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President Van Dam

President Sipkema President Green

HET PRESIDENTSCHAP DER NEDERLANDSE ZENDING.

Enkele jaren geleden heeft het Eerste Presidentschap der Kerk de
Zendingspresidenten aangeraden, raadgevers te kiezen. Aangezien
het een zware taak is om al de verantwoordelijkheden en problemen
alleen te behandelen heeft President Don H. Van Dam besloten en
tevens aangesteld:

Ouderling John Sipkema als Eerste Raadgever en
Ouderling Phares N. Green als Tweede Raadgever.
Ouderling John Sipkema is geboren te Amsterdam op 3 Juli 1904,

en heeft op zeventien jarige leeftijd het Evangelie aangenomen.
Gedurende 1923—25 heeft hij een locale Zending vervuld en o.a.

veel vertaalwerk verricht. Na zijn ontslag is hij op 26 Augustus 1926
te Amsterdam met Zuster Marie Runia in het huwelijk getreden. Kort
daarna zijn zij tezamen naar Amerika vertrokken, en sindsdien hebben
zij in Salt Lake City, Utah gewoond, alwaar hij de eigenaar is van
de Utah Dental Supply Co. Gedurende zijn Kerkwerk aldaar, heeft

hij gedurende een periode van tien jaren als eerste raadgever van
President Cornelius Zappey gefundeerd. Eveneens is hij secretaris

van de „Sugarhouse Ward", President van één der Zeventigers
Quorums en lid van het „Hillside Stake" Zondagsschoolbestuur ge-

weest. Toen hij geroepen werd naar zijn oud vaderland terug te keren,

om nogmaals een Zending te vervullen, was hij leider van de Hoge
Priesters in de ,,Beacon Ward". Op 3 Mei 1.1. arriveerde hij met zijn

echtgenote, Zuster Marie Sipkema, in Holland, en gedurende de
eerste twee en een halve maand heeft hij over de Arnhemse Gemeente
gepresideerd. Thans is hij werkzaam als Gemeente President in

Rotterdam-Zuid en Assistent-Redacteur der Ster.
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Ouderling Phares N. Green heeft zijn boerderij, gelegen in de prach-

tige omgeving van de West Weber Ward te Ogden, Utah, verlaten,

en arriveerde met zijn echtgenote, de vroegere Charlotte Schueman,

op 25 Februari 1.1. in Nederland. Utrecht werd hem als eerste stand-

plaats aangewezen, waar hij binnen zes weken als Gemeente Presi-

dent aangesteld werd. Ouderling Green is in Kanesville, Utah ge-

boren, en heeft de Weber County Hoge School met eervol ontslag

doorlopen. Van jongs af heeft hij een prijzenswaardig record van
Kerkactiviteiten gehad. Vanaf November 1930 tot Maart 1933 heeft

hij in Nederland een Zending vervuld; daarna heeft hij gefungeerd

als secretaris, raadgever en president van de ,,Ward" O.O.V., leraar

in de O.O.V. en Zondagsschool, vijf jaar lang als lid van het ,,North

Weber Stake" O.O.V. bestuur. Toen hij zijn roeping ontving weder-
om als zendeling naar Nederland terug te keren, was hij president

van de „West Weber Ward" Zondagsschool, en is nu één der zeven
presidenten van het 54ste Quorum der Zeventigers. Ouderling Green
en zijn echtgenote hebben tot nu toe veel succes in hun Zendingswerk
genoten, en heeft de bijnaam van ,,Dad" (Vader) onder de Zende-
lingen in zijn district verworven.

leden
geïnspireerd door buitenlands bezoek.

Het is zes weken geleden dat

President David O. McKay een

historische en gedenkwaardige
reis door de Zendingen van
Europa voleindigd heeft, en be-

houden in het hoofdkantoor in

Salt Lake City aangekomen is.

Terwijl de beminde Kerkleider

zijn 79ste verjaardag gedenkt (8

September 1.1.) komen er vele be-

richten die de gunstige indrukken
van zijn bezoek in deze landen en

de zegeningen tot deze volken
beschrijven. Deze indrukken wor-
den gevonden in de brieven die

hij van de Zendingspresidenten
heeft ontvangen.

Eén van deze indrukken kan ge-

lezen worden in de brief van Pre-

sident en Zuster Donovan H. van
Dam der Nederlandse Zending.
De volgende aanhalingen zijn uit

de brief aan President en Zuster
McKay:
„Gedurende de afgelopen weken
bent U de meest besproken per-

sonen in de wereld geweest, en
oh, als deze goede mensen hier in

Holland aangaande Uw bezoek
in dit prachtige kleine land, spre-

ken, dan glinsteren hun ogen en
hun gelaat straalt van genoegen.
Hier volgen enkele aanhalingen,

die de heiligen en de zendelingen
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van de vier McKay's niet kunnen
vergeten.

,,De sensatie die in het hart van
allen was, toen U langs de zen-

delingen in Scheveningen naar
Uw plaats aan het hoofd van de
feesttafel liep.

„Het Schotse dialect dat Presi-

dent McKay zo zuiver uitsprak,

toen hij de gezellige verhaaltjes

vertelde, en daarna de welbeken-
de woorden van Burns aanhaalde.

,,De magnetische handdruk.

,,De toespraak in Rotterdam en
de belofte aan Ouderling en
Zuster Sipkema dat zij hun ge-

storvene zonen wederom zullen

zien. Oh, hoe dit aller harten trof.

,,De tinteling in de ogen van
President McKay, en Uw glim-

lach.

,,De liederen die President

McKay zong op de wijze van
,, Israël, Israël, God roept U '.

,,De toespraak gehouden gedu-
rende het zendelingen diner.

,,De schoonheid van Uw aange-
zichten, die de schoonheid van
Uw zielen weerkaatsen; het

prachtige witte haar van Presi-

dent en Zuster McKay — een
kroon van heerlijkheid.

„Uw vriendelijkheid, en de rust

waarmee U met de mensen
spreekt

„Uw minzaamheid en achting

voor alles en allen.

„De lieve wijze waarop Lawrence
en Mildred voor hun ouders zor-

gen; de achting en eerbied die

Broeder en Zuster McKay voor
elkander hebben.

„Deze dingen horen wij van de
zendelingen en de leden als wij

door de districten reizen, en zon-
der twijfel wenst U te weten dat

U een rijke plaats in de harten
van deze mensen in Nederland
heeft gewonnen."

Vervolgens schreef President

Van Dam:
„Voeg daarbij de woorden ge-

sproken door één van onze Zen-
delingen in België, waar hij de
hartverscheurende toestanden van
de overheersende godsdienst ziet.

Hij zeide: „Toen ik President

McKay een hand gaf, vertelde ik

hem dat ik hem lief heb." Hij

keek mij aan, en toen hij mijn

hand greep, zeide hij: „Ik heb je

ook lief, mijn jongen!" De Ouder-
ling huilde gelijk een kind, toen

hij zeide: „Ik wist dat hij het

meende."
„In gedachten zie ik nog de lieve

kleine jongen met zijn sproeterig

gezicht, toen hij gedurende de
vergadering in Rotterdam naar
President McKay toeging en zei:

„A Prophet of God" (Een profeet

van God). Zijn gebroken Engels
gaf kracht aan deze woorden.

„Ja, een profeet van God, en
naast hem vol liefde en vertrou-

wen een wonderbare dame, die

de harten van allen overwon.
God zegene U, Zuster McKay.
Uw invloed wordt over de gehele

wereld gevoeld.

„De herinneringen zijn onverge-
telijk, en het bezoek van de
McKay's zal altijd als één van
de grootste gebeurtenissen in de
harten der Nederlanders blijven."

President A. Hamer Reiser

schrijft over de grote invloed die

de McKay's in Engeland hebben
uitgeoefend. President Edward
H. Sorensen van de Deense Zen-
ding schrijft hoe dankbaar de
Heiligen en vrienden in Dene-
marken zijn, wat President en
Zuster McKay met hun zoon en
dochter voor hen op geestelijk

gebied hebben gedaan. President

Clarence F. Johnson schrijft dat

hij elke dag brieven ontvangt van
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leden en vrienden, die beweren
dat het bezoek van President en
Zuster McKay een onvergetelijke

indruk op hen heeft gemaakt. Tot
slot schrijft President Stayner

Richards, assistent van de raad
der Twaalven, dat President

McKay door voorbeeld en liefde:

vrede, rust en hoop in de harten

der mensen heeft gebracht.

4

jTw/z/ttg/tf ^yt///arta betuigt haar dank aan

President McKay voor het boek van Mormon.

President David O. McKay heeft een blijk van waardering van
Koningin Juliana der Nederlanden, ontvangen, voor het exemplaar
van het Boek van Mormon, hetwelk hij haar gedurende zijn bezoek
aan Hare Majesteit heeft aangeboden.
Baron van Haackeren van Molecaten, persoonlijk secretaris van
Hare Majesteit Koningin der Nederlanden, schreef aan President

McKay:

„Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden wenst mij haar op-

rechte dank voor het prachtige ingebonden exemplaar van het Boek
van Mormon, ot>er te brengen, hetwelk U haar aangeboden heeft.

„Het is de wens van Hare Majesteit, nogmaals haar belang in de
discussies gedurende Uw bezoek, te kennen te geven".

De brief van Soestdijk was gedateerd 28 Juli 1952.

Zuster Ada Van Dam heeft de volgende brief van President David
O. McKay ontvangen, wat zonder twijfel van veel belang tot de
Zusters der Z.H.V. zal zijn.

De Z.H.V. Zusters van de Nederlandse Zending.

Hartelijk dank yoor Uw vriendelijke brief, die U mij op 3 September

heeft gezonden, waarin U waardering toont aangaande mijn bezoek

in Europa, en tevens de felicitatie en beste wensen op mijn negen en

zeventigste verjaardag. Ik ben zeer dankbaar voor de Z.H.V. confe-

renties die op Zondag 7 September ter ere van mij gehouden zijn.

Ik gevoel waarlijk Uw vriendschap te bezitten. Het leven zonder
vrienden is slechts een woestijn, mét hen een aangename vruchtbare

vallei.

Uw toegenegen,

David O. McKay.
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VERVULLING VAN

PROFETIE
door

'President Joseph F. Smith

*

Ik ben zeer dankbaar voor de goede raad, die gedurende deze

ochtendvergadering der Conferentie, gegeven is, en bid dat wij daar-

naar zullen leven, en nimmer vergeten dat wij in een goddeloze wereld

wonen, en dat de harten der mensen van waarheid tot onwaarheid;

van gerechtigheid tot goddeloosheid gekeerd zijn; dat de mensen
in onrechtvaardigheid naar macht zoeken; dat de vrijheid der mensen
in gevaar is. Wij behoren als leden der Kerk op de raad van onze
leiders, die onder Jezus staan, acht te geven.

Ik ben dankbaar voor het Evangelie, en voor het voorrecht arbeid-

zaam te zijn; voor het voorrecht mijn Schepper te kunnen eren, en

een ware dienstknecht van onze Meester, Verlosser en Zaligmaker
der wereld te mogen zijn.

Wij beseffen dat wij in groot gevaar verkeren — gevaar omdat Satan
in het hart der mensen woedt. Dit alles is voorspeld, en voorspellingen

worden vervuld. De Antichrist krijgt grote macht, en Satan heeft

hebzucht, en het verlangen om te overheersen, en misbruik van de
zwakken te maken, in de harten van velen gestrooid.

Het is onze plicht de geboden van God te onderhouden, rechtschapen
te wandelen, elk beginsel van waarheid te verdedigen, en de wetten
des lands in gerechtigheid te handhaven.
Er is geen andere wijze dan de weg van gerechtigheid te volgen.

Eén der oude profeten heeft gezegd, ,,...de natuurlijke mens is een

vijand van God." (Mosiah 3 : 19).

Wij lezen: ,,En de mensen begonnen vanaf die tijd vleeschelijk, zin-

nelijk en duivels te zijn". (Mozes 5 : 13).

Wij kunnen deze dingen zekerlijk in de landen over de gehele wereld
zien. De mens is vleselijk geworden. Zij zoeken hun eigen vooruit-

gang en niet naar de vooruitgang van het Koninkrijk Gods.

Laat mij Uw aandacht op het feit doen vestigen, wat U natuurlijk

reeds weet, dat wij in de laatste der dagen leven, de dagen van moei-

lijkheden en goddeloosheid, waarover door Nephi honderden jaren

geleden gesproken werd, zelfs voor de komst van Christus, zoals
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geschreven staat in het 27ste hoofdstuk van twee Nephi:

„Maar ziet, in de laatste dagen, of in de dagen der niet-Joden, zullen

alle natiën der niet-Joden en ook de Joden, die naar dit land zullen

komen, zowel als die in andere landen, zelfs die van alle landen der

aarde, dronken zijn van ongerechtigheid en van allerlei gruwelen.

,,En wanneer die dag komt, zullen zij door de Here der heirscharen

worden bezocht met donder en aardbevingen, met groot tumult, met
stormen en orkanen, en met de vlam van het verterend vuur",

(2 Nephi 27 : 1-2).

Deze woorden werden honderden jaren voor de geboorte van Christus

gesproken. Wij leven nu in de dagen van de niet-Joden, dat deze
profetie vervuld zou worden. Wij kunnen de vervulling ervan zien,

en moeten niet vergeten, mijn geliefde broeders en zusters, dat de
leden der Kerk geen leden zijn van, noch behoren aan de wereld.

In het gevoelvolle gebed van onze Verlosser, zoals vervat- in het

zeventiende hoofdstuk van Johannes — ik kan het haast niet lezen

zonder tranen in mijn ogen — bidt onze Heer in alle tederheid des
harten tot Zijn Vader voor Zijn discipelen. In dat gebed zeide Hij:

,,Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen
bewaart voor den boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik uit de
wereld ben. Heilig hen in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid".

(Joh. 17 : 15-17).

Indien wij het Evangelie, hetwelk de Here geopenbaard heeft en het-

welk wij ontvangen hebben, naleven, behoren wij niet tot deze wereld.

Wij behoren geen deel te nemen aan alle dwaasheden. Wij behoren
niet aan de zonden en fouten — zonden der wijsbegeerten en fouten

van de leer — en allerlei andere zonden en fouten deel te nemen.
Het enigste wat wij behoren te doen, is de geboden Gods te onder-
houden. Dat is alles, getrouw te zijn aan elk verbond en elke ver-

plichting die wij op ons genomen hebben. Broeder Kimball sprak over
iemand die niet begrijpen kan, waarom hij, daar hij zijn tiende betaalt,

het woord van wijsheid onderhoudt, en met een biddend hart ge-

hoorzaam is aan de geboden Gods, toch veel tegenspoeden heeft,

terwijl zijn buurman de Sabbat breekt, rookt en drinkt, een, wat de
wereld noemt, goede tijd heeft, en geen aandacht schenkt aan de
leerstellingen van onze Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, en
toch voorspoedig is.

Vele leden der Kerk peinzen daarover in hun harten, en begrijpen

niet het waarom. Waarom deze man schijnbaar gezegend wordt met
al de goede dingen van deze wereld — tussen twee haakjes, vele

verkeerde dingen, die hij denkt goed te zijn — en zoveel leden der
Kerk strijden voor een bestaan.

Het antwoord is heel eenvoudig. Zo nu en dan ga ik wel eens naar

een voetbalwedstrijd of naar een andere ontspanningsplaats, en dan
ben ik omringd door mannen zowel als vrouwen die aan hun siga-

retten, sigaren en vuile pijpen puffen. Het is zeer hinderlijk, en kom
ik soms in opstand. Dan zeg ik iets tegen zuster Smith, en dan ant-

woord zij mij: ,,Je weet wel wat je mij geleerd hebt. Je bent in hun
wereld. De wereld behoort aan hen". En dat brengt mij terug tot
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mijn zinnen. Ja, wij zijn in hun wereld, maar behoeven daaraan geen

deel te nemen.
En omdat het hun wereld is, zijn zij voorspoedig, maar mijn geliefde

Broeders en Zusters, er komt een einde aan hun wereld. Het zal niet

lang meer duren. Ik kan niet zeggen hoe lang nog, doch de profeet

Elia zeide, toen hij de sleutelen overdroeg: ,,...en hierdoor moogt gij

weten, dat de grote en vreselijke dag des Heren nabij is, zelfs voor

de deur." (L. & V. 110 : 16). Deze woorden sprak hij over honderd
jaren geleden, en ik kan U verzekeren dat deze wereld ten einde

loopt.

De dag zal komen dat wij deze wereld niet zullen hebben. Zij zal

veranderd worden. Wij zullen een betere wereld hebben. Deze zal

rechtvaardig zijn, omdat Christus zal komen, en hij zal de aarde
reinigen.

Lees wat in onze geschriften geschreven staat. Lees wat Christus

zelf heeft gezegd. Als Hij zal komen, zal Hij deze aarde van alle

goddeloosheid reinigen, en aangaande de kerk heeft Hij gezegd, dat

Hij de engelen zal sturen, en zij zullen alles wat aanstoot geeft, uit

Zijn Koninkrijk vergaderen. Dan zullen wij een nieuwe aarde, en
een nieuwe hemel hebben. De aarde zal voor duizend jaren vernieuwd
zijn, en er zal vrede heersen, en Christus zal regeren. Dan zal de
dood, de opstanding en de verheerlijking van deze aarde komen, en
zal het de woonplaats van de rechtvaardigen, zij die tot het Celestiale

Koninkrijk behoren, worden, en zij alleen zullen op de oppervlakte
der aarde wonen.
Laten wij getrouw blijven, onze verbonden naleven, getrouw blijven

aan onze verplichtingen die God ons gegeven heeft. Ik bid het in

nederigheid in de naam van Jezus Christus, Amen.

#^i".'lw'^
Districts-

Conferenties

De najaarsconferenties zullen als volgt gehouden worden:

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

12 October

19 October

26 October

9 November
16 November
23 November
30 November

UTRECHT
ROTTERDAM
GRONINGEN
ARNHEM
AMSTERDAM
DEN HAAG
ANTWERPEN
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Muziek van Amerika^

Het quartet der Nederlandse Zending werd gedurende het najaar

van 1950 door Ouderling Glen Lloyd en Dorothy Ann Lillywhite

georganiseerd.

Sinds die tijd heeft deze organisatie verschillende programma's ge-

geven, en hebben de Zendelingen hun talenten om hun Vader in de

Hemel te verheerlijken, meesterlijk gebruikt. Gedurende de Kerst- en

Pinksterdagen hebben zij de boodschap van de geboorte en kruisiging

van onze Zaligmaker in gezang en muziek aangeboden. De laatste

twee jaren hebben zij onder leiding van Ouderling R. Reeve, in de
meeste gemeenten programma's opgevoerd. Zelfs de Apeldoornse
Muziek Vereniging heeft de hulp van het Mormoonse Zendelingen
Quartet ingeroepen, gedurende één van haar grootste uitvoeringen

die zij gegeven heeft.

Op het ogenblik zijn de zendelingen, wier photo U op bijgaande
pagina kunt vinden, de krachten van het Quartet.

Ouderling Richard H. Storrs van Salt Lake City, als eerste tenor

arriveerde met een grote muziekkennis en een goede stem in het

Zendingsveld. Zijn talenten worden ten zeerste door zijn medezingers
gewaardeerd.

Ouderling James D. Condie van Cedar City, Utah, als tweede tenor

is thans de leider van het Quartet, en is vanaf het begin der organi-

satie lid geweest. Hij heeft een grote kennis van muziek en wordt
bemind door de zingende zendelingen.

Ouderling R. William Bradford van Salt Lake City als bariton is

sinds Mei van dit jaar lid van het Quartet, en heeft een zuivere stem.

Zijn kennis van harmonie en de piano vermeerdert de kwaliteit van
deze groep.

Ouderling Jack Van Ry van Salt Lake City, als bas heeft een diepe

sterke stem, en weet door zijn komediespelen een ieders hart te

winnen. Zowel als Ouderling Stoors heeft hij lessen op de viool

gehad.

Ouderling Leonard Hesterman van Salt Lake City, als ,,narrator"

voert het woord. Zijn doordringende stem en zijn aangename natuur
vermeerderen de waardevolle programma's.
Zuster Ellanore Schippers als pianiste geeft het Quartet op zeer

bekwame wijze de nodige begeleiding.

Gedurende het begin van October heeft het Quartet , .Muziek van
Amerika" aangeboden. Zij hebben het muzikale panorama van
Amerika gelijk een schitterende diamant doen ontplooien, en geslepen
tot een kostelijk juweel. Door de betoverende middelen van de me-
lodie hebben zij alle aanwezigen een interessante muzikale reis ge-

schonken.

Tijdens de tweede en derde week in December zijn zij van plan een
mooi Kerstprogramma ter herinnering aan de geboorte van onze
Heiland, aan te bieden.
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De Vrouwen en de Opstanding
door Ouderling Matihew Cowley.

Volgens de heilige schrift is de
Verlosser der wereld, na Zijn

opstanding, aan velen versche-

nen, en die Hem als een onsterfe-

lijke Ziel van vlees en beenderen
aanschouwd hebben.
Hij wandelde en sprak met twee
van Zijn discipelen, die op weg
naar Emmaüs waren, doch hun
ogen waren bevangen, zodat zij

Hem niet herkenden. En het ge-

schiedde tegen de avond van de
dag, toen Hij met hen aanlag, dat

Hij het brood nam, de zegen uit-

sprak, het brak en het hun toe-

reikte, en ,,hun ogen werden ge-

opend en zij herkenden Hem."
Hij verscheen aan Petrus, die

Hem slechts enkele dagen te vo-
ren driemaal verloochend had.

Hij openbaarde zich aan Zijn

discipelen te Jeruzalem, en bij de
zee van Tiberias, alvorens Hij ten

hemel voer. Op één keer open-
baarde Hij zich als een onsterfe-

lijk, opgestaan wezen tot vijf

honderd der broederen. Maar de
eerste getuigen van de meest
wonderbare gebeurtenis waren de
vrouwen.
Op een andere gelegenheid ge-

durende Zijn verblijf op deze
aarde, bracht Hij vreugde in de
harten van bedroefde vrouwen,
door iemand die gestorven was
tot het leven terug te brengen.

De door Jezus beminde Lazarus
was in Judea gestorven, en zijn

zusters Maria en Martha waren
zeer bedroefd. Zij hadden ernstig

gebeden dat God hun zieke broe-

der wilde gezondmaken. Vier
dagen na de begrafenis kwam
Jezus op de plaats aan. Martha
was de eerste die van Zijn aan-
komst in Bethanië hoorde, en
ging Hem tegemoet. Martha dan
zeide tot Hem: ,,Here, indien Gij

hier geweest waart, zou mijn

broeder niet gestorven zijn."

Jezus sprak, waarvan Martha de
mening niet verstond. Hij zeide

tot haar: „Uw broeder zal op-

staan".

De bedoeling van deze woorden
was om haar verdriet te verzach-

ten en vreugde in haar hart te

brengen. Martha antwoordde
echter: ,,Ik weet, dat hij zal op-

staan bij de opstanding ten jong-

sten dage."

Als antwoord sprak Jezus woor-
den, die tot nu toe rust en vrede
in de harten der gelovigen die

treuren over het sterven van hun
geliefden, gebracht hebben. ,,Ik

ben de opstanding en het leven:

wie in Mij gelooft, zal leven, ook
al is hij gestorven."

Deze woorden, die alleen door
een goddelijk wezen gesproken
konden worden, werden gericht

tot een vrouw. Dit gezegde alleen

was voldoende om het teken van
goddelijkheid op Jezus de Ver-
losser te plaatsen. Niemand an-
ders heeft ooit de vrijheid durven
nemen, te beweren zulk een bui-

tengewone macht te bezitten.

Maria was in kennis gesteld met
de komst van de Meester in

Bethanië, en sloot zich bij Martha
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aan, en tezamen gingen zij met
Hem naar de plaats waar het

lichaam van Lazarus lag. Toen de
steen van het graf weggewenteld
was, riep Jezus met luider stem:

„Lazarus, kom naar buiten".

Hier waren de vrouwen getuigen

van een wonder, dat door de
kracht van een almachtig wezen
verricht werd. Hier werd de
kracht van de Verlosser getoond,

door het sterfelijke leven aan een
gestorvene terug te brengen.

Zekerlijk was de opstanding van
de Zoon van God groter, en van
meer belang dan de wonderbare
manifestatie die zij meegemaakt
hadden, waarvan de vrouwen de
eerste getuigen waren; de verlos-

sing van een persoonlijkheid van
sterfelijkheid tot onsterfelijkheid.

Dit was de opstanding van Hem
die de macht had zijn lichaam

neder te leggen, en het wederom
op zich te nemen.
Hij had met Zijn discipelen, die

het Priesterschap droegen, en ge-

durende Zijn bediening altijd bij

Hem waren, aangaande Zijn ko-

mende dood en opstanding ge-

sproken, maar zij hebben Zijn

laatste uren van Zijn sterfelijk

leven en de eerste uren nadat Hij

uit het graf opgestaan was, niet

meegemaakt. Zij volgden hun
Heer niet naar de Calvarieberg;

zij waren geen getuigen van Zijn

kruisiging; zij waren niet bij de
begraafplaats; noch waren zij de
eersten om de opgestane Verlos-
ser te aanschouwen.

Eén van de gekozen twaalf heeft

hem verraden, en aan Zijn moor-
denaars overgeleverd. Eén heeft

Hem driemaal vóór het berech-
tingsuur verloochend, en de dis-

cipelen sliepen toen Hij hun ver-

zocht had de wacht te houden,
terwijl Hij in gebed was. Ver-

scheidene malen heeft Hij hen
berispt met de woorden: „O gij

klein gelovigen." Wat Zijn broe-

deren aangaat zijn er meerdere
gevallen, die een weifelende toe-

wijding te kennen geven.

In geen enkel geval hebben de
vrouwen in hun toewijding tot

Hun Zaligmaker, twijfel ge-

toond. De voortdurende liefde, de
getrouwheid, en de toewijding

van de Maria's en de andere
vrouwen, kan in alle omstandig-
heden gevonden worden. Zij wa-
ren aan Zijn zijde toen Hij zich

op de heuvel naar de plaats der

kruisiging begaf. Zij weenden
bitterlijk, terwijl zij met Hem lie-

pen, en toen Hij hun droefheid

bemerkte sprak Hij woorden, die

onder de laatsten geteld worden.
Het waren woorden van zacht-

heid, en toch woorden vol Waar-
schuwing: ,,Dochters van Jeruza-

lem, weent niet over Mij, maar
weent over uzelf en over uw
kinderen, want zie, er komen da-

gen, waarop men zeggen zal:

Zalig de onvruchtbaren, en de
schoot, die niet heeft gebaard.

Dan zal men beginnen te zeggen
tot de bergen: Valt op ons en

tot de heuvelen: Bedekt ons.

Want indien zij dit doen aan het

groene hout wat zal met het dorre

geschieden?"

Het was een profetische waar-
schuwing tot de vrouwen aan-

gaande de komende verwoestende
machten, en zouden degenen die

Hem verloochend hebben in ver-

driet en angst storten. De vrou-

wen stonden bij het voetstuk van
het kruis, en hoorden de belofte

die Hij uitsprak tot de berouw-
volle rover, „Heden zult gij met
Mij in het Paradijs zijn", die

voorbij het graf tot de geesten

die aldaar het Evangelie geloven
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en naleven, hoop en zaligheid

brengt, welk Evangelie Hij hen
tussen Zijn dood en opstanding

heeft gebracht. Zij hoorden het

gebed tot Zijn Vader toen Hij

vergeving vroeg voor hen die

Hem aan het kruis nagelden:

,,Vader vergeef hun, want zij

weten niet wat zij doen." Zij

zagen Hem toen Hij vol liefde

op Zijn Moeder neder zag. Zon-
der twijfel hoorden zij de woor-
den die Hij sprak. Woorden die

Zijn bezorgdheid voor haar toe-

komstige veiligheid openbaar
maakten. Tot de bedroefde Moe-
der zeide Hij: ,,Vrouw, zie uw
zoon." En zij hoorden Hem aan
Johannes, de geliefde, het tedere

gebod geven: ,,zie, uw moeder".
Zoals geschreven staat verstond

Johannes de betekenis van de
woorden, dat hij voor de moeder
moest zorgen. ,,En van dat uur af

nam de discipel haar bij zich in

huis".

Toen de moeder met Johannes
heen ging, bleven de andere vrou-

wen bij de plaats der kruisiging,

totdat zij de overwinnende roep-

stem hoorden, ,,het is volbracht",

en het laatste gebed in sterfelijk-

heid tot Zijn God, „Vader, in Uw
handen beveel in Mijn geest."

Niettegenstaande de hartver-

scheurende ondervinding, waar-
van zij getuigen geweest waren,
konden de vrouwen Hem niet

verlaten, en op een afstand zagen
zij de begrafenis van het lichaam

in het graf van Joseph van Ari-

mathéa.

Op de derde dag na de begrafenis

waren zij de eersten die het lege

graf ontdekten. Vroeg in de mor-
gen waren zij naar het graf ge-

gaan met de specerijen en mirre

die zij gereed gemaakt hadden.
Toen zij bij het graf aankwamen,

zagen zij een engel die hun de
blijde boodschap van de opstan-

ding verkondigde: „Weest niet

ontsteld", zeide hij,
,
Jezus zoekt

gij, den Nazarener, den gekrui-

sigde. Hij is opgewekt, Hij is hier

niet; zie de plaats, waar zij Hem
gelegd hadden,"

Terwijl zij in het lege graf keken,

ontvingen de vrouwen de op-

dracht deze boodschap van de
opstanding aan de discipelen

mede te delen. „Gaat heen, zegt

Zijn discipelen en Petrus, dat Hij

u voorgaat naar Galilea; daar
zult gij Hem zien, gelijk Hij u

gezegd heeft."

Maria van Magdala was zo ver-

drietig toen zij het lege graf zag,

dat zij niet alles hoorde wat de
engel gezegd had. Zij haaste zich

naar de discipelen, „en zeide tot

hen: zij hebben den Here weg-
genomen uit het graf en wij weten
niet, waar zij Hem hebben neer-

gelegd".

Nadat zij verteld had dat het

lichaam weggenomen was, keerde
zij terug naar Zijn laatste rust-

plaats. Hier werd zij bevoorrecht

boven alle andere vrouwen; zij

zag de onsterfelijke opgestane

Zoon van God, haar Heer en

Meester. Toen zij wederom in

het graf keek, waar zij enkele

uren geleden geweest was, zag zij

„twee engelen zitten, in witte

klederen, één aan het hoofdeinde

en één aan het voeteneinde, waar
het lichaam van Jezus gelegen

had. En zij zeiden tot haar:

„Vrouw, waarom weent gij?"

En de vrouw antwoordde: „Om-
dat zij mijn Here weggenomen
hebben en ik weet niet, waar zij

Hem nedergelegd hebben."

Zij keerde zich om, en daar stond

Jezus, maar zij herkende Hem
niet.
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Jezus zeide tot haar: ,,Vrouw,
waarom weent gij? Wien zoekt

gij? Zij meende, dat het de hove-
nier was, en zeide tot Hem: Heer,

als gij Hem weggedragen hebt,

zeg mij dan, waar gij Hem hebt

neergelegd en ik zal Hem weg-
nemen."

Toen zeide Jezus slechts één
woord tot haar — en door de
tederheid waarmede dit woord
geuit werd, herkende zij Zijn

identiteit. Hij wandelde en sprak

met twee van Zijn discipelen, en
zij herkenden Hem niet. Slechts

één woord sprak Hij tot de
vrouw, en zij wist dat Hij niet de

hovenier was. Jezus zeide tot

haar: „Maria!"

Toen zij haar naam hoorde uit-

spreken werd haar bedroefd hart

verlicht. Menigmaal was zij aldus

door haar Heer aangesproken,
maar nimmer door onsterfelijke

lippen. Het was de naam van een
vrouw, en niet de naam van één

Zijner discipelen, die de opge-
stane Zoon van God sprak. Zijn

meest geliefkoosde naam was
Maria. Het was niet alleen de

naam van de eerste vrouw tot

wie Hij sprak, maar tevens de

naamf van Zijn heilige moeder
die Hem gebaard had; het was de
naam van de zuster van Lazarus,

die Hij uit de doden had opge-
wekt; het was de naam van de
moeder van Jacobus en Johannes;

en zonder twijfel waren er meer
die Hij liefhad, en die de naam
droegen welke Hij op de begraaf-

plaats uitgesproken had.

Toen Hij de naam uitsprak, zag

Maria onmiddellijk dat het Jezus

was: en zij riep ,,Rabboeni, dat

wil zeggen: Meester!".

Zij was. de eerste om de opge-
stane Jezus te zien, en zij was de
eerste Zijn stem te horen, maar

zij was niet de eerste Hem aan te

raken. Jezus zeide tot haar: ,,Raak

Mij niet aan, want Ik ben nog niet

opgevaren naar den Vader."

De vrouwen hadden door de
engel opdracht ontvangen de op-

standing van Jezus aan Zijn dis-

cipelen bekend te maken, zo ook
was het een vrouw die de hemel-
vaart naar Zijn Vader bekend
maakte; „maar ga naar Mijn
broeders en zeg hen: Ik vaar op
naar Mijn Vader en uw Vader,
naar Mijn God en Uw God."
Alvorens Hij aan het priester-

schap verscheen, was Hij gezien

door meerdere gekozen vrouwen.
Toen zij van het lege graf terug

keerden kwam Jezus haar tege-

moet en zeide: ,,Weest gegroet.

Zij naderden Hem en grepen Zijn

voeten en zij aanbaden Hem".
Maria van Magdale was de eer-

ste geweest om de Verlosser als

opgestaan Wezen te aanschou-

wen, maar haar innig verlangen

om Hem aan te raken, werd niet

vervuld. Het waren de andere
vrouwen die het voorrecht had-

den het lichaam van de eerste

Ziel, die de dood had overwon-
nen, aan te raken.

De heugelijke gebeurtenissen van
de eerste uren na Zijn opstanding

bewijzen de minzame waardering
van de Heer tegenover de ge-

trouwe toewijding en de geduren-

de liefde van de vrouwen. Het
was een welverdiende beloning

dat de vrouwen door hun waar-
digheid de eersten waren deze

manifestaties bij te wonen. Hij

beminde de broederen van het

Priesterschap, maar de vrouwen
ontvingen het recht de eersten te

zijn de opgestane Verlosser te

aanschouwen.
Christus maakte zich aan de

vrouwen bekend, alvorens Hij
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aan de discipelen verscheen, en

de Vader koos een sterfelijke

vrouw? om de Moeder van de
Eniggeboren Zoon te zijn.

De vrouwen die gewillig zijn de
mensen doen geboren worden,
twijfelen niet aan de verlossing

van de dood. Door de pijnen der

schepping die zij gevoelen, komt
de overtuiging dat de verlossing

van de dood geen groter wonder
is dan de geboorte. Zij hebben
een inwendig overtuigend gevoel

dat de stoffen en de elementen
van het leven onverwoestbaar
zijn. De innige liefde van een

moeder plant de zekerheid in haar

hart dat haar kind, wiens lichaam

in het graf is nedergelegd, niet

vernietigd is, en dat de stoffelijke

elementen van het lichaam, het-

welk bij haar geformeerd was, tot

een opgestane ziel zal voortko-
men. Dit verheven geloof van
moeders wat de opstanding aan-
gaat, zal niet onbeloond blijven,

en zo zeker als de vrouwen die

door Christus bemind werden,
Hem na Zijn opstanding hebben
gezien, zullen alle moeders op een
bepaalde tijd hun kinderen, die

door de dood weggenomen zijn,

als opgestane zielen aanschou-
wen.
„Want evenals in Adam allen

sterven, zo zullen ook in Christus

allen levend gemaakt worden.
Maar ieder in zijn eigen rang-

orde: Christus als eersteling, ver-

volgens die van Christus zijn".

•&•&•>¥ JÜ-^k-iJdiLi •& -!-• v -^r *it •1' V ^ 2j(- &- i&- ^Y-
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Vruchten van het Evangelie
door Ouderling Jack Van Rij.

„Nu zie, een wonderbaar werk zal spoedig onder de kinderen der mensen
voortkomen; Daarom, o gij allen die U in den dienst van God begeeft,

ziet dat gij Hem met geheel Uw hart, macht verstand en sterkte dient,

opdat gij ten laatste dage onberispelijk voor God moogt staan? Daarom
indien gij verlangens hebt God te dienen, zo zijt gij tot het werk geroepen,

Want ziet, het veld is reeds wit tot de oogst, en ziet, hij die met zijn

macht zijn sikkel zwaait, dezelve vergadert voorraad in opdat hij niet

omkome, doch brengt zijner ziele zaligheid." (L 8 V, 4 t 1-4)»

Wij lezen in het voorafgaande,
dat God verklaard heeft wat in

deze tijden geschieden zal. Zij die

waardig en gewillig zijn, en een
verlangen tonen in Zijn dienst te

arbeiden, ontvangen de gelegen-

heid om voort te komen en de
volken der aarde tot bekering te

roepen, verklarende de heerlijke

eeuwige boodschap, welke voor

de laatste keer in deze bedeling

hersteld is.

Wij weten toen deze openbaring
aan Joseph Smith gegeven werd,
de wereld wederom voorbereid

werd het beloofde licht van de
Vader en Zijn Zoon Jezus Chris-

tus te ontvangen. Als wij de ge-

schiedenis van het Zendingswerk
gedurende de eerste periode van
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de Kerk lezen, zien wij dat het de
tijd van oogsten was. Zoals wij

kunnen zien moet thans door

goede voorbeelden door het Zen-
dingswerk zaad gezaaid worden,
en dan het oogsten.

Gaarne wens ik U een ondervin-

ding van zaaien te vertellen, en

de vruchten die daardoor voort-

gekomen zijn. Gedurende een

koude triestige Februaridag van
dit jaar waren twee jonge zen-

delingen tractaten aan het ver-

spreiden. Zij hadden niet veel

succes. Twee weken lang werk-
ten zij in dezelfde straat en kwa-
men met de meeste families in

aanraking, echter zonder resul-

taat. Op deze bepaalde ochtend

scheen het zelfs moeilijker te zijn

een gesprek te krijgen. Ten laat-

ste werd een deur geopend en een

lieftallige kleine dame vroeg hen
binnen te komen. Er volgde een

aangenaam gesprek, en zij leen-

den haar een Boek van Mormon.
Na het eerste bezoek gevoelden

de Zendelingen dat zij een be-

langstellende familie gevonden
hadden. De Geest des Heren was
met hen en deze familie ontving

een blijvende indruk. Zij erken-

den de jonge Ouderlingen als

dienstknechten van God. Van-
wege hun oprechte verlangens de
waarheid te leren kennen, ont-

vingen zij licht waardoor zij in

staat waren de belangrijkheid van
de boodschap te beseffen en te

gevoelen. Zij hebben de nodige
opofferingen gemaakt deze din-

gen te aanvaarden, en zijn nu
actieve leden van de Kerk, ten

allen tijde indachtig zijnde, dat

het grote werk in deze dagen be-

gonnen is.

God heeft gezegd: ,,En evenzo
zal ik Mijn uitverkorenen van de
vier hoeken der aarde vergade-

ren, zelfs zo velen als in Mij ge-

loven zullen naar Mijn stem

horen". (L. & V. 33 : 6). Zij die

arbeidzaam zijn in Zijn dienst,

zullen het voorrecht hebben de

schapen van Zijn stal te vinden,

mits zij getrouw, deugdelijk en
nederig zijn.

De roepstem voor gewillige wer-
kers en werksters kan men horen.

Bent U klaar? Als ware leden van
de Kerk van Jezus Christus heb-

ben wij allen een verantwoorde-
lijkheid om de weg des Heren te

bereiden.

Als wij de tijden voor onze ster-

felijke ogen voorbij zien vliegen,

kunnen wij zien, waarvan in de
schrift gesproken wordt, dat wij

in het elfde uur leven. Het voor-

naamste in ons leven is bekering

uit te roepen tot het mensdom,
zodat wij zielen tot de Vader
mogen brengen. Indien wij dit

doen, hebben wij de belofte met
hen in Zijn Koninkrijk te wonen.
De waarde van de ziel is groot.

Laten wij door voorbeeld, en

door inderdaad de herstelde

waarheden na te leven, het woord
Gods uitroepen. De vruchten zul-

len dan niet uitblijven.
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DE MORMONEN LEREN U VREEMDE DINGEN.

Met dit opschrift verscheen een
artikel in „Hervormd Arnhem"
van Vrijdag 13 Juni 1.1., het is

geschreven door Th. A. V., en
het volgende antwoord is daarop
gegeven.

Geachte Heer Th. A. V.

Met aandacht heb ik Uw artikel

„De Mormonen Ieren U vreemde
dingen" doorgelezen. De Mormonen
leren wel dat de kinderen in zonde
geboren zijn, maar niet met zonde.

Dat de doop was ingesteld om ons
van de „erfzonde" te reinigen, is

één van de laakbaarste leerstellingen

welke ooit als een goddelijk gebod
is verkondigd. Het ontkent de ge-

nade van Jezus Christus en maakt
Zijn verzoeningswerk tot eert hoon.

Deze valse leerstellingen, die de we-
reld sedert eeuwen gevangen houdt,

komt uit valse bron. Het spreekt de

leringen van de Zoon van God te-

gen, die zeide: „Laat de kinderen

geworden en verhindert ze niet tot

mij te komen, want voor zodanigen
is het Koninkrijk der hemelen."

(Matth. 19 : 14).

Ik kan in Romeinen 5 : 12-21 het

woord erfzonde niet lezen, maar wel
zoals in Romeinen 6 : 3-4 het vol-

gende. „Of weet gij niet, dat wij

allen, die in Christus Jezus gedoopt
zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij
zijn dan met Hem begraven door
den doop in den dood, opdat, gelijk

Christus uit de doden opgewekt is

door de majesteit des Vaders, zo

ook wij in nieuwigheid des levens

zouden wandelen." Indien de be-

sprenkeling en de besnijdenis dezelf-

de betekenis hebben, waarom worden
meisjes besprenkeld? Hoe prachtig

sprak Dr. J. H. Gerritse de volgende
woorden bij het dopen van Prinses

Juliana (5 Juni 1909).

„Immers is de doop in den diepsten

zin niet anders dan een begrafenis.

Bij de wijze waarop in onze Kerken
de doop wordt bediend, blijft deze

waarheid geheel verborgen. Wij be-

sprenkelen het kindje met water.

Deze besprenkeling herinnert in geen
enkel opzicht aan een begrafenis.

Doch wij weten dat de doopbedie-

ning in de oude Christelijke Kerk
anders plaats had dan bij ons. Toen
werd de doopeling ondergedompeld in

het water. Deze onderdompeling was
zooals Paulus leert in het 6e hoo'fd-

stuk der Romeinen niets anders dan
een begrafenis. De doopeling werd
met Christus begraven in Zijnen

dood, opdat hij, gelijk hij met Chris-

tus begraven was ook wederom met
hem in nieuwigheid des levens zou
worden opgewekt."

De Bijbel leert ons: „Wie gelooft

en zich laat dopen, zal behouden
worden". (Marcus 16 : 16). „Be-

keert U en een ieder van U late

zich dopen in den naam van Jezus

Christus, tot vergeving van Uw
zonden." (Hand. 2 : 38). Babies

kunnen niet geloven, zij kunnen
zich niet bekeren.

U spreekt over God als een enig

Heer, de Absolute. Tot wie sprak

God toen Hij zeide: „Laat ons

mensen maken naar ons beeld, als

onze gelijkenis..., man en vrouw
schiep Hij hen". (Gen. 1 : 26-27).

Ja, de Mormonen geven tienden

van. hun inkomsten, en besteden

veel vrije tijd aan de verbreiding

der leer, omdat zij geloven in de

beginselen van het Evangelie van
Jezus Christus, zoals vervat in de

Bijbel, en vraag ik U, wie heeft

de doop, zowel als andere begin-

selen „Pas Klaar gemaakt voor

de zondige mens?"

Ik heb vijf en twintig jaren in

Salt Lake City gewoond. Drie

maanden geleden toen ik deze

stad verliet, waren er ongeveer
200.000 inwoners. U spreekt over

1.000.000 inwoners. U schijnt dan
ook over vele dingen aangaande
de Mormonen verkeerd ingelicht

te zijn.
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Heeft U de moed dit schrijven

woord voor woord in , .Hervormd
Arnhem" te publiceren? Ik hoop
dat U met een biddend hakt Uw
artikel over de Mormonen, ge-

schreven heeft. De tijd zal komen
dat ik aan God verantwoording
zal moeten afleggen voor dit

schrijven, maar ook U zal niet

ontlopen verantwoording af te

leggen voor de woorden die U
schrijft aangaande de Mormonen.

Met de meeste hoogachting,

J. s.

P.S. Door U wordt het boekje ,,Mor-

moonse misleiding" ten koste van ƒ1,.

—

aangeboden. Ik bied een iegelijk het

boekje „Joseph Smith vertelt zijn geschie-

denis" kosteloos aan, waarin meerdere
inlichtingen kunnen gevonden worden.

qeBeuRtenissen in 6e zenöing

De zusters van de Amsterdamse Z.H.V. genieten.

Van Zuster A. Overdiek, presidente der Amsterdamse Z.H.V., hebben wij bericht

ontvangen dat de zusters op 13 Juli 1.1. een uitstapje hebben gemaakt naar Arnhem
en omgeving. Het weer was prachtig, wat de gezelligheid vermeerderde. Zij hebben
Zuster van Dam beloofd met frisse moed het nieuwe seizoen aan te vangen, en met
de goede geest die zij tonen, zijn wij overtuigd dat zij daarin zullen slagen.

Op 29 Juli 1.1. hield de Z.H.V. te Vlaardingen een bazaar. Alhoewel één der kleine

gemeenten in de Zending, werd haar moeite zeer beloond. Onder de bekwame
leiding der presidente, Zuster Borsboom, hebben de zusters, met een weinig mede-
werking van de broeders, hun boeken kunnen sluiten met een winst-saldo van over

150 gulden. U ziet wel dat de kleinen grote dingen kunnen doen. Op 2 September 1.1.

hebben de zusters een welverdiend, uitstapje naar den Haag gemaakt. Onze dank
aan de „onderzoeker" die ons verslagen aangaande deze organisatie heeft gestuurd,
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Een gedeelte van de Z.H.V, Bazaar in Vlaardingen.

Zondagschool te Zaandam.
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Eens per jaar wordt er door de Zondagsscholen een 100% Zondag gehouden. Deze
keer komt de eer aan de personen, die U op bijgaande photo ziet. Z is de laatste

letter van het alphabet, maar in Zondagsschoolwerk staat zij dit jaar boven-
aan. Zaandam, wij feliciteren U, en hopen dat het prachtige portret van de eerste

Zondagsschool der Kerk, en getekend door onze Zendingspresident, altijd een

inspiratie tot U allen mag zijn. Van de grote gemeenten stond Den Haag bovenaan,
en met nog drie andere winnaars hebben zij een prachtig portret van onze Heiland,

terwijl hij de kinderen zegent, ontvangen. Het is een lust om de gezellige en waarde-
volle berichten en verslagen, die Ouderlingen Molen en Bement hebben ontvangen,
te lezen.

Door de gehele zending waren volle klaslokalen te bekennen, en zijn wij overtuigd

dat door de Zondagsscholen veel zendingswerk wordt verricht. Nogmaals hartelijk

dank voor de vrijwillige en hartelijke medewerking van allen. Waarlijk is de 100%
Zondagsschool een groot succes geweest.

Op Maandag 18 Augustus is de Zondagsschool van Rotterdam-Zuid uitgeweest.

De mooie omgeving van Doorn werd bewonderd. Het prachtige weer vermeerderde
de gezelligheid; klein en groot hebben naar hartelust gespeeld en gezwommen. Een
woord van dank aan het Zondagsschoolbestuur. Broeder Paay had de leiding.

De Rotterdamse Gemeente (Noord) heeft op 1 September een prachtige dag door-
gebracht bij Rockanje. Broeder Jan van Yperen had de leiding, en heeft zich meester-
lijk van zijn opdracht gekweten.

Jeugdwerk in Apeldoorn.

Eén der kleinste gemeenten heeft één der grootste Jeugdwerk-organisaties in de
Zending. Zuster de Weerd, die belast is met het ambt van Presidente, weet hoe de
harten der kinderen te bereiken. Als openingsprogramma heeft zij door bemiddeling
van de Heer Neuteboom, de kinderen een onvergetelijke dag bezorgd. Deze heer
heeft een Poppenkast gemaakt met electrische verlichting, en is zo groot, dat ze een
hele voorkamer inneemt. De kinderen hebben er van genoten, en een kleine ver-
snapering heeft medegeholpen dit één der meest geslaagde openingspramma's te

maken. Hartelijk dank Mijnheer Neuteboom en Zuster de Weerd.
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De leidsters van het Jeugdwerk in Rotterdam-Zuid zijn met de kinderen van acht

en negen jaar gedurende de maartd Augustus, voor een week naar Oostvoorne
geweest. Op 20 Juli hebben zij de kinderen van 4 tot 7 jaar naar Plaswijk genomen.
Alle kinderen hebben genoten, en deze twee uitstapjes zullen niet gauw vergeten
worden. Zuster van Boven en haar medewerksters kunnen met tevredenheid op het

goede werk dat zij doen, terugzien, en wij hopen dat zij dit grote werk gedurende
het nieuwe seizoen op dezelfde wijze zullen voortzetten.

Jeugdwerk in Rotterdam-Zuid.

GEHUWD:
Frederik van Goch met Gerardina E. Oorschot; 24 Juli 1952 te Rotterdam.

Wilhelmina van de Veen met Philippus Fredericus Waldman; 21 Augustus 1952

te Groningen.
Maria Breugom met Johannes Ludovicus Collard; 3 Juli 1952 te Den Haag.

INJ*ËT PRIESTERSCHAP OPGENOMEN:
van Yperen, Johannes Hendrikus, als Leraar, 10 Aug. 1952 te Rotterdam-N.

Kik, Hermanus, als Leraar, 10 Aug. 1952 te Rotterdam-N.
van Dongen, Theodorus Johannes, als Diaken, 10 Aug. 1952 te Rotterdam-N.

Ladage, Herman, als Diaken, 17 Aug. 1952 te Rotterdam-N.
Hollander, Johan, als Diaken, 10 Aug. 1952 te Rotterdam-N.
Lome, Fransiscus, als Diaken, 10 Aug. 1952 te Rotterdam-N.
Loeve, Adriaan Cornelis, als Diaken, 15 Juni 1952 te Rotterdam-N.
Looijen, Johannes Jacobus, als Priester, 3 Aug. 1952 te Amsterdam-N.
de Wit, Johan Jacob, als Diaken, 7 Sept. 1952 te Schiedam,
van Balen, Koert, als Diaken, 7 Sept. 1952 te Schiedam.
Tolsma, Tiede Gerrit, als Diaken, 31 Aug. 1952 te Leeuwarden.

; van der Meulen, Jan, als Priester, 31 Aug. 195'2 te Leeuwarden.
Wijtsma, Jan, als Priester, 31 Aug. 1952 te Leeuwarden,
van Daalen, Petrus, als Diaken, 24 Aug. 1952 te Leeuwarden.
Smit, Jacob, als Diaken, 21 Sept. 1952 te Groningen.
Ruiter, Jent Sikke, als Diaken, 21 Sept. 1952 te Groningen.
Pruim, Jitse, als Ouderling, 21 Sept. 1952 te Groningen.
Luttmer, Roelof, als Ouderling, 21 Sept. 1952 te Groningen,
van der Laan, Jan, als Ouderling, 21 Sept. 1952 te Groningen.

OVERLEDEN;
D'Hulst, Hendrick Jean Charles; 30 Juni 1952 te Rotterdam-N.
van Komen, Hiltje Hoeksema; 11 Juli 1952 te Amsterdam.
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INGEZEGEND:

Bekker, Johannes Petrus Hendrik, 7 Sept. 1952 te Rotterdam-Z.
Straub, Peter Jack, 7 Sept. 1952 te Zeist.

de Zeeuw, Geertje, 7 Sept. 1952 te Dordrecht.
Navarro, Hendrikus Anthonius, 7 Sept. 1952 te Den Haag.
de Heus, Jannetje Gerarda, 14 Sept. 1952 te Deventer.
de Heus, Annetta Maria Katarina, 14 Sept. 1952 te Deventer.
de Heus, Alexandra, 14 Sept. 1952 te Deventer.

October 1952

GEDOOPT:

Scholté, Johannes Willem Hendrikus 17 Aug. 1952
Klein, Hendrika Louise 28 Aug. 1952
Dane, Johanna Hendrika Marie Sebus 28 Aug. 1952
Bekker, Hendrikus Wilhelm Johann 28 Aug. 1952
Tol van den, Lena 28 Aug. 1952
Tol van den, Cornelis 28 Aug. 1952
Tol van den, Gerretje 28 Aug. 1952
Tol van den, Gijsbertje, Sijsje 28 Aug. 1952
Tol van den, Maaike de Pijper 28 Aug. 1952
Tol van den, Cornelis 28 Aug. 1952
de Vries, Cornelis Woudenberg 28 Aug. 1952
Frölich, Louis Frederik Carl 28 Aug. 1952
Frölich, Johanna Schmidt 28 Aug. 1952
Frölich, Richard Hendrik 28 Aug. 1952
Frölich, Wya 28 Aug. 1952
Hessels, Pauline Charlotte Pollack 28 Aug. 1952
Halleen, Ansje Marie Hessels 28 Aug. 1952
van Weers, Maria Anna Theresia Catherina ... 28 Aug. 1952
Wiederhold, Hans Conrad Melchior 28 Aug. 1952
Lloyd, Jacoba Alida Terwen 28 Aug. 1952
Brentjes, Johanna Westdorp 6 Sept. 1952
Rienstra, Doeke 29 Aug. 1952
Gouwswaard, Piet 29 Aug. 1952
Baerveldt, Francisca Paulina Zaal 29 Aug. 1952

Apeldoorn
Dordrecht
Dordrecht
Rotterdam-Z.
Rotterdam-Z.
Rotterdam-Z.
Rotterdam-Z.
Rotterdam-Z.
Rotterdam-Z.
Rotterdam-Z.
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den .Haag
Den Haag
Den Haag
Rotterdam-N.
Rotterdam-N.
Zaandam
Amsterdam-N.
Haarlem

VERTROKKEN:

Stolk, Jannigje Roth 11 Aug. 1952 Rotterdam-N.
Stolk, Lourens 11 Aug. 1952 Rotterdam-N.
Niesen, Paulus 11 Aug. 1952 Amsterdam
Flink, Stephanus Jr 11 Aug. 1952 Arnhem
Latour, Frans 11 Aug. 1952 Rotterdam-N.

Jongkees, Arie Dirk 12 Sept. 1952 Den Haag
Jongkees, Jeannette Ida ... 12 Sept. 1952 Den Haag
Jongkees, Marie Hendrika 12 Sept. 1952 Den Haag

Salt Lake City, Utah
Salt Lake City, Utah
San Pedro, Calif.

Salt Lake City, Utah
Chilliwack, B.C.

Canada
Salt Lake City, Utah
Salt Lake City, Utah
Salt Lake City, Utah

Vanuit Amerika hebben wij van Ouderling James E. Denos, die gedurende 1947—50
een eervolle Zending hier in Nederland volbracht heeft, bericht ontvangen, dat zijn

familie pp 19 Augustus 1.1. vermeerderd is met de geboorte van een dochter, en zij

hebben haar de naam van Rebecca Ruth gegeven. Ouderling Denos en zijn echt-

genote zijn thans woonachtig in Long Beach (991J/2 Via Wanda), Californië, en
hij zendt de groeten aan al zijn broeders en zusters in Nederland.
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AANKOMST EN VERTREK. /

Ouderling Rapier. Aangekomen 27 Maart 1950. Vertrokken <#& September 1952.

Werkzaam geweest: Zeist, Hoofdkantoor als Zendings-secretaris, Eerste

raadgever van President John P. Lillywhite, Zendings President, Eerste

raadgever van President Don H. Van Dam.

Ouderling Matthews. Aangekomen 27 Maart 1950. Vertrokken$ September 1952.

Werkzaam geweest: Maassluis, Rotterdam-Zuid, Den Haag als G.P.,

Den Haag als D.P.

Ouderling Perry. Aangekomen 5 Juni 1950. Vertrokken 12 September 1952.

Werkzaam geweest: Schiedam, Rotterdam-Noord, Rotterdam als raad-

gever van D.P., Zutphen als G.P., Amsterdam als G.P.

Ouderling Barton. Aangekomen 27 Maart 1950. Vertrokken 12 September 1952.

Werkzaam geweest: Almelo, Utrecht, Den Helder, Amsterdam-Zuid,

Zeist als G.P.

Ouderling JRomeyn. Aangekomen 20 October 1951. Vertrokken 12 September 1952.

Werkzaam geweest: Rotterdam-Zuid, Hilversum, Nijmegen als G.P.,

Rotterdam-Noord als G.P.

Ouderling v. d. Waal. Aangekomen 8 Mei 1950. Vertrokken 12 September 1952.

W^kzaam geweest: Rotterdam, Eindhoven, Dordrecht, Amsterdam-

Noord, Amsterdam-Zuid als raadgever van D.P., en daarna G.P.

Ouderling Mitchell. Aangekomen 27 Maart 1950. Vertrokken 12 September 1952.

Werkzaam geweest: Hengelo, Arnhem, Utrecht, Den Haag, Alkmaar

als G.P.

Ouderling Mc.Fee. Aangekomen 27 Maart 1950. Vertrokken 12 September 1952.

Werkzaam geweest: Dordrecht, Den Helder, Arnhem, Nijmegen, Apel-

doorn als G.P.

Ouderling Jones. Aangekomen 27 Februari 1950. Vertrokken 12 September 1952.

Werkzaam geweest: Arnhem, Amsterdam, Alkmaar, Antwerpen als

G.P.

/ Ouderling Tanner. Aangekomen 27 Maart 1950. Vertrokken 12 September 1952.

Werkzaam geweest: Zutphen, Amsterdam, Vlaardingen als G.P.

Ouderling Tenny. Aangekomen 13 Februari 1950. Vertrokken 12 September 1952.

Werkzaam geweest: Emmen, Groningen, Eindhoven als G.P., Haarlem

als G.P.
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William H. Matthews
Liberty, Idaho

Delyle Barton
Tropic, Utah

* -c

Don W. Rapier
Bell, Calif.

Abraham J. Romeyn
Salt Lake City, Utah

M. E. Perry
Rockland, Idaho

John van der Waal
Los Angeles, Calif.

Robert W. Mitchell

Bountiful, Utah
Ben. Mc. Fee
Heber, Utah

Harlow B. Jones

Salt Lake City, Utah

Paul H. Tanner
Payson, Utah

Keith Roland Tenny
San Diego, Calif.
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Waarom zijt gij geen Christen:?

1. Is het omdat gij bang zijt, u zelf belachelijk te maken?

Bedenk, dat de Here Jezus zegt: ,,Zo wie zich Mijns en

Mijner woorden zal geschaamd hebben . . diens zal zich

de Zoon des mensen óók schamen". (Mark. 8 : 38).

2. Is het, omdat veel in de wandel van hen, die zich Chris-

tenen noemen, in tegenspraak is met hun leer? Welnu: „Zo

zal dan een iegelijk van ons voor zichzelven Gode reken-

schap geven". (Rom. 14 : 12).

3. Is het, omdat ge meent, dat God tevreden over u zijn zal,

ja moet, wanneer ge alles doet, zo goed ge kunt? Weet dan:

,,Zo iemand niet wederom geboren worde uit water en Geest,

hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan." (Joh. 3 : 3-5) En
verder: ,,Wie de gehele wet zal houden, en in één zal strui-

kelen, die is schuldig geworden aan alle." (Jak. 2 : 10).

4. Is het, omdat ge niet bereid zijt, alles voor Christus op

te offeren? Bedenk: ,,Wat baat het een mens, zo hij de gehele

wereld wint en schade lijdt aan zijn ziel". (Matth. 16 : 26).

5. Is het, omdat ge bevreesd zijt, dat God U niet meer aan-

nemen zal? Luister: „Die tot Mij komt, zal ik geenszins uit-

werpen." (Joh. 6 : 37).

6. Is het, omdat ge bevreesd zijt, toch niet te kunnen vol-

houden tot aan het einde? Hoor slechts: „Vertrouwende, dat

Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen

zal tot op de dag van Jezus Christus." (Fil. 1 : 6).

O, bedenk hoe vreselijk het is, zo gij behoort tot degenen van

wie Gods woord getuigt: „Ik weet dat gij de naam hebt,

dat gij leeft, en gij zijt dood". (Openb. 3:1).
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VISUEEL ZENDINGSWERK.
Bijgaande photo's zijn een toevoeging tot de photo's die in vorige nummers
zijn gepubliceerd.

Een vergelijking van de figuren die op de platen van het Boek van
Mormon te vinden zijn, en de oorspronkelijke Egyptische figuren.
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THE ANTHON TRANSCRIPT

#**¥** i «****!** *** «* *?* s«tsss»**8. r««< 8*, Ö? TK8. &SA6
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Het Anthon afschrift zoals het door Martin Hards na zijn bezoek aan

Professor Anthon, gegeven is.
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y j/r
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Wk\awm. i.
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ANii :U!A<K):, f.lïVAVK

feHA, Ukk

1>X IN THK
8« e. *»

Het Anthon afschrift zoals het door Martin Harris na zijn bezoek aan

Professor Anthon, gegeven is.
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HANDEN.

'k Zag eens 'n paar handen, fc ^*c/j
Niet mooi, *n\sgm blank of fijn.

Maar ruw van 't harde werken
En groot in plaats van klein.

'k Zag eens 'n paar handen,

Met groeven, de ouderdomsplooi,

Met harde en ruw rode plekken,

Heel lelijk en.... toch zo mooi.

'k Zag eens 'n paar handen
Rustende op een kleed,

'k Zag in die rustende handen,

'n Wereld van lief en van leed,

'k Zag eens 'n paar handen
Trouw, wijding straalde er af,

Ze hielpen, ze zorgden en streelden,

Daar de lichtkrans van liefd' hen omgaf.

'k Zag eens 'n paar handen

Ruw, lelijk, toch juichte ik blij,

Want die handen zo ruw en zo lelijk,

Ze waren de mooiste voor mij.

ALLE VOORDEEL IS GEEN ZEGEN.

Alle voordeel is geen zegen,

Alle nadeel is geen vloek,

't Is er alles aan gelegen,

Of Uw oog er God in zoekt.

Alle winst is nog geen voordeel,

Elk verlies nog geen gemis.

In den winst is vaak een oordeel

Waar 't verlies een zegen is.

Winst wordt door Gods Geest geboren,

Uit den bodem van verlies.

Maar de winst was steeds verloren.

Waar het kruid der zonde wies.

Ken de Heer' in al uw wegen;

Voor- en nadeel werken mee.

Maar zo niet, het werkt al tegen,

Wat U wacht van deze twee.
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DE SCHEPPING

's Menschen lichaam is de Voorhof

tot een tempel van Gods eer;

En die Voorhof, alle dagen,
,

brengt zijne offers aan den Heer:

Aardsche driften, heete tochten,

heel de dierlijke natuur,

Overwonnen en verslonden

door het Hemelsch altaarvuur

.

't Heilige is — des menschen ziele:

want daar tintelt, rein en klaar,

't Licht der onvervalschte Reden

van den gouden kandelaar.

De Almacht spijst er alle krachten

uit Haar eigen overvloed.

En de wierook der gebeden

geurt haar dankbaar te gemoet.

Maar het Heilige der Heil'gen

is de geest, die eeuwig leeft:

Daar is 't, dat de God der Liefde

zich zijn Hoogepriester toont,

Tusschen heilige gedachten

als Zijn Cherubiem getroond!

J. }. L. Ten Kate.
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