
NR. 12. DECEMBER 1958



a)e ^S>t^r
VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

OP DE OMSLAG:

Wintergenoegen

te Leidsendam

INHOUD:

Een Kerstboodschap ....
Een zeer gewaardeerd bezoek

Jaarlijkse zendelingen conferentie

Foto uit NEDERLAND (Uitg. ^ ^ ,
•• j ^ j.

wr u T^ Tj .,„\ ^^ ^s onze God een zwijgende God?
W. van Hoeve, Den Haag) op- "'

name van Nat. Fotopersbureau, Vang heden aan
Stevens en Magielscn, Amsterdam.

Een goudgerand Huwelijksfeest

Een wonderbaar werk en een wonder

Vrede op aarde

Jeugd-Spaarwet

Gebeurtenissen in de Zending

De onderscheiding: Gelovigen en onge58e JAARGANG

Nr 12

Redacteur:

RULON J. SPERRY,

President der Nederl. Zending.

Assistent:

A. D. JONGKEES

lovigen

De waarde van het geloof

Blz.

355

356

363

365

366

367

368

378

379

381

384

384

Administratie: Laan van Poot 292, Den Haag

„De Ster" van de Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen

verschijnt eenmaal per maand.

ABONNEMENTSPRIJS: ƒ 1,25 PER KWARTAAL

GIRONUMMER 240615 - LAAN VAN POOT 292 - DEN HAAG

NADRUK VAN DE IN DIT NUMMER
VOORKOMENDE CLICHE'S IS VERBODEN



Kerstmis 1958
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Een Kerstboodschap

„Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. . .

en men noemt zijnen naam. . . Vredevorst" . (Jesaja 9 : 5).

Zeven eeuwen na deze profetie van de lippen van Jesaja, ontdekten de wijzen en

een kleine groep schaapherders, door de Ster van Bethlehem geleid, de „Vredevorst",

in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. Te dien tijde zou men geneigd zijn,

nogal twijfelmoedig, te beweren dat dit toch wel een al te nederig begin voor een

vorst was. Inderdaad was dat ook het gevoelen van de meesten dergenen die de

geboorte van Jezus vernamen. De Vorst kwam, maar Hij werd niet aangenomen.

Om deze oorzaak leidde de Vorst zijn gehele leven onder zeer nederige omstandig-

heden. Ons wordt verteld, dat Hij een timmerman was. In al zijn drie en dertig

jaren reisde Hij nimmer verder dan 200 mijl van zijn geboorteplaats. Zijn naam
was onder de meeste mensen die deze kenden, impopulair. Zelfs sommige van die

volgelingen, die voorgaven Hem lief te hebben, verloochenden en verrieden Hem.
Zijn naam werd door velen zo hevig gehaat, dat zij er in slaagden, door valse

rechtspraak. Hem ter dood te doen veroordelen. Hij werd ter dood veroordeeld,

omdat Hij beweerde Gods Zoon te zijn. Hij werd weggeleid en tussen twee dieven

gekruisigd, een wijze van executie die voor de gemeenste misdadigers was bestemd.

Kon deze de „Vredevorst" zijn geweest? Gewis zou deze figuur, zelfs al was Hij

een vorst geweest, spoedig zijn vergeten. Wie zou de naam „Jezus Christus" na

1900 jaar zich nog herinneren?

Wie zou zich die hierinneren? Op de dag van Kerstmis 1958 zal ieder beschaafd

land in de wereld de nederige geboorte van het kind vieren, dat door de wijzen

en herders werd gevonden, in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. De
Ster van Bethlehem schijnt heden helderder dan ooit tevoren aan een hemel, door

haat en agressie verduisterd. De geboorte van het Christus kind is een symbool

van hoop geworden, hoop op een betere wereld, waar liefde en vrede zullen

heersen. Waarlijk: Hij is de Vredevorst!

Bij de nadering van het Kerstfeest zij het ons vergund in de vreugde met onze

lezers van de Ster te delen over deze grootste gebeurtenis in de geschiedenis der

mensheid. En mogen wij u ook de zegeningen van de vrede wensen, van die per-

soonlijke vrede, waarvan onze Heiland sprak en die alleen tot ons komt door ge-

hoorzaamheid aan de wetten van Zijn Evangelie.

,,Vrede laat Ik u, mijnen vrede geef Ik u: niet gelijkerwijs de wereld hem geeft,

geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zijt niet versaagd." (Joh. 14 : 27).

HET ZENDINGSBESTUUR.
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Een zeer gewaardeerd bezoek

Mr en Mrs Christiansen

„Ik breng u, leden in Holland, de liefde en de zegeningen van het

Eerste Presidentschap en van de andere Kerkleiders".

Deze begroeting werd door Broeder Elray L. Christiansen uitgesproken

toen hij met velen van de heiligen in de Nederlandse Zending ver-

gaderde tijdens zijn bezoek aan Holland.

Broeder Christiansen is een van de Assistenten van de Twaalf Apostelen

der Kerk en zijn bezoek hier was overeenkomstig de officiële instructies

van President Davld O.McKay.

Broeder en Zuster Christiansen kwamen in de avond van de iSde

november in Holland aan. Gedurende hun zesdaagse beozek namen zij

aan vijftien vergaderingen deel, in welke zij tot 1011 heiligen, onder-

zoekers en zendelingen spraken. Bovendien wijdde Broeder Christiansen
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Buitenaanzicht en vergaderzaal kleine gemeente Harlingen.

Ingewijd door Eider ElRay L. Christiansen, 20 november 1958.

357



358



Kerstmis 1958

BuiU'ii .uti/:c:i'l en interieur win eie \'eri;aderzaal

te Vlaardingen.

Inge\\ijd dinn- Mdei' lllLu L. Chrijtiair.en, 23 ii<_'\
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Buitenaanzicht en vergaderplaats gemeente Den Helder.

Ingewijd door Elder ElRay L. Christiansen, 24 november 1958.
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„De Ster"

vier onlangs gebouwde of verkregen vergaderplaatsen in Den Haag,
Den Helder, Harlingen en Vlaardingcn in.

De geest in elk deze vergaderingen en de inspirerende en wijze woor-

den die Broeder en Zuster Christiansen spraken, werden door alle aan-

wezigen genoten. Broeder en Zuster Christiansen waren vol lof voor

Holland, Tijdens een van de vergaderingen zeide Broeder Christiansen:

,,Er is veel rijkdom in uw belangwekkend land. Er is veel begerens-

waardigs als woonplaats. Maar de grootste van alle zegeningen en de

grootste van alle rijkdommen in Holland is het Evangelie van Jezus

Christus. De grootste zegen, na het leven zelf, is een lid te zijn van de

Kerk van God".

Sprekende in een van de inwijdingsdiensten, wenste Broeder Christian-

sen de leden van die gemeente geluk en prees de snelle groei van de

kerk. Hij zeide: ,,Dit is een van de ongeveer 600 gebouwen die voort-

durend in aanbouw zijn vanwege de Kerk. En terwijl aan deze zes-

honderd wordt gebouwd, worden reeds ontwerpen getekend voor zes-

honderd andere. De Kerk groeit, groeit en groeit totdat wij nauwelijks

de leden kunnen bergen".

Elke zendeling had het voorrecht Broeder Christiansen persoonlijk te

spreken. Bovendien werden groepsgewijs vergaderingen gehouden, tij-

dens welke de zendelingen waardevolle suggesties en aanbevelingen van

Broeder Christiansen ontvingen om hen in hun zendingswerk te helpen.

In een der vergaderingen over de leerstellingen sprekend, die door de

Kerk worden verkondigd, zeide Broeder Christiansen: ,,Indien er hier

enigen zijn, die niet met de leer van de Kerk bekend zijn, hebt ge

misschien deze avond een leerstelling gehoord, die nieuw voor u is.

Doch zij zijn alleen maar nieuw voor dit geslacht; zij waren niet nieuw

ten tijde van Christus, toen Hij op aarde was. Er is niet één leerstelling

of beginsel dat in deze kerk wordt geleerd dat afwijkt van het eertijds

geleerde. In feite verklaren wij aan de wereld dat deze Kerk hier is als

een vervulling van profetie. Indien deze Kerk niet de Kerk is, waarvan

de profeten zeide dat zij in de laatste dagen zou verschijnen, dan moeten

wij uitzien naar een, die in de laatste dagen zal komen en geheel gelijk

moet zijn aan deze. Dus zeg ik u in alle eenvoud en nederigheid, dat deze

Kerk de Kerk van Jezus Christus is, door Hem opgericht voor de laatste

maal in het laatste der dagen".

Broeder en Zuster Christiansen waren beiden vol lof over de vriende-

lijkheid en gastvrijheid van de leden in Holland en zij betreurden het,

dat hun bezoek ten einde liep. Zij verlieten Holland in de morgen van
de 25ste november, op weg naar Londen. Daar zullen zij de heiligen en

zendelingen van Engeland bezoeken, alvorens naar de Verenigde Staten

terug te keren.

362



Kerstmis 1958

Jaarlijkse zendelingen

conferentie

De jaarlijkse conferentie van de zendelingen in de Nederlandse Zending

bood het Zendingsbestuur een prachtige gelegenheid zich te richten naar

de opmerkingen, instructies en aanbevelingen van Elder Elray Christi-

ansen tijdens diens reis door de zending.

De 27ste november, een Amerikaanse nationale vancantiedag (Thanks-

giving Day), kwamen de zendelingen in Den Haag tezamen in het

Kerkgebouw aan de Leersumstraat, voor een zakelijke bijeenkomst, die

door een feestmaal werd gevolgd. Daarna genoot men van een onder-

houdend programma dat door verscheidene talentvolle zendelingen

werd afgewerkt. De zeer genoeglijke en aan werkdadigheid rijke dag

werd besloten met het kijken naar de film ,,Feed My Sheep" (Weid

Mijne Schapen).

De aanvang van vrijdag de 28ste november bewoog zich op geestelijk

niveau. Van acht uur v.m. tot twaalf uur, zaten 112 zendelingen ge-

boeid en ontroerd te luisteren naar vijf en vijftig hunner, die getuige-

nis aflegden van de goddelijkheid van de herstelling van het Evangelie

en van het grote en belangrijke werk, waartoe zij hier, in Nederland,

waren geroepen. Na de lunch werden de volgende drie uren besteed

aan een intensieve studie en het volgen van aanschouwelijke voor-

beelden van methoden, die bedoeld waren de zendelingen voor hun

grote taak meer geschikt te maken. Alle zendelingen vertrokken die

avond naar hun arbeidsveld met een vaster besluit hun verantwoordelijk-

heden te blijven dragen.
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is onze god
een zvirijgendle god?

. . . „En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,

den eenigen waarachtigen God, en Jezus Christus,

dien Gij gezonden hebt". Joh. 17 : 3.

H.let is december, de maand in welke de Christenheid zich opmaakt
de geboorte van Gods Zoon te vieren. Zij zal dat op velerlei wijzen

doen, gelijk in alle voorgaande jaren.

Hoevelen van hen, die zich naar Zijn naam noemen, kunnen met hoofd

en hart getuigen, gelijk Petrus eertijds deed: ,,Hij is de Christus, de

Zoon des levenden Gods?"
Wie en wat is God?
Het is uit de geschiedenis van het geestelijk leven der mensen wel duide-

lijk gebleken, dat de mens, hoe knap en geleerd hij ook moge zijn, door

studie en eigen onderzoek God niet kan vinden, hetgeen een bevestiging

inhoudt van Job 11:7. (i)

In de Haagse Post van 29 november jl. las ik in de rubriek Geestelijk

leven, onder het hoofd ,,Het woord van de zwijgende God" van A.

Gans o.m. het volgende: ,,Deze dichter-theoloog — persoonlijk wil hij

liever profeet genoemd worden — heeft één centrale gedachte: de mens

kan geen wetenschappelijk, dus theologisch oordeel over God formu-

leren, dat steekhoudend is".

Deze gedachte kunnen wij volkomen onderschrijven; de vraag van Zofar

aan Job kan niet anders dan met neen worden beantwoord.

Maar dan lees ik verder; ,,De mens weet ook niet wie of wat God is,

toch ervaart hij Hem in zijn binnenste. . .

Inderdaad: de mens, die van deze aarde is, kan uit zichzelf nimmer te

weten komen, wie of wat God is, die van deze aarde niet is. Hij zal

het nooit weten, tenzij God zich aan hem openbaart. Doet Hij dat?

Hij deed het in oude tijden! Hij openbaarde zich aan Adam, Henoch,

(^) De Engelse Bijbel zegt het duidelijker: „Canst thou by searching find out God"?

(King James vertaling) „Kunt gij door onderzoek God ontdekken"?
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Noach, Abraham, Mozes, kortom aan allen dlc Hij uitkoos om Zijn

wil te doen verkondigen en die, aldus gekozen. Zijn dienstknechten, Zijn

profeten werden. (Zie Amos 3 : 7).

Welnu, wat God in vroeger tijden deed, doet Hij thans weer; in Hem
is geen verandering of schaduw van omkering. (Zie Jacobus 1 : 17).

Hoe anders zouden wij ooit het eeuwige leven kunnen beërven, m.a.w.

in Zijn tegenwoordigheid terugkeren, waar wij eens waren, voordat wij

werden geboren, indien wij Hem niet kenden? En hoe zouden wij Hem
kennen, inciien Hij zich niet langer aan Zijn profeten openbaart, zodat

deze ons niet meer kunnen leren wie en wat God is?

. . . ,,De mens weet niet wie of wat God is. .
." Juist, en daarom was

dan ook de eerste openbaring, die God aan de eerste profeet van het

laatste tijdperk van de volheid van het Evangelie, Joseph Smith, er een

van Zichzelf en van Zijn Zoon. Toen, op die 20ste mei van het jaar

1820 bleek, na vele eeuwen van bespiegeling, dat wat Jezus tot Zijn

discipelen had gezegd (zie Joh. 14:9) precies en letterlijk waar is en

begrepen moet worden, zoals het daar staat. Zoals alles, wat Hij gezegd

heeft en wat het boek Genesis over de schepping van de mens zegt (zie

Gen. 1 : 26).

A.D J.

VANG HEDEN AAN
(Gedachten ontleend aan de Vancouver Daily Province)

Droom niet te veel van plannen in 't verschiet,

Hoeveel wellicht verricht zvordt eens door U

;

Leen van de toekomst 's levens kansen niet:

Wij hebben 't Nu.

Roem van uw klim naar bergtop niet te zeer

Terwijl ge omlaag uw tocht door 't dal volbrengt;

Blik vrij omhoog, maar zwoegen brengt ons eer

Bij 't doel, dat wenkt.

Meld niet met lof, dat mettertijd ge opgeeft

Een hebbelijkheid bij 't Oudejaar's vergaan;

Bestaat er noodzaak, dat gij wijzer, beter leeft,

Vang heden aan!
*

Salt Lake City, Utah. Frank 1. Kooyman
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1914-1959

Een goudgerand Huwelijksfeest

Men spreekt van een zilveren bruiloft en van een gouden.. En van

een diamanten! Die worden gevierd door echtelieden, die respectievelijk

25, 50 en 60 jaren samen in het huwelijksbootje zitten.

Ik moet echter eerlijk bekennen, dat ik niet weet met welk edel metaal

een 45-jarig huwelijk moet worden vergeleken en daarom noem ik zulk

een gebeurtenos goudgerand. Doublé is misschien nog beter, met een

extra-dikke laag goud, vanwege het niet meer zo ver af zijnde zuivere

goud. Broeder en Zuster Dirkmaat mogen kiezen tussen die twee eervolle

vermeldingen. Zij hopen nl. de 21 januari 1959 hun 45-jarig huwelijks-

feest te vieren. Met dit heuglijk feit wenst de redactie van ,,DE STER"
dit waardig echtpaar van harte geluk, hierbij de hoop uitsprekende,

dat zij nog vele jaren tezamen mogen zijn en nog een lange staat van

dienst aan de Kerk aan hun reeds respectabele werk, dat zij sedert hun

doop op zondag 12 september 1926 hebben verricht, mogen toevoegen.

Hun huwelijk werd met drie zoons gezegend, die met hun gezinnen allen

actief in de Kerk zijn. Twee zijn ouderling, één is zeventiger.

Broeder en Zuster Dirkmaat hebben 14 kleinkinderen. In februari 1959

hopen zij in gezondheid naar de Verenigde Staten terug te keren, want

dan zal hun zending in Nederland zijn geëindigd.

Wij wensen hun een goede beëindiging van hun zending en hopen dat

zij met voldoening op hun arbeid kunnen terug zien.

Voor hen, die het jubilerend echtpaar nog persoonlijk wensen te feli-

citeren, volgt hier het adres: Bas Jungeriusstraat 121, Rotterdam Z.
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EEN WONDERBAAR WERK EN EEN WONDER
(vervolg van novembernummer)

Gelijkenis van de talenten

Dit is slechts een andere wijze om datgene te onderrichten, wat Jezus

onderwees in de gelijkenis van de man, die naar een ver land reisde,

en die eerst zijn dienstknechten bijeenriep en hun zijn goederen gaf:

,,En de een gaf hij vijf talenten, en de andere twee, en de derde een, een iegelijk

naar zijn vermogen, en verreisde terstond." (Matth. 25 : 15.)

Later keerde hij terug en riep zijn dienstknechten ter verantwoording.

Degene die vijf talenten had ontvangen, gaf hem tien terug; de man
met twee talenten gaf hem vier terug, en beiden werden als getrouwe

dienstknechten beloond, maar de dienstknecht die slechts één talent

had ontvangen, had het in de aarde begraven, en van hem zeide de

Meester:

,,Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het degene, die de tien talenten

heeft." (Matth. 25:28.)

En zoals Paulus gezegd heeft, kan het gevormde niet zeggen van

hem, die het gevormd heeft: ,,Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?"

De een mag dan vijf talenten hebben ontvangen, en de ander twee

en weer een ander slechts één, maar voor de Here doet het er niet

zozeer toe hoeveel men heeft ontvangen, dan wel wat de persoon

doet met hetgeen hem verleend is.

Leem in de hand van de pottenbakker

Jeremia gaf een beschouwing over het werk van een pottenbakker:

,,Het woord, dat tot Jeremia geschied is van de Here, zeggende:

Maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers, en aldaar zal Ik u Mijn

woorden doen horen.

Zo ging ik af in het huis des pottenbakkers; en ziet, hij maakte een werk op

de schijven.

En het vat, dat hij maakte, werd verdorven, als leem in de hand des potten-

bakkers, toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was
in de ogen des pottenbakkers te maken.

Toen geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende:

Zal Ik ulieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o, huis Israëls?

spreekt de Here; ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt

gijlieden in Mijn hand, o, huis Israëls!

In een oogwenk zal Ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik

het zal uitrukken, en afbreken, en verdoen;

Maar indien dat volk, over hetwelk Ik zulks gesproken heb, zich van zijn

boosheid bekeert, zo zal Ik berouw hebben over het kwaad, dat Ik het gedacht

te doen.

Ook zal Ik in een ogenblik spreken over een volk, en over een koninkrijk dat

Ik het zal bouwen en planten;

Maar indien het doet, dat kwaad is in Mijn ogen, dat het naar Mijn stem

niet hoort, zo zal Ik berouw hebben over het goede, met hetwelk Ik gezegd had
het te zullen weldoen. ' (Jeremia 18 : 1-10.)
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Hieruit blijkt, dat — ongeacht de eigenschappen van een natie —
indien ze haar zondige wegen wil verzaken, de Here het kwaad, dat
Hij over haar dacht te brengen, zal afwenden; en omgekeerd wordt
hier ook aangegeven, dat alle natiën en mensen een vrije wil bezitten,

en dat de Here hen zal zegenen of bestraffen, zoals zij door hun ge-

bruik van deze vrije wil verdienen.

Paulus' beschouwing van Farao

In Paulus' woorden over Farao moge het schijnen, dat deze heerser

geen vrije wil bezat, doch voor een zeker doel was verwekt, en dat

hem geen keus zou zijn gelaten:

,,Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in

u Mijn kracht bewijzen zou. en opdat Mijn naam verkondigd worde op de

ganse aarde.

Zo ontfermt Hij Zich dan. diens Hij wil, en verhardt, wie Hij wil." (Romeinen
9 : 17-18; zie ook Exodus 9 : 16.)

Om deze uiteenzetting van Paulus te kunnen begrijpen dienen wij

het beginsel van het voorbestaan der geesten voor ogen te houden —
de geesten van alle mensen verkeerden in de geestenwereld met God
alvorens ze in het vlees werden geboren; de Here heeft zekere grote

en edele geesten op een bepaalde tijd naar de aarde gezonden ten

einde een bepaald werk te verrichten. Om hiervan een voorbeeld te

geven zullen wij wijzen op de roeping van de profeet Jeremia:

,,Het woord des Heren dan geschiedde tot mij, zeggende:

Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baar-

moeder voortkwaamt. heb Ik u geheiligd; Ik heb u de volken tot een profeet

gesteld." (Jeremia 1 : 4-5.)

Op soortgelijke wijze kende de Here ook Farao, alvorens deze ge-

boren werd. Hij begreep zijn karakter en wist hoe hij zou reageren

onder gegeven omstandigheden en toestanden, en daarom had de

Here hem verwekt voor een bijzonder doel, opdat Hij Zijn macht

in hem kon tonen, zoals wij hebben aangegeven. Dit dwong Farao

echter op geen enkele wijze om de dingen te doen, die door hem
verricht werden, evenmin als een natie gedwongen wordt de hande-

lingen te verrichten, die ze doet. Farao nam er de tijd voor om te

besluiten de kinderen Israëls vrij te laten:

,,Zo gingen Mozes en Aaron tot Farao, en zeiden tot hem: Zo zegt de Here.

de God der Hebreeën: Hoe lang weigert gij u voor Mijn aangezicht te ver-

ootmoedigen? Laat Mijn volk trekken, dat zij Mij dienen." (Exodus 10:3.)

En zo werd Farao door de Here gekozen en op deze bepaalde tijd naar

deze aarde gezonden, omdat de Here hem kende en wist hoe hij zou

handelen in de situatie, waarin hij geplaatst zou worden, doch Farao

bezat immer het recht en de mogelijkheid om zijn eigen vrije wil uit

te oefenen.
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Zaligheid voor allen beschikbaar

Dan is er nog een andere tekst van Paulus, die vaak verkeerd be-

grepen wordt, en wel zijn woorden aan de gemeente in Efeze:

„Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof; en dat niet uit u,

het is Gods gave;

Niet uit de werken, opdat niemand roeme. " (Efeze 2 : 8-9.)

Het is duidelijk, dat wij uit genade zalig worden, want Jezus heeft

voor ons gedaan, wat wijzelf niet konden doen. Daarom is het niet

op grond van onze eigen werken, maar door Zijn genade, die van
kracht is voor hen, die Zijn evangelie aannemen en de leringen er van
nakomen. Paulus begreep echter het verschil tussen algemene en indi-

viduele zaligheid, dat voor velen verwarrend is, en daardoor wordt

het voor sommigen moeilijk bepaalde teksten te verstaan. Paulus

heeft gezegd:

,,Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen

levend gemaakt worden." (I Kor. 15:22.)

Wij zien dus, dat wij allen, ongeacht onze werken, wegens de ver-

zoening van Christus levend gemaakt zullen worden in de opstanding.

Hoewel wij zullen verrijzen, behoeven wij nog niet zalig te worden
in de betekenis, die in de Heilige Schrift zo vaak wordt gebruikt.

Paulus begreep dit ten volle, zoals ook blijkt uit zijn woorden aan

Titus:

„Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen." (Titus

2: 11.)

Indien niet alle mensen zalig worden, zal het zijn omdat zij bij het

uitoefenen van hun vrije wil deze gave van de genade niet hebben

aangenomen. Uit Paulus' woorden aan Timotheüs blijkt, dat hij be-

greep, dat zaligheid voor alle mensen beschikbaar was:

,,Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker;

Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen."

(I Tim. 2 : 3-4.)

Omdat dus ,,God, onze Zaligmaker wil, dat alle mensen zalig

worden, en tot kennis der waarheid komen," is er slechts één reden

waarom niet alle mensen zalig worden, namelijk omdat zij het recht

hebben zelf te kiezen en aldus het kwade kunnen kiezen in plaats van

het goede. Derhalve is er geen enkele groep voorbestemd om zalig

te worden, want God ,,wil, dat alle mensen zalig worden." Hoe
zou Hij dan een uitverkoren groep kunnen hebben?

In zijn zendbrief aan de Hebreeën maakt Paulus verder duidelijk, dat

zaligheid mogelijk is voor allen, die Christus zullen gehoorzamen:

,,Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen

Hij heeft geleden;

En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn. een oorzaak der

eeuwige zaligheid geworden." (Hebr. 5 : 8-9.)
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Omdat daarom Christus gehoorzaamheid geleerd heeft ,.uit hetgeen

Hij heeft geleden," moeten alle mensen Hem gehoorzaam zijn indien

zij een eeuwige zaligheid verlangen.

Het is duidelijk, dat Paulus begreep, dat de ,,genade over alle mensen"
zou komen. Dus niet voor een handjevol uitverkorenen, maar allen

zullen naar hun werken ontvangen:

,,Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot

verdoemenis; alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle

mensen tot rechtvaardigmaking des levens." (Romeinen 5: 18.)

,,Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus,

opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij

gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." (II Kor. 5: 10.)

Paulus deelt ons verder mede v.^at het ..rechtvaardig oordeel Gods"
is, en dat ,,er geen aanneming des persoons is bij God":

,,Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart. vergadert gij uzelf toorn als

een schat, in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel

Gods.

Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken:

Degenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onver-

derfelijkheid zoeken, het eeuwige leven;

Maar degenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch

der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden

worden;

Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt,

eerst van de Jood, en ook van de Griek;

Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst de

Jood, en ook de Griek;

Want er is geen aanneming des persoons bij God." (Romeinen 2 : 5-11.)

Gedurende Zijn bediening maakte Jezus het duidelijk, dat Zijn evan-

gelie van zaligheid voor allen was:

,,En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende;

Wat mens onder u, hebbende honderd schapen, en één van die verliezende,

verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene,

totdat hij het vindt?

En als hij het gevonden heeft, legt het op zijn schouderen, verblijd zijnde.

En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen te samen, zeggende

tot hen; Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren

was!

Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar,

die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de

bekering niet van node hebben.

Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij één penning verliest, ontsteekt

niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstiglijk, totdat

zij die vindt!

En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen,

zeggende; Weest blijde met mij; want ik heb de penning gevonden, die ik

verloren had!

Alzo zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar,

die zich bekeert." (Lukas 15:3-10.)
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Nadat Jezus voor Zijn apostelen tot Zijn Vader had gebeden, voegde

Hij er aan toe:

,,En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord
in Mij geloven zullen.

Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook
zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt." (Joh.

17:20-21.)

Apostelen nodigden allen uit tot zaligheid

Jezus heeft Zijn apostelen de ganse wereld ingezonden met de uit-

nodiging tot alle natiën om Zijn evangelie aan te nemen:

„En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie

aan alle kreaturen.

Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet

zal geloofd hebben, zal verdoemd worden." (Markus 16 : 15-16.)

Indien slechts een beperkt aantal voorbestemd was om zalig te

worden, en als zij alleen zalig konden worden, hoe onredelijk zou

het dan van Jezus geweest zijn om Zijn apostelen te onderrichten

om het evangelie aan alle schepselen te prediken.

Johannes de Openbaarder zag de macht, die aan het Lam Gods ge-

geven zou worden om krijg te voeren tegen de koningen dezer wereld,

en met het Lam verkeerden de geroepenen, de uitverkorenen en de

gelovigen:

,,Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want

Het is een Here der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn,

de geroepenen, en uitverkorenen, en gelovigen." (Openb. 17:14.)

Het evangelie van zaligheid is aldus binnen het bereik gesteld van

alle kinderen van onze Vader, en een ieder heeft het recht ont-

vangen om zelf te kiezen, zoals tot uitdrukking is gebracht in de

volgende woorden van de dichter:

,,0 weet, dat elke ziel is vrij

Haar pad te kiezen, waar 't ook zij.

Ten hemel dwingt de Heer ons niet.

Daar Hij een vrije wil ons liet.

Voor ieder is 't geloven vrij.

God roept tot allen: Komt tot Mij!

Zijn wij gehoorzaam aan dat woord,

Dan helpt Hij ons ook verder voort.

Het vrije denken maakt de man,

Ontneemt hem dat, wat is hij dan?

Hij wordt als dier, en denkt dus niet

Aan 't geen de hel of hemel biedt.
"

(Naar het Engels van Wm. C. Gregg.)
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HOOFDSTUK 25

HET WOORD VAN WIJSHEID

De gezondheidswet van de Here

Het is onmogelijk om te schatten hoeveel goed teweeg gebracht zou
worden als de wereld de openbaring zou aannemen, die door de Here
in deze bedeling op 27 februari 1833 te Kirtland in Ohio bij monde
van Zijn profeet Joseph Smith aan de Kerk werd gegeven, en welke
openbaring bekend is als het woord van wijsheid:

,,Een Woord van Wijsheid ten nutte van de raad van hogepriesters, die in

Kirtland is vergaderd, en voor de kerk, en eveneens voor de heiligen in Zion —
Om als een groet te worden gezonden; niet als gebod of met dwang, maar als

een openbaring en als het woord van wijsheid, dat de orde en de wil van
God toont voor het tijdelijke welzijn van alle heiligen in de laatste dagen —
Gegeven als een beginsel met een belofte, en aangepast aan de gesteldheid

van de zwakken en zwaksten van alle heiligen, die heiligen zijn of kunnen

worden genoemd.

Ziet, voorwaar, aldus zegt de Here tot u: Tengevolge van de listen en lagen,

die in de laatste dagen in het hart van samenspannende mensen bestaan en

zullen bestaan, heb Ik u gewaarschuwd, en waarschuw Ik u van te voren,

door u dit woord van wijsheid door openbaring te geven —
Dat, wanneer iemand onder u wijn of sterke drank drinkt, dit niet goed is,

noch aangenaam in de ogen van uw Vader, tenzij gij te zamen zijt vergaderd

om Hem uw sacramenten op te dragen.

En ziet, dan moet het wijn zijn, ja, reine wijn van de druif des vvijnstoks,

door uzelf bereid.

En verder, sterke dranken zijn niet voor de buik, maar voor het wassen van

uw lichaam.

En verder, tabak is niet voor het lichaam noch voor de buik, en is niet goed

voor de mens, maar is een kruid voor kneuzingen en al het zieke vee, om met

oordeel en bedrevenheid te worden gebruikt.

En verder, hete dranken zijn niet voor het lichaam of de buik.

En verder, voorwaar zeg Ik u: Alle heilzame kruiden heeft God bestemd voor

het gestel, de aard en het gebruik van de mens —
Ieder kruid en iedere vrucht op hun tijd; en al deze om met voorzichtigheid en

dankzegging te worden gebruikt.

Ja, Ik, de Here, heb eveneens het vlees van de beesten en van de vogelen der

lucht bestemd om met dankzegging door de mens te worden gebruikt; niettemin

moet het met spaarzaamheid worden gebruikt;

En het is Mij aangenaam, dat het niet zou worden gebruikt, dan alleen in de

wintertijd, of in tijden van koude of hongersnood.

Alle graan is bestemd voor het gebruik door mens en dier, om het hoofd-

voedsel te zijn, niet alleen voor de mens, maar ook voor het gedierte des velds

en de vogelen des hemels, en alle wilde dieren, die over de aarde lopen of

kruipen;

En deze heeft God geschapen om alleen in tijden van hongersnood en grote

schaarste door de mens te worden genuttigd.

Alle graan is goed als voedsel voor de mens, evenals de vrucht des wijnstoks,

en alles wat vruchten voortbengt, hetzij in de grond, of boven de grond —
Niettemin, tarwe is voor de mens, maïs voor de os, haver voor het paard,
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rogge voor de vogelen en de varkens en alle beesten des velds, en gerst voor

alle nuttige dieren, en voor het bereiden van alcoholvrije dranken, evenals het

andere graan.

En alle heiligen, die deze woorden ter harte zullen nemen en nakomen, en in

gehoorzaamheid aan de geboden zullen leven, zullen gezondheid in hun navel

en merg in hun beenderen ontvangen.

En zij zullen wijsheid en grote schatten aan kennis vinden, ja, verborgen schatten;

En zij zullen lopen en niet moede worden, wandelen en niet mat worden.

En Ik, de Here, geef hun een belofte, dat de engel der verwoesting aan hen zal

voorbijgaan, zoals aan de kinderen Israëls, en hen niet zal doden. Amen."

(L. 6 V. Afdeling 89.)

Wat de „verboden vrucht" kost

Wij merken op, dat het eerste doel van deze openbaring is om een

woord van wijsheid te geven, „dat de orde en de wil van God toont

voor het tijdelijk*) welzijn van de heiligen in de laatste dagen."

Men heeft een vrij nauwkeurige berekening gemaakt om na te gaan

hoeveel gedurende 1947 in de Verenigde Staten besteed werd aan de

genotmiddelen, waarvan God in deze openbaring gezegd heeft, dat

ze niet goed zijn voor de mens, namelijk wijn en sterke drank, tabak,

hete dranken (koffie en thee):

Wijn en sterke drank $ 8.700.000.000

Tabak $ 3.500.000.000

Koffie en thee $ 2.800.000.000

$ 15.000.000.000

Wij dienen er aan te denken, dat de Here, Die alles weet, het vol-

gende gezegd heeft: , .Sterke dranken zijn niet voor de buik, maar
voor het wassen van uw lichaam tabak is niet voor het lichaam

noch voor de buik, en is niet goed voor de mens, maar is een kruid

voor kneuzingen en al het zieke vee, om met oordeel en bedrevenheid

te worden gebruikt hete dranken (koffie en thee) zijn niet voor

het lichaam of de buik." Al deze stoffen, waarvan de Here gezegd

heeft dat ze niet goed zijn voor het lichaam, zijn narcotische middelen,

die het lichaam verzwakken in plaats van versterken — ze zijn sti-

mulanten. En zo geven de inwoners van de Verenigde Staten jaarlijks

ongeveer vijftien milliard dollar uit voor hetgeen hun lichamen ver-

zwakt in plaats van ze te versterken.

Dit is een geweldig bedrag! Denk er eens aan wat hiermede gedaan

kon worden! Wij kunnen voorzeker Gods wijsheid niet in twijfel

trekken om Zijn Kerk deze openbaring te geven. Gehoorzaamheid

aan het woord van wijsheid is voor het stoffelijke welzijn van allen,

die de wet des Heren in acht nemen.

*) tijdelijk hier gebruikt als tegenovergestelde van ,.eeuwig."
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Wat alcohol Amerika kost

Om de vermelde bedragen beter te kunnen begrijpen en om aan te

geven wat de Here in gedachten had toen Hij deze openbaring gaf

voor „het tijdehjk welzijn van de heiligen in de laatste dagen" zullen

wij het volgende beschouwen, waarin de uitgaven voor tabak, koffie

en thee niet zijn opgenomen, doch alleen de kosten van alcoholische

dranken:

„Daar tapplaatsen 'met vergunning' zo talrijk zijn en op zulke gemakkelijke

plaatsen gevonden worden, heeft het Amerikaanse volk in 1944 meer dan zeven

milliard dollar voor alcohol uitgegeven! Let wel, dit is zeven milliard, geen

zeven millioen! Het Amerikaanse volk heeft in 1944 ongeveer evenveel besteed

voor alcohol als bijgedragen werd voor alle culturele, godsdienstige en lief-

dadige doeleinden te zamen over een gelijke periode! En dat ondanks het feit,

dat de Amerikanen niet krenterig zijn, wanneer het gaat om bijdragen voor

onderwijs, godsdienst en liefdadigheid.

Als wij nu alle bedragen nemen, die in het jaar 1941-1942 uitgegeven werden
voor het onderwijs in de Verenigde Staten, voor openbare en particuliere

scholen, kweekscholen en colleges, bijzonder onderricht voor blinden, doven en

zwakzinnigen, tuchtscholen en scholen voor Indianen, en daarbij dan de jaarlijkse

onkosten voor onze zesduizend openbare bibliotheken, de zestienhonderd bibHo-

theken van colleges en universiteiten en acht en twintig honderd bibliotheken

van openbare lagere scholen voegen, en vervolgens tellen wij hierbij nog alle

onkosten, gaven en donaties voor godsdienstige instellingen uit het jaar 1942,

zoals in juni 1944 opgegeven, benevens alle uitgaven van het Amerikaanse

Rode Kruis voor de nationale organisatie en de 3757 plaatselijke vertakkingen

van 1 januari 1942 tot 28 februari 1945, voeg daarbij het totale inkomen van

de Nationale Organisatie ter Bestrijding van Kinderverlamming voor de periode

van acht maanden, eindigende op 31 maart 1944, hierbij de uitgaven van de

Amerikaanse Nationale Gezondheidsdienst, en de uitgaven van de 48 staats-

regeringen van 1941 voor zekere onderwerpen, zoals Openbare Veiligheid,

Gezondheid, ziekenhuizen en instellingen voor misdeelden, maatschappelijk werk,

gevangeniswezen en ontspanning.

Dan voegen wij hierbij de uitgaven van de rijksregering uit het jaar 1944 voor

ouderdomspensioenen, verzorging van wezen, blinden, werklozen, voor verzor-

ging van moeders en kinderen, invaliden en kreupelen, en tenslotte nog de uit-

gaven over het jaar 1944 van de oorlogsveteranen administratie.

Wanneer al deze geweldige uitgaven opgeteld zijn, krijgen wij de som van

$ 7.039.914.950 en dit bedrag is ongeveer gelijk aan hetgeen door het Ameri-

kaanse volk in 1944 voor alcoholische dranken werd besteed!

Een ander feit, dat in verband staat met deze uitgave van zeven milliard

dollar voor alcohol, zal zakenmensen wakker schudden wegens de geweldige

economische nadelen. Dit bedrag van zeven milliard dollar, dat ieder jaar voor

drank besteed wordt, wil zeggen dat ieder jaar zeven milliard dollar onthouden

wordt aan de kasregisters van het normale zakenleven, omdat met deze dollars

de zakken van de brouwers en distillateurs gevuld worden. En hoe ontzettend

de geldelijke kost van alcohol reeds is, deze snode handel veroorzaakt nog

ergere gevolgen dan alleen deze financiële schade.

Eén van de onvergeeflijke zonden van de drankindustrie is op dit ogenblik, dat

terwijl thans in Europa en Azië letterlijk millioenen mensen van de honger

omkomen, men gedurende 1944 in Amerika 4.147.555.000 pond graan en

238.655.000 pond suiker, siroop en melasse verwerkt heeft om alcoholische
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dranken te bereiden. Volgens ccn ingesteld onderzoek waren 5.341.701 acres*)

nodig om het graan en de suikcrprodukten te verbouwen, die vereist waren
voor de bereiding van de meer dan 10.000.000.000 liters alcohol, die in 1944

verbruikt werden.

Het graan, dat in 1943 verloren ging om bier en gedistilleerd te bereiden, zou
4.223.054 burgers een jaar lang gevoed hebben als zij dagelijks drie pond kregen.

Zouden wij per soldaat vijf en een half pond per dag toestaan (de schatting

van Major-General E. B. Gregory in de Amerikaanse Senaat op 14 april 1943)

dan zou dit graan een leger van 2.303.000 man een gans jaar lang gevoed
hebben." (Eerwaarde M. E. Lazenby in ,,Facing Liquor Facts" gedrukt in

,.Thc Christian Advocate")

Listen en lagen van samenspannende mensen

Als volgende reden, die door de Here vermeld wordt voor het geven
van deze openbaring aan de Kerk. lezen wij: , .Tengevolge van de

listen en lagen, die in de laatste dagen in het hart van samenspannende
mensen bestaan en zullen bestaan, heb Ik u gewaarschuwd, en waar-
schuw ik u van te voren, door u dit woord van wijsheid door open-

baring te geven." Wat zijn nu deze listen en lagen, die in het hart

van samenspannende mensen bestaan en zullen bestaan? Staan deze

in verband met het geweldige bedrag aan geld, dat zij in de laatste

dagen zouden besteden aan advertenties om Gods kinderen aan te

sporen deze produkten te gebruiken, welke niet goed zijn voor de

mens, zoals de Here voorzag? Naar schatting wordt in Amerika meer

dan honderd millioen dollar uitgegeven om alleen sterke drank te

adverteren, en voor het aanprijzen van koffie en thee moet nog meer

uitgegeven zijn. De eerwaarde Lazenby heeft het volgende gezegd

van het adverteren van sterke drank:

„Weldenkende mensen zien gemakkelijk de resulta.trti van een dergelijke

kolossale advertentie-campagne. In de eerste plaats betekent het meer drinkers.

Dat is het doel van de campagne — om meer mannen, vrouwen en jongelui

aan het drinken te brengen. Het betekent, dat meer en meer geld onttrokken

wordt aan het normale zakenleven. Het betekent ook meer honger, meer lijden,

meer armoede, meer uiteengevallen gezinnen, meer verlaten kinderen en wezen,

meer ongelukken, meer sterfgevallen, meer krankzinnigheid, meer ziekte, meer

zelfmoord, meer onzedelijkheid en meer zonden. Verlangt Amerika hiernaar?

Het zou voor ons beter zijn de feiten onder ogen te zien zoals ze zijn. en

een einde te maken aan de verderfelijkste handel, die dit land kent."

Als wij er aan denken hoeveel besteed wordt aan reclame voor tabak,

koffie en thee. en dan het bovenstaande in overweging nemen, is het

duidelijk, dat de Here in februari 1833 zeer verstandig gehandeld

heeft, toen Hij deze openbaring gaf aan Zijn Kerk van deze bedeling,

en de mensen waarschuwde voor de ..listen en lagen, die in de laatste

dagen in het hart van samenspannende mensen bestaan en zullen

bestaan."

*) 1 acre is 4047 vierkante meter.
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Wijn of sterke drank

Let er op hoe de volgende uiteenzettingen van vooraanstaande per-

sonen de woorden des Heren bevestigden, dat „wijn of sterke drank

niet goed is":

Enige weinig bekende wetenschappelijke feiten over alcohol

1. Alcohol is geen stimulant. Het is een verdovend middel, dat verlammend
werkt op het centrale zenuwstelsel, de hersenen en het ruggemerg.

2. Alcohol is een geraffineerd en dodelijk gewoontevormend vergif. In welke

vorm ook, als bier, jenever of brandewijn, het is een verdovend middel, evenals

ether en chloroform. Alcohol heeft een vergiftigende uitwerking, wanneer in-

wendig gebruikt, welke uitwerking voornamelijk — zo niet uitsluitend — toe

te schrijven is aan de invloed van de alcohol op de hersenen en andere delen

van het centrale zenuwstelsel mild of ernstig, acuut of chronisch, af-

hankelijk van de hoeveelheid gedronken alcohol.

3. Wat voedingswaarde aangaat is alcohol waardeloos. Weliswaar verschaft

alcohol enige warmte en energie, maar bezit geen vitaminen en is een kostbare

bron van energie.

4. Als medicijn kan alcohol gebruikt worden als een kalmerend of verdovend

middel, maar niet als een betrouwbaar stimulerend middel voor bloedsomloop,

ademhaling of spijsvertering. En veiliger medicijnen nemen de plaats in van
alcohol als een kalmerend middel.

5. Vaste drinkers van alcohol zijn talrijk, en velen worden alcoholisten, die

medische en psychiatrische verzorging vereisen. Naar schatting zijn er 750.000

alcoholisten in de Verenigde Staten en 2.225.000 op weg om alcoholisten te

worden. Vrouwelijke alcoholisten nemen gestadig in aantal toe in dat land.

(Een alcoholist is iemand, die lichamelijk ziek geworden is door het drinken

van alcohol, en wiens lichaam steeds meer alcohol vraagt. Hij wordt een geheel

verschillend persoon en ontaardt tot een slaaf van de dorst.)

6. De lichamelijke funkties worden door gebruik van alcohol niet verbeterd.

Geestelijke scherpte en nauwkeurigheid in oordelen worden er door geschaad,

en bij chronische alcoholisten kan werkelijk degeneratie van hersencellen op-

treden. Geen enkele student vindt tijdelijke of blijvende baat door het drinken

van alcohol, hetzij in kleine of grote hoeveelheden.

7. Alcohol is de oorzaak van verschillende ziekten en draagt bij tot het ontstaan

van andere. Jaarlijks ontvangen 10.000 tot 12.000 alcohol-patiënten behandeling

in de psychiatrische afdeling van Bellevue Hospital in de stad New York."

(Dr. Haven Emerson, in „Summary of Scientific Findings Regarding Beverage

Alcohol" (Samenvatting van wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot

alcohol), gepubliceerd in „The International Student," 1945.)

„Het menselijke verstand met alcohol te voeden is net als zand te strooien in

de lagers van een machine." (Thomas A. Edison.)

„De jammerlijke gevolgen van drank zijn erger dan die van oorlogen, pestilentiën

en hongersnoden bijeengenomen." (Gladstone.)

,,Drank heeft meer bloed vergoten, meer rouw gehangen, meer huizen verkocht,

meer mensen failliet gemaakt, meer boeven gewapend, meer kinderen vermoord,

meer huwelijksbanden verbroken, meer onschuldigen onteerd, meer ogen ver-

blind, meer lichamen verminkt, meer rede onttroond, meer mannelijkheid schip-

breuk doen lijden, meer vrouwelijkheid geschonden, meer harten gebroken, meer

levens verwoest, meer tot zelfmoord gedreven en meer graven gedolven dan

enige andere vergiftige plaag, die ooit dood en verderf zaaiend over de aarde

gegaan is." (Evangehne Boothe.)

(Wordt vervolgd)
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Zo zongen de Engelen in den

Kerstnacht. Zo zal het ook eens

zijn. Doch, helaas zo ver is het

thans nog niet, al zijn er wel dui-

zenden, die dezen vrede Gods in

hun harte dragen.

Het is met dezen vrede zoals Pe-

ter Rosegger dat in zijn boek: „Het

Eeuwige Licht" in een droom van

een dorpsdominee zo treffend doet

uitkomen.

Deze dominee droomde, dat hij de

Here God zag, den Eeuwige, ge-

zeten op Zijn rechterstoel. Konin-

gen, bedelaars, professoren en tim-

merlieden, grijsaards en kinderen

verschenen voor Hem. Eén voor

één. Een grote schare van allerlei

mannen en vrouwen, ook mensen,

die heel lang geleden een voorname

rol op 't wereld toneel hadden

gespeeld.

Allen stelde Hij een vraag, die ze

te beantwoorden hadden. Eerst

verscheen Mozes, en God vroeg

hem:

„Wat hebt gij uw volk gegeven?"

,,De wet," was het antwoord.

„En wat heeft het daarvan ge-

maakt?" vroeg de Here God.

„De zonde," antwoordde de Gods-

man.

Daarop verscheen Karel de Grote.

„Wat hebt gij uw volk gegeven?"

„Een altaar," zo antwoordde deze.

„En wat heeft het daarvan ge-

maakt?"

,,Den brandstapel," luidde het ant-

woord.

Vervolgens Napoleon Bonaparte.

,,Wat hebt gij uw volk gegeven?"

,,Den roem," antwoordde de ex-

keizer.

,,Wat heeft het daarvan ge-

maakt?"

„Den smaad," was het antwoord.

Zo ging het door. God vroeg er

velen en ieder klaagde er over dat

zijn gaven met zoveel zelfverlo-

chening geschonken, niet gewaar-

deerd waren gevonden.

Eindelijk vroeg de Here God aan

Zijn Zoon:

„Mijn Zoon, wat hebt Gij aan Uw
volk gegeven?"

,,Den Vrede," antwoordde Chris-

tus.

„Wat heeft het daarvan ge-

maakt?" vroeg God.

Christus antwoordde niet. Met
Zijn doorboorde handen be-

dekte Hij Zijn aangezicht en . . .

weende.

H. Veldkamp.
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Jeugd - Spaarwet

In de loop van de maand oktober ontving de redactie van „De Ster"

een schrijven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling
Algemene Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorgani-

satie, met verzoek aan bovengenoemde wet, die met ingang van 1

oktober 1958 in werking is getreden, zo veel mogelijk bekendheid te

geven. Het schrijven ging vergezeld van een uiteenzetting onder het

hoofd: ,,Enige facetten van de Jeugd-spaarwet".

Gezien het grote nut van deze wet, zal de redactie gaarne aan dit

verzoek voldoen. De beperkte ruimte in ons Kerkblad laat een weer-

geving van deze bijlage in haar geheel niet toe, zodat de redactie zich

gedwongen ziet datgene er uit over te nemen, wat naar haar mening
van het meeste belang is, hetgeen eerst in het decembernummer kan
geschieden.

Het doel van de Jeugd-spaarwet is bevordering van de persoonlijke

bezitsvorming en het is daarom van belang, dat de jeugd van dit doel

goed doordrongen Is. In samenwerking met de spaarbanken, boeren-

leenbanken en de Rijkspostspaarbank Is vanwege het ministerie van
Binnenlandse Zaken een actie ingeluid, onder het motto: „De Zilver-

vloot".

Hoewel de vergelijking met Piet Hein's verovering natuurlijk niet hele-

maal opgaat, zijn er toch enkele punten van overeenstemming, die direct

in het oog springen en die tevens dat motto rechtvaardigen.

De heldendaad van Piet Hein had een meervoudige betekenis: het land werd

ermee gediend, hijzelf en zijn maats ontvingen een fikse premie en hun zelf-

vertrouwen werd er door gesterkt. En het mag dan wat gezocht lijken, met

de effectuering van de Jeugd-spaarwet is het al niet anders. Elke jongere immers,

die zich tot deelname aan de spaar-actie verplicht, helpt mee om aan het

maatschappelijk leven de financiën te verschaffen die voor een goed functio-

neren onontbeerlijk zijn. Men staat bijna dagelijks voor grote investeringen,

waarvoor het geld veelal slechts met moeite te verkrijgen is, terwijl ze toch

voor de toekomst van ons volk onmisbaar zijn. Om enkele voorbeelden te

noemen: De beroepsbevolking neemt dagelijks toe', zodat industrialisatie dring-

end is geboden. Met het toenemen van de bevolking stijgt ook de behoefte
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aan woninj;cn, scholen, ziekenhuizen en andere utiliteitsbouw en ook daarvoor

is veel geld nodig. Tegenover het enorme kapitaal dat voor dat alles nodig is

hebben de totale extra-besparingen voortvloeiende uit de Jeugd-spaarwet —
die na 10 jaar zullen zijn opgelopen tot ongeveer / 150.000.000,— — maar
weing te betekenen. Wel is belangrijk dat door de Jeugd-spaarwet de spaarzin

onder de jongeren wordt geactiveerd, waardoor velen die eenmaal hebben
mccgevaren met De Zilvervloot, later zullen blijven sparen.

Maar ook het persoonlijke belang van de spaarder wordt met de deelneming

aan de Zilvervlootactie nagestreefd. Gedurende een aantal jaren ontvangt hij

boven zijn normale rente een flinke premie. Dit alles kan voor hem een

behoorlijke versterking van zijn bezit betekenen. Dat bezit is verkregen door-

dat men zich tijdelijk de directe beschikking over een deel van zijn inkomen
heeft ontzegd door te sparen. Het besef, over een aldus verkregen niet onbe-

langrijk bedrag de vrije beschikking te hebben, kan het gevoel van onafhanke-

lijkheid en persoonlijke zelfstandigheid versterken en vormt aldus een bijdrage

tot ontplooiïng van de persoonlijkheid.

Verdere gegevens uit de „Facetten" zijn o.m.:

De gelegenheid voor deelname aan de Jeugdspaarwet staat voor jongens

en meisjes open van 15 tot 21 jaar.

Onder dezen zijn er, die na hun opleiding vader in het bedrijf of

moeder in het gezin helpen. Als het maar enigszins kan, zullen de ouders

daarvoor hun kinderen zakgeld en zo mogelijk loon moeten geven.

Dan is meedoen aan „De Zilvervloot" ook voor hen niet onmogelijk.

Voorts moet worden genoemd de groep van de jongens, die in militaire

dienst moeten. Dat zij van de paar kwartjes, die ze per dag ontvangen

niets kunnen overhouden, staat wel vast. Maar voor hen is een uit-

zondering gemaakt die voor alle ex-militairen geldt. Die hebben de

gelegenheid later te beginnen, mits ze maar voor hun 24e jaar een spaar-

contract hebben afgesloten. Bovendien mogen zij in bepaalde gevallen

zelfs 10 jaar sparen!

Tenslotte nog dit: de grenzen die de wet aan de jaarlijkse inleg stelt,

zijn minimaal ƒ 30,— en maximaal ƒ 200,— . De premie bedraagt

10 % van het gespaard bedrag plus rente.
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QeBeuRtenissen in öe zenöinq
INGEZEGEND:

Croese, Frank Djoke; 7 september 1958 te Groningen.
Lefevere, Cornelia Yvonne; 4 oktober 1958 te Ede.

Wolthers, Franciscus; 16 november 1958 te Den Haag.

Wolthers, Maria Antoinette; 16 november 1958 te Den Haag.

Goud, Edmeé Charlotie; 16 november 1958 te Den Haag.

Goud, Max Albert; 16 nevember 1958 te Den Haag.

Bouts, Maximiliaan; 16 november 1958 te Den Haag.

GEDOOPT:

Klerks, Margot Viessette Ridder; 19 oktober 1958 te Den Haag.

Huykman, Maud Hannie Gilhuys; 5 november 1958 te Den Haag.

Prince, Frederika Adriana; 9 november 1958 te Rotterdam N.

Emmerich, Frederik Jan; 9 november 1958 te Rotterdam N.

Wiebes, Helene Maria; 16 november 1958 te Zeist.

Wiebes, Johanna Barbara; 16 november 1958 te Zeist.

Wiebes, Victoria; 16 november 1958 te Zeist.

Rens, Peter; 16 november 1958 te Den Haag.

Rcns, Theodora Sophia; 16 november 1958 te Den Haag.

Goud, Willem; 16 november 1958 te Den Haag.

Goud, Yvonne Charlotte; 16 november 1958 te Den Haag.

Wolthers, Anton Louis Gillis; 16 november 1958 te Den Haag.

Dallinga, Jetske Engelsman; 21 november 1958 te Groningen.

Feenstra, Fenna; 21 november 1958 te Groningen.

Pruim, Willem Thomas; 21 november 1958 te Groningen.

Stoffers, Marchiena Margaretha; 21 november 1958 te Groningen.

Emmerich, Johannes, Christianus, Bernardus; 21 november 1958 te Rotterdam N.

Muntz, Cornelis; 21 november 1958 te Rotterdam N.

van der Heide, Antje van Hulst; 21 november 1958 te Rotterdam N.

Jongsma, Anna Harmina; 21 november 1958 te Groningen.

Riemersma, Anna Jacoba; 21 november 1958 te Groningen.

Akkerman, Anna Wilhelmina Christina; 21 nevember 1958 te Groningen.

Akkerman, Jan Bouwe; 21 november 1958 te Groningen.

Akkerman, Joep Peter; 21 november 1958 te Groningen.

Akkerman, Geertje; 21 november 1958 te Groningen.

Akkerman, Bouwina; 21 november 1958 te Groningen.

Akkerman, Sijas Arie Adriaan; 21 november 1958 te Groningen.

GEORDEND:

van IJzeren, Willem Gabriël Theodoor; 14 september 1958 te Den Haag, als Priester.

Dwars, Marinus Hendrik; 28 september 1958 te Hilversum, als Diaken.

Panhuyzen, Rudy Edwin; 5 oktober 1958 te Den Haag, als Leraar.

Boer, Leendert; 26 oktober 1958 te Rotterdam Z., als Priester.

van Bremen, Flubrecht; 26 oktober 1958 te Rotterdam Z., als Diaken.

van Stralen, Dirk Johannes Sr.; 26 oktober 1958 te Rotterdam Z., als Leraar.

Kuipers, Peter; 2 november 1958 te Amsterdam, als Diaken.

Regeer, Jacob; 2 november 1958 te Amsterdam, als Diaken.

Huisman, Dirk Johannes; 2 november 1958 te Amsterdam, als Leraar.

Maandag, Evert; 2 november 1958 te Amsterdam, als Priester.

Praag, Thomas; 2 november 1958 te Amsterdam, als Priester.
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Kuipers, l.ambcrtus; 2 november 1958 te Amsterdam, als Priester.

Stade, Marinus Nicolaas; 2 november 1958 te Amsterdam, als Priester.

Adeboi, Trans Lcendert; 2 november 1958 te Amsterdam, als Priester.

Vernes, Willem; 9 november 1958 te Dordrecht, als Priester,

van Dalen, Johannes; 9 november 1958 te Dordrecht, als Leraar,

van der Meyden, Jan; 9 november 1958 te Dordrecht, als Priester.

Dalebout, Willem; 9 november 1958 te Dordrecht, als Leraar.

OVERLEDEN:

de Widt, Adrianus; 16 november 1958 te Dordrecht.

OVERGEPLAATST:

van Mondfrans, Adrian P. ; van Zeist naar Dordrecht,

van der Meyden, Govert; van Assen naar Dordrecht.

Dcnlinger, J. B. L.; van Rotterdam Z. naar Assen.

Waltman, Ralph L.; van Arnhem naar Apeldoorn.

Allen, Richard M.; van Hilversum naar Delft.

Ferwerda, Gene; van Delft naar Rotterdam Z.

Andcrson, John S.; van Harlingen naar Hilversum.

Merritt, Gary C.; van Apeldoorn naar Amsterdam,
van Dam, R. Paul; van Vlaardingen naar Amsetrdam.
Barton, Wesley Martinus; van Antwerpen naar Arnhem.
Andrus, Charles R.; van Arnhem naar Enschede.

Hyte, Ronald D.; van Utrecht naar Enschede.

Putnam, Charles C; van Gouda naar Harlingen.

Warner, Keith C; van Zendingsschool naar Den Helder.

Warner, Max K. van Zendingsschool naar Antwerpen.

Hiatt, Ray L.; van Zendingsschool naar Zeist.

Eastman, David A.; van Zendingsschool naar Amsterdam.

Barlow, Gary D.; van Zendingsschool naar Vlaardingen.

May, Curtis L; van Zendingsschool naar Arnhem.
Steinfeldt, Paul J.; van Zendingsschool naar Utrecht.

VERTROKKEN: Stam, Richard William; aange-

komen 9 mei 1956. Vertrokken

6 november 1958.

Werkzaam geweest: Amsterdam,

Breda, Groningen, Vlaardingen

als G.P., en Utrecht als G.P.

Read, Lewis Grant, Jr. ; aange-

komen 7 mei 1956. Vertrokken

25 november 1958.

Werkzaam geweest: Dordrecht,

Haarlem, Amsterdam, Groningen,

Gouda als G.P.

Lewis G. Read Richard W. Stam

AANGEKOMEN:

Eastman, David A.; van Riverton, Ntah.

May, Curtis L; van Ogden, Utah.

Warner, Keith Crandall; van Payson, Utah.

Warner, Max Kent; van Payson, Utah.

Barlow, Gary D.; van Bountiful, Utah.
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Hiatt, Ray Lynn; van Alamosa, Colorado.

Steinfeldt, Paul J.; van West Jordan, Utah.

Cuthbertson, Fred R.; van Vcnicc, California.

Garlick, Ronald W.; van Long Beach, California.

Kay, Thomas A.; van Sunset, Clcarfield, Utah.

Ruppe, Clyde N.; van Vernal, Utah.

van Leeuwen, Max T.; van Sak Lake City, Utah.

Schvaneveldt, Darrcll T. ; van "Weston, Idaho.
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DE ONDERSCHEIDING: GELOVIGEN EN ONGELOVIGEN
„In Roomschc en orthodox-Protestantsche kringen is men met de onder-

scheiding geloovigcn en ongcloovigen spoedig gereed. Voor de Roomsche
kerk is feitelijk ieder, die de leer der kerk niet kent of deze verwerpt,

een onbewust- of bewust-ongeloovige. Voor de Protestantsche ortho-

doxie wordt de scheidingslijn getrokken over het al of niet bestaan op

den bodem van den Bijbel als Gods onfeilbaar woord. Daarom heeft

de Roomsche kerk de ketters, die afvalligen en dus in haar oog onge-

loovigen waren, steeds vervolgd en zoo mogelijk onschadelijk gemaakt.

Zóó laat zich ook begrijpen, dat van orthodox-Protestantsche zijde

over de vrijzinnig-godsdienstigen gesproken wordt als over ongcloovigen.

Maar als men gelooven niet gelijk stelt met het aannemen van een

zekere kerkleer of een zekere bijbelbeschouwing, maar geloof noemt

het vertrouwen des harten op God, dan zal men er niet spoedig toe

overgaan iemand bij de ongcloovigen in te deelen."

De Ongeloovigen door F. Dijkema, blz. 3.

* * *

DE WAARDE VAN HET GELOOF

,'t Leven is voortdurend verliezen" , zoo las ik eens. Jammerlijk lot,

wanneer naast deze waarheid, welke ieder mensch ervaart, niet die

andere waarheid ook ervaren wordt: „'t Leven is voortdurend winnen."

De geloovige nu weet, dat hij in den dienst van God voortdurend wint

en dat, bij 't afbreken van den aardschen tabernakel, de innerlijke

mensch dag aan dag verder kan worden opgebouwd. Vandaar dat de

geloovigen blijden moed heeft bij het gaan, te meer, daar immers de

dood, die bij duizenden reeds vooruit zijn donkere schaduw over het

leven werpt, hem geen verschrikking is. Het onsterfelijkheidsgeloof

vormt, zegt prof. Tiele, een integreerend bestanddeel van den gods-

dienst. De geloovige, die God kent en den Eeuwige gegrepen heeft, weet,

dat de dood overwonnen is. Niets, ook de dood niet, kan hem scheiden

van de liefde Gods.

Een heerlijk licht op den mensch als kind Gods, op de wereld als

schepping Gods, op het geweten als stem van God — ziedaar de

waarde van het geloof. De ongeloovige weet dikwijls niet, wat hij

ontbeert; als hij 't wist, zou hij zich met innig zielsbegeeren tot God
wenden en bidden:

Geef mij, o God, een open harte,

dat ik Uw stem versta!"

De Ongeloovigen door F. Dijkema, blz. 63 en 64
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