feestvreugde en het gezang.

Toen wij kinderen waren, vol-

deed het ons te weten, dat het

Kerstkindje geboren werd en met
Hem vreugde in de wereld en in

de menschenharten kwam.
Toen vroegen wij er niet naar

hoe de vele feestgebruiken ont-

staan zijn, en toch is het de moeite

waard hun ontstaan na te gaan.

Oorspronkelijk vierde men
Kerstmis op den Epiphaniasdag,

den 6den Januari. Sinds de 4de
eeuw werd het met het heiden-

sche feest van de winter-zonne-

wende tezamen gevoegd De dagen
van 24 December tot den 6den
Januari waren voor de menschen
toen bijzondere heilige dagen.

Men rustte van arbeid en strijd

en men bracht dezen tijd in feest-

stemming door. Het is begrijpe-

lijk dat deze dagen door onze
voorouders in blijde opgewektheid
werden doorgebracht, want de
zon nam den strijd met den vorst

weder op en verjoeg het toen-

dertijd veel ruwere winterweer.

Ter eere van de Goden be-

reidde men het z.g. Joel-feest-

gebraad, terwijl appels en nooten
— juist als heden — niet mochten
ontbreken. Op den kortsten dag
van het jaar wandelden drie

goden door het land. De Kerk
gaf aan deze naamlooze helden de
namen Kaspar, Mechior en Bal-

thazar; ze werden de drie Ko-
ningen uit het Oosten genoemd.

Zoo worden — in hoofdzaak door
de bevelen van den paus Gregorius
den Grooten — bruggen naar

het heidensche geloof geslagen.

Van Ruprecht, een aanvoerder
in Wodans wilde leger, maakte
men een dienaar van het Kerst-

kind. De geboorte van den hei-

densche God Widar veranderde
men in de geboorte van den
Heiland. In het Kerstfeest is dus,

afgezien van deze veranderingen

het heidensche Joelfeest tamelijk

zuiver behouden gebleven.

In Pommeren en Mecklenburg
bestaat nog een oud gebruik; het

„Joelklappen" werpen. Kleine ge-

schenken werden bij vrienden en

buren, zonder dat de gever zich

liet herkennen, in huis geworpen.
Na het wegnemen van het om-
vangrijke omhulsel vond de ont-

vanger misschien een papier,

waarop geschreven stond, dat hij

op den zolder verder moet zoeken,

of hij werd op andere wijze voor
den mal gehouden, niet wetende
aan wien hij de grap of de
vriendelijke gave te danken had.

Maar deze gewoonte gaat meer
en meer verdwijnen.
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De Kerstboom heeft zich overal zoo ingebur-

gerd, dat men zich een Kerstfeest zonder hem
niet meer kan denken en toch is dit gebruik
eigenhjk nog jong. Ofschoon Wolfram von
Eschenbach (12e— 13de eeuw) reeds het gebruik
vermeldt om ter eere van hooge gasten boomen
met lichten te plaatsen, werd de Kerstboom pas
in de 17de en 18de eeuw populair, want tot de
16de eeuw heeft de Katholieke kerk hem als

heidensch bestreden.

In Frankrijk is de den eerder tot aanzien ge-

komen dan in Duitschland. Dit mooie gebruik

schijnt door Zweedsche officieren gedurende den
30 jarigen oorlog overgebracht te zijn naar
Duitschland. Goethe spreekt in het jaar 1774 van
een opgemaakten boom met waskaarsen, suiker-

werk en appelen. Schiller liet zich in het jaar

1787 door zijn bruid een boom oprichten. Heden
is de Kerstboom het zinnebeeld van een stralende,

Duitsche Familie-Kerstmis geworden.
In het conservatieve Engeland konden zich

vele oude gebruiken staande houden en de denne-

boom heeft daar nog niet zoo lang geleden zijn

intocht gehouden. De „Yule log" (Joelblok), ge

meenschappelijk gezongen „Yule
liederen) ook „Christmas carols"

een „merry Christmas".

Heden nog versieren de Engelschen hun kamers
met groene mistletakken, een woekerplant met
witte bessen. Ontmoet een lid van het mannelijk

geslacht een lid van het zwakke geslacht onder
zulk een twijg, dan is hem naar oude zede een
kus veroorloofd. Tegelijkertijd moet dan een bes

worden geplukt. In verschillende deelen des lands

gebruikt men in plaats van de mistletwijg de
steekpalm met roode bessen. Zwijnskop en kalkoen

behooren tot het feestmaal en niet te vergeten :

de plumpudding.

Overal waar de christenheid dit feest aller

feesten viert, moeten lichten de gedachte weer-
geven, dat aan de menschheid een licht is op-

gegaan, dat de donkerheid van de nacht op aarde

overstraalt. Laten wij temidden van alle uiterlijke

vormen deze hoofdzaak niet vergeten,

songs (Kerst-

behooren tot
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VAN DE REDACTIE
VERHEUGT U

!

Want voorwaar Ik zeg u : gezegend is hij, die Mijne geboden
onderhoudt, hetzij in leven of in den dood ; en hij die in
moeilijkheden getrouw is, zal een grootere vergelding in het
Koninkrijk der Hemelen verwerven. (L. en V. 58 : 2).

OPGERUIMD BLIJVEN te-

midden van moeilijkheden is

een zware opgave. Voor velen

zelfs onmogelijk ! Dat vergt een
geestesgesteldheid, die ver boven
de gemiddelde uitgaat. Er is

moed, zelfvertrouwen, een gezond
optimisme voor noodig. En voor
alles : een groot Gods vertrouwen

!

Wie dat in hooge mate bezit,

kan de grootste tegenslagen met
een kalme gl'mlach van berusting

onder de oogen zien. Met Gods-
vertrouwen wordt hier echter

geen passieve gemoedstoestand
bedoeld. Het moet gepaard gaan
met een daadwerkelijke gehoor-
zaamheid aan het gebod : „Hebt
uw naaste liet gelijk uzelf en
God boven alles". In dit gebod
ligt alles besloten, d.w.z. alles

wat goed is komt uit de eerbie-

diging van dat gebod voort, En alle

ellende uit de minachting ervan.

Want waar geen vertrouwen
in God is, is ook geen vertrouwen
in Zijn geboden. In de wereld
van tegenwoordig hebben Gods
wetten en geboden geen plaats

in de harten der menschen.
Zij, die geroepen zijn om

anderen te leiden, meenen daar-
door zelf geen leiding meer noo-
dig te hebben. Zij zijn verblind

door eigenwaan en wanneer
blinde leidslieden blinden leiden,

vallen beiden in de gracht

!

Het verbijsterende feit in de

tegenwoordige wereld doet zich

voor, dat millioenen rechtschapen

en ontwikkelde menschen weten
en zien, dat de wereld haar
ondergang tegemoet gaat. en dat

niemand in staat is haar gang te

stuiten, laat staan te keeren. Hoe
komt dat ? Omdat de maatschappij

doordrenkt is van de Leugen

!

Op allerlei gebied. Want de
Leugen vleit, bedwelmt, verlokt,

geeft rust! De Leugen sust het

geweten in slaap, zij is een nar-

cotisch gif! Daaraan geeft de
mensch zich gaarne over. De
Waarheid is hard en meedoogen-
loos. Zoo schijnt het. En zoo
is het voor degenen, die Haar
bestrijden. Zij, die haar dienen,

weten uit ervaring, dat zij

de edelste, rechtvaardigste en

lieflijkste Gebiedster is, die men
zich kan denken. Doch dat weet
de wereld niet, omdat er zoo

weinigen zijn, die Haar dienen

!

Daarom vinden zij de Waarheid
hard en meedoogenloos en bemint

zij de lokkende leugen en zegt

:

„Wij kunnen er toch niets tegen

doen." Zij vergast zich eraan,

zij verzadigt zich eraan, totdat....

ook de Leugen haar walgt. En
dan is het pleit gewonnen. Maar
eer het zoover is .... ! Geen
nood. Hebt gij gelezen, wat hier-

boven staat aangehaald ? Want
inderdaad : Het bovenaangehaalde
is de Waarheid.



VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN 381

VREDE! van
Adama van Scheltema

Vrede spreid gij uw zachte vleugels

Over de donkere aarde heen -

Over de moeden en de gewonden,

Over de duizenden, die verzwonden,

Over al de snikkende monden.

Die verbleekt zijn van geween!

-««)0»+-

Vrede daal gij uit lichte sferen,

Waarheen gij vluchttet voor deze wereldsmart.

Daal over hen, die u hebben verraden.

En over de dwazen, die op u smaadden.

En over de blinden, die om u baden.

Daal — daal gij weder in ons hart

!

-(-«-OO-W-)-

Opdat uw liefde daar weder wone,

Opdat uw liefde ons weer genas -

Liefde bove' onze ijdele wenschen,

Liefde over alle ijdele grenzen.

Liefde alleen, van mensch tot menschen,

Die eindelijk leerden wat liefde was

!
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Wordt de wereld rijp voor den ondergang ?

fVervolg van blz. 377)

ik aan deze dingen geloof en ze

aanneem, zooals ze geschreven

staan. Ik geloof vast en zeker,

dat het woord des Heeren zonder

mankeeren in vervulling zal gaan.

In de eerste afdeeling van „Leer
en Verbonden" zegt de Heere
het volgende

:

„Bereidt u, bereidt u voor dat-

gene wat komen zal, want de
Heere is nabij.

En de gramschap des Heeren
is ontstoken, en Zijn zwaard is

in den Hemel ontbloot en het

zal op de inwoners der aarde
nedervallen.

En de arm des Heeren zal

geopenbaard worden, en de dag
komt, dat degenen die niet naar

de stem des Heeren willen luiste-

ren, noch naar de stem Zijner

dienstknechten en apostelen, van
het midden des volks afgesneden
zullen worden." L. en V. 1 : 12-14).

Ik zou liefst heel uitvoerig

hierover spreken, maar zal er

geen tijd genoeg voor hebben,

daar ik nog over een paar andere
zaken spreken wil. Ik wil daar-

om alleen dit zeggen

:

Dit is feitelijk alleen een her-

haling, van hetgeen sinds de
dagen van Mozes tot ons ge-

komen is. Mozes verklaarde, dat

in de laatste dagen de Heere
een Profeet zou zenden, naar

wien het volk in alle dingen zou

luisteren, en wanneer ze zouden
weigeren om naar hem te luis-

teren, zoo zouden zij uit het volk

verdelgd worden. Dit heeft nu
zijn groote beteekenis. Er wordt
in de Heilige Schriften dikwijls

over gesproken. Nephi spreekt

ervan (1 Nephi 22 : 20) en toen

Christus aan de Nephieten ver-

scheen haalde Hij deze schriftuur-

plaats aan (3 Nephi 20 : 23 en
21 : 11). Ook Petrus gebruikte ze,

toen hij tot de Joden sprak

(Handelingen 3 : 22-23),

Toen Moroni in den nacht

van den 21 sten September 1827

aan den Profeet Joseph Smith

verscheen, haalde hij deze woor-
den van Petrus aan en zeide :

De dag is nog niet gekomen,
in welken diegenen, die niet naar

Zijn stem willen hooren, van het

volk zullen worden afgesneden,

doch hij zal spoedig komen.
Hij haalde ook het 11 de Hoofd-

stuk van Jesaja aan en zeide, dat

dit spoedig in vervulling zou gaan.

Wanneer u wilt weten, wat daarin

staat, kunt u het lezen. De tijd

zal spoedig komen, dat diegenen,

die tot het verbond behooren uit

het volk zullen verdelgd worden,
wanneer ze niet naar de stem des

Heeren noch naar de Profeten en

Apostelen of van Zijn dienst-

knechten willen luisteren.

(Wordt vervolgd.)

Een ieder van u zal vroeg of laat aan een twee-

sprong van den levensweg staan en moeten kiezen

tusschen persoonlijke belangen en rechtvaardigheid.
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EEN CAUSERIE OVER HET BOEK VAN MORMON
door J. M. Sjodahl

Een vrije bewerking uit het Engelsch van een studie in de „Improvcment Era"

Vervolg.

Het oversteken van de groote
diepte. In Ether 2:16-18 lezen

wij, dat de broeder van Jared op
goddelijk bevel, een aantal kleine

schepen bouwde, waarmede hij en
degenen, die hem vergezelden, de
groote zee overstaken, die de
landen scheidt.

Eenige eeuwen later, toen Lehi
en de zijnen aan de zeekust kam-
peerden, in een streek, dien zij

Overvloed noemden, ontving

Nephi van den Heer bevel een
schip te bouwen, waarmede zij

naar de andere zijde van de oceaan
zouden varen. Het schip werd
gebouwd en de reis aanvaard.

Deze wonderlijkereizen herinneren

ons aan eenige andere, die in de

wereldgeschiedenis staan opge-
teekend.

In het jaar 1500 verliet Pedro
Alvarez de Cabral de haven van
Lissabon met dertien schepen en

een totale bemanning van 1200
koppen onder zijn bevel. De be-

stemming was Oost-Indië. Doch,
nadat hij de Kaap-Verdische
eilanden was gepasseerd, stuurde

hij een koers, die te westelijk was ;

hij werd over den Atlantischen

oceaan gedreven en kwam ten-

slotte op de kust van Brazilië

terecht.

Van Jean Cousin, afkomstig

van Dieppe, wordt een soortge-

lijke ervaring vermeld in 1488.

Toen hij langs de Afrikaansche

kust in zuidelijke richting zeilde,

werd hij door een storm over-

vallen, die hem dwars over den

oceaan op de Braziliaansche kust

deed belanden.

In het jaar 1000 zeilde Lief

Erickson, die van het bestaan van
een vreemde kust ten zuiden van
Groenland had gehoord, van
Brattahlid met een bemanning van
35 koppen. Na een gunstige reis

landde hij aan een plaats van de
Amerikaansche kust, welke plaats

zij Markland noemden. Eenige
dagen later kwamen zij aan een

andere plaats en die noemden zij

Vinland. Maar lang voor de ont-

dekkingstochten van dezen Ys-
lander, werden Japaneesche jonken

tegen de kusten van Oregon en

Californië gedreven. Voorts be-

staat er een overlevering, volgens

welke Boeddhistische priesters in

de 5de eeuw van China naar

Mexico zijn overgestoken. (Zie

Fiske ; De Ontdekking van Ame-
rika, 2e hoofdstuk, 1ste deel.)

Deze overlevering, welke langen

tijd werd tegengesproken, schijnt

door ontdekkingen in de begraven
stad Tevtihuacan, bij Mexico-
City, te worden bevestigd Daar
zijn n.1. schriftteekens van onmis-

kenbaren Chineeschen oorsprong
ontdekt. De heer M. F. K.

Tong, Chineesch zaakgelastigde in

Mexico, herkende sommige van
die karakters als de Chineesche
teekens voor „zon", „maan",
„oog", „sla rechts af" en „sla

links af". Dit is een bewijs, dat

in het grijze verleden die land-

streek werd bewoond door men-
schen, die met de oude Chineesche
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schriftteekens op de hoogte waren. De reizen over

de oceaan, waarvan het Boek van Mormon spreekt,

leveren geen grootere moeilijkheden op dan die,

welke in historische verslagen voorkomen.
Jared en zijn broeder waren tijdgenooten van

Noach, want deze groote patriarch leefde na den
zondvloed nog 350 jaren, (Genesis 9 : 28) en dus

meer dan een eeuw na den Toren van Babel. Zeer
waarschijnlijk hadden zij de ark gezien en mogelijk

ook wel een beschrijving van Noachs schip gehoord
en van het land, vanwaar deze en zijn familie kwamen.
Het is meer dan waarschijnlijk, dat gedurende den
langen tijd, die verliep tusschen den vloed en de
vergeefsche poging om de menschelijke familie rond-

om den Toren van Babel te verzamelen om een

verspreiding over de aarde te voorkomen, menige
avontuurlijke geest een verlangende blik had geslagen

in de richting van het ver verwijderde land, van-
waar Noach was gekomen ffi'^'^'^

Wij weten, dat de Jaredieten op hun reis naar de
oceaankust, booten bouwden waarmede zij meren en

rivieren overstaken, zoodat, toen zij eindelijk het
'^JJ

groote water hadden bereikt, de scheepsbouw en de
navigatie niet geheel onbekende begrippen voor hen
waren.

Lehi en de zijnen hebben ongetwijfeld, als in-

woners van Jeruzalem, Phoenicische zeelieden en hun
schepen gekend. Deze waren ervaren en bekwame
zeevaarders in dien tijd. Herodotus vermeldt, dat de
Phoeniciërs ongeveer 600 jaar voor het begin onzer

jaartelling, Afrika omzeilden, beginnende in de Roode
Zee en door de Middellandsche Zee terugkeerende.

Een dergelijk feit werd natuurlijk in de landen rondom
de kuststrook, die door de Phoeniciërs was bewoond,
bekend en maakte daar min of meer het onderwerp
van de dagelijksche gesprekken uit. Het is niet on-

waarschijnlijk, dat Lehi en zijn zoons alles van deze

reis hadden vernomen, tenzij zij Jeruzalem reeds vóór
de terugkeer der zeelieden hadden verlaten.

Lichtverspreidende steenen. In Ether 6 : 3 lezen

wij, dat de Heer, in antwoord op het gebed van
Jareds broeder, (Ether 3 : 4) „maakte, dat de steenen

in de duisternis schenen", om licht te geven aan
degenen, die den oceaan moesten oversteken in

schepen, die voor dat doel waren gebouwd. De
steenen, lezen wij, (Ether 3 : 1) waren „wit en helder,

gelijk doorschijnend glas."
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Ten aanzien hiervan is het in-

teressant te lezen wat in een
courantenverslag van 20 Juni 1920
vermeld staat over de resultaten,

die een geleerde, Dr. T. Coke
Squance, van Sunderland, had
verkregen, toen hij kostbare

steenen aan de inwerking van X-
stralen had blootgesteld. „Ge-
durende het proces", zoo zegt het

verslag, „werd de glans van den
safier dermate versterkt, dat deze

de schittering van een diamant
nabij kwam. Een diamant ver-

kreeg een prachtige groene schitte-

ring. Op de vraag, of deze bij-

zondere glans permanent zou zijn,

antwoordde Dr. Sqance, dat hij

dat niet wist, doch dat de safier,

waarmee hij de proef had gedaan,

zijn glans drie jaar lang had be-

houden." „Het merkwaardigste
van het experiment is echter", zoo

voegde hij er aan toe, „is de
buitengewone schittering, welke

de steenen verkrijgen, wanneer
zij met de stralen worden opge-
sloten." Hij toonde ons een groote

robijn, die blonk als een diamant.

Het blijkt dus, dat toen de

broeder van Jared den Heer bad
de steenen, die hij uit de berg

Shelam had losgemaakt, lichtend

te maken, hij op strikt weten-

schappelijken grond stond. Zijn

gebed was redelijk, gelijk elk ge-

bed is, dat door Gods Geest wordt
ingegeven.

Drukkende belastingen. Mosiah
vermeldt het feit, dat het volk

van Limhi aan de Lamanieten

onderworpen was (Mos. 7 : 15) en

deze buitengewoon zware belas-

tingen aan dat volk oplegden. In

vers 22 lezen wij, dat die be-

lasting bestond uit de helft van

het verbouwde graan, de helft

van de opbrengst van de vee-

stapel en de helft van alles, wat
het overigens mocht ontvangen.

Op wanbetaling stond de dood-
straf. Geen wonder dus, dat

Koning LimhiAmmon mededeelde,
dat zijn volk liever de Nephieten
wilde dienen, dan zijn tegenwoor-
digen vorm van slavernij besten-

digen.

Deze toestand geleek veel op
dien, welke door de Spanjaarden
werd aangetroffen, toen zij Mexico
veroverden. Er bestond een soort

overeenkomst tusschen de drie

grootste steden der Azteken ten

aanzien van de belastingheffing

van andere steden. Wie van deze

niet gewillig was daaraan te vol-

doen, werd wreedaardig gestraft,

tenzij de stad sterk genoeg was
zich te verdedigen. Dan ontstonden
bloedige gevechten, waarbij de
krijgsgevangenen op de altaren der

afgoden ter dood werden gebracht.

Zoo had de stad Tlascala met
succes een aanval van den twee-
den Montezuma afgeslagen, toen

Cortez ten tooneele verscheen.

Deze sluwe Spanjaard bemerkte
weldra, dat er doodelijke vijand-

schap heerschte tusschen de schat-

plichtige steden en de samen-
spannende Azteken, van welke
conditie hij een handig gebruik

maakte.

De geschiedenis van de ver-

overing van Amerika door de
Spanjaarden leert ons, dat de
practijk van de Lamanieten om
hun zwakkere naburen tot schat-

plichtige slaven te maken, door
de Azteken in de 16de eeuw werd
toegepast en dat deze tenslotte de
hoofdoorzaak van hun ondergang
werd.

Het Boek van Mormon geeft

een treffend beeld van de politieke
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toestanden in Nephietische landen,

die in sommige deelen van de
Nieuwe Wereld nog bestonden,

toen zij vier eeuwen geleden werd
ontdekt. Ik geloof niet, dat er

geleerden zijn, die sterkere be-

wijzen ten aanzien van de Oud-
Testamentische geschriften in hun
bezit hebben.

De Bijbel. In I Nephi 13 : 20-26

geeft de schrijver het visioen

weer, dat hij aangaande den Bijbel

ontving. Hij zag een boek, dat

onder de heidenen werd verspreid,

(vers 20). Van dit boek zegt de
engel tot Nephi

:

(1). Het is een verslag over de

Joden en „het komt voort uit den
mond eens Joods". De woorden
tusschenaanhalingsteekens worden
herhaald (vers 23 en 24).

(2). Het bevat „de verbonden
des Heeren, welke Hij met het

huis Israëls heeft gemaakt" en

„vele profetiën" (vers 23).

(3). Zooals het boek „uit den
mond eens Joods voorkomt", is

het eenvoudig, dwz. gemakkelijk

te begrijpen. Het bevat den een-

voud van het Evangelie, of wel,

het Evangelie wordt, voor zoover
het is geopenbaard, op eenvoudige

wijze uitgelegd.

(4). Het boek bevat ook het

verslag der twaalf apostelen : „en

zij geven getuigenis van de waar-
heid, welke is in het Lam Gods"
(vers 24).

(5). „Deze dingen" — het boek,

dat „voortkwam uit den mond
eens Joods" en het verslag der

Twaalven — „gaan in reinheid

voort tot de heidenen".

(6). Deze zuiverheid blijft be-

staan, totdat „vele deelen van het

Evangelie worden weggenomen",
alsook „vele verbonden des

Heeren" (vers 25).

Dit is een beknopte weergeving
van de geschiedenis van den Bijbel,

welke waard is, nader onder de
oogen te worden gezien.

Let in de eerste plaats eens op
de nauwkeurigheid van de ge-

bruikte woorden. Van het Oude
Testament wordt gezegd, dat het

is : „Een verslag over de Joden,
dat het voortkwam uit den mond
van een Jood, terwijl het Nieuwe
Testament wordt aangeduid als

het verslag der „Twaalf Apos-
telen". Beide verslagen zijn af-

komstig van de Joden.

De boeken van het Oude Testa-

ment werden samengesteld door
de mannen, wier namen zij droegen,

of althans onder hun toezicht. Het
was dus „een verslag van de

Joden". De boeken der Wet
werden in de Ark des Verbonds
in de Tabernakel in de wildernis

geplaatst, en daarna in den tempel

te Jeruzalem. Aan de eerste ver-

zameling werden geleidelijk de

verschillende historische en pro-

fetische geschriften toegevoegd,

van Jozua tot Habakuk. Jona,

Amos, Jesaja, Hosea, Joel, Micha,
Nahum, Zefanja, Jeremia, Obadja
en Habakuk, zij allen leefden voor

de verwoesting van den tempel.

Wat er met de heilige boeken is

gebeurd, nadat het heiligdom was
verwoest en het volk verspreid,

weet men niet. Misschien werden
zij ergens verborgen, doch het

waarschijnlijkste is, dat vele voor-

aanstaande Joden afschriften in

hun bezit hadden, die zorgvuldig

bewaakt werden. In ieder geval

schijnt Daniël, toen hij te Babyion
was, met de wet van Mozes en

met de profetiën van Jeremia be-

kendtezijngeweest (Dan.9:2enll).

(Wordt vervolgd).
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GEBEURTENISSEN IN DE ZENDING

Gehuwd Wij wenschen genoemde jonge

Te Leeuwarden werd den Isten P^^^"
^^f^ ^^^^V ^^^^/J

°P ^un

December 1939 door br. J. Schip-
verderen levensweg en hopen, dat

aanboord Sr. het huwelijk ingezegend |?^ ^""„^"^^^ "^°g^" g^"i^ten m het

van Dick Tijmstra en Lena Petronella
Evangelie van Jezus Christus.

Elizabeth Peters.
Te Den Haag werd op Woensdag Ingezegend

13 December 1939 door br. J. Schip-
aanboord Sr. het huwelijk ingezegend Te Delft werd door Oud. J. M. P.

van Andries v. d. Beek en Simonie J. Verstegen den 5den November
Meesters. 1939 ingezegend: Ysbrand Cornclis
Voor deze inzegeningen waren Wilhelmus Valentinus Grandjean,

speciale bijeenkomsten belegd, en zoon van Johannes Grandjean en
alle aanwrezigen genoten van deze Marg. Joh. Slootweg,
indrukwekkende plechtigheid.

• • •

BIJ DE VOORPAGINA
Wij geloovcn onderdanig te moeten zijn aan Koningen,
Presidenten, Heerschers en Vorsten, in het gehoorzamen,
eeren en onderhouden der wetten Art. 12 des Geloofs.

Indien ooit een geloof in daden is omgezet met groote moed en zelf-

loochening. dan is het zeker geschied tijdens den tocht naar het

Rotsgebergte van de Mormoonsche Pioniers, toen op 26 Juni 1846
de Kapitein James Allen van het leger der Vereenigde Staten van
de leider Pioniers, Brigham Young, namens de regeering eischte,

dat hij 500 jonge mannen zou afstaan om mede te vechten in de
oorlog tegen Mexico, die toen juist was uitgebroken.

Hoewel de Mormonen pas uit Nauvoo waren gevlucht, na te-

voren uit Missouri te zijn verdreven en aan allerlei soorten ver-

volgingen, laster, verguizing en wreedheden te hebben bloot gestaan,

zonder dat het Amerikaansche gouvernement een hand uitstak om
hen te helpen, aarzelden zij thans geen oogenblik om aan dien op-

roep gehoor te geven. Het vaderland was in nood, datzelfde vader-

land, dat hen aan de willekeur van haatdragende benden had prijs

gegeven, had hun hulp nu noodig. Zij gaven het onverwijld. Dat
het kamp der pioniers hierdoor zoodanig werd verzwakt, dat verder

trekken onmogelijk was, en zij genoodzaakt waren temidden van
.— gelukkig goedgezinde Indianenstammen — hun winterkwartier

op te slaan, mocht op het besluit om te gehoorzamen geen invloed

hebben. Voorwaar een voorbeeld van zelfverloochening en Gods-
vertrouwen, dat inspireert

!

Ter eere van het „Mormonenbataljon", welks praestaties een

apart hoofdstuk vormen is een monument opgericht, waarvan de
afbeelding op den omslag is afgedrukt.
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UNITED STATES LINES
PAN AMERICAN AIRWAYSc

De vliegende „Clipper" dienst tusschen
Europa en New York. Iedere Zondag
en Woensdag van Lissabon via Azores
en Bermuda naar New York, De snelste
verbinding tusschen Nederland en
Hmerika via Parijs-Lissabon.

VAN KUST TOT KUST DOOR DE
LUCHT IN AMERIKA.

Via Transcontinental & Western Air,
Inc. Amerika's kortste en snelste lucht-

route van kust tot kust, met directe
en aansluitende verbindingen op meer
dan 140 voornaamste steden. U kunt
geheel door de lucht van Europa naar
San Francisco reizen.

PANAMA PACIFIC LINE
NEW YORK-CALIFORNIA.

Met vijf modern uitgeruste zuster-
schepen, welke speciaal zijn ontworpen
om tegen matig tarief, confortabel en
genoegelijk te reizen. Uitgaand: New
York — Baltimore — Panama kanaal —
Acapulco (Mexico) — Los üngcles —
San Francisco. Terug Via Havana.

NEW YORK-ZUID-AMERIKA.
Een regelmatigen wekelijkschen dienst
tusschen New York en Buenos Aires,
welke onderhouden wordt met de
schepen van de American Republics
Lines, waaronder de 33.000 Tons me-
tende „Brazü" — „Uruquay" en „Argen-
tina", de grootste schepen welke in
geregelden dienst tusschen Noord- en
Zuid-Amerika varen.

Indien U naar of in Amerika
wilt reizen, kunnen de
United States Lines U de
snelste en voordeeligste
route om Uw reisdoel te

bereiken, aangeven.
Wendt U zich tot Uw reis-

bureau of direct tot ons
voor volledige inlichtingen.

Volmaakte
Reis-
organisatie

^«1^^^

ROTTERDAM
Atlantic Huis
Westplein 2

PARIJS LONDON
10, 7,Haymarket-S.W.I.
RueAuber 38, Leadenhall Str.-E.C.


