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Het geloof is een gave van God
(Vertaling en vrije bewerking van een artikel door Dr. Harvey Fletcher)

Jezus zeide tot diegenen, die in hun geloof wankelden: ,,0 gij klein-

gelovigen". In de evangeliën komt deze uitdrukking vijf maal voor.

„Uw geloof heeft u behouden" zeide Hij daarentegen gaarne tot hen,

die in groot geloof tot Hem waren gekomen om van ziekte genezen te

worden. Lucas zegt van Stefanus dat hij een man 'vol van geloof en

kracht' was. (Hand. 6 : 8).

Wij zien dus dat geloof een eigenschap is, dat men in grotere of kleinere

mate kan bezitten.

Paulus, in zijn brief aan de Hebreërs, zegt: ,,Het geloof nu is een vaste

grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men
niet ziet."

De vraag die ons nu bezig houdt, is hoe deze vaste grond te vinden en

uit te breiden. Wij kunnen in vele dingen geloven, bijvoorbeeld dat het

leven een doel heeft, dat wij of onze vrienden in enige onderneming

zullen slagen, dat wij een opgegeven taak zullen kunnen volbrengen,

enz., maar wij zullen het nu alleen hebben over het geloof in God.

In Hebreërs staat ook geschreven: ,,Maar zonder geloof is het onmoge-

lijk Gcde te behagen. Want die tot God komt, meet geloven, dat Hij

is, en een beloner is dergenen, die Hem zoeken. (Hebr. 11 : 6).

WERKEN
In sommige opzichten schijnt Paulus groter nadruk te leggen op ge-

loof dan op werken voor het bereiken van de zaligheid. Dit zien wij

in de volgende aanhalingen:

,,Want uit genade zijt gij zalig gewerden door het geloof, en dat niet

uit u, het is Gods gave: niet uit de werken, opdat niemand roeme".

(Efeziërs 2 : 8, 9)

,,Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der

rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet

uit het geloof, maar als uit de werken der wet". (Romeinen 9:31, 32)

Anderzijds verklaart Jacobus:

„Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf

dood. Maar, zal iemand zeggen, gij hebt het geloof, en ik heb de werken.

Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn

geloof tonen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens! dat het geloof zonder

de werken dood is? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo

is ook het geloof zonder de werken dood." (Jacobus 2:17, 18, 20, 26)

LIEFDE
Paulus plaatste de naastenliefde zelfs boven het geloof, want hij zegt:
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"... Al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette,

en de liefde niet had, zo ware ik niets". (1 Cor. 13:2)

Hier hebben we dus drie woorden: liefde, werken en geloof, nauw aan

elkaar verwant, die in belangrijke mate de levenshoudingen en levens-

uitingen van de mensen bepalen.

Laten wij eens zien of wij voor deze betrekkingen een overeenkomst

kunnen vinden in de stoffelijke wereld om ons heen.

Men zegt van een lichaam dat het in evenwicht is, wanneer alle krach-

ten, die er op werken, elkander opheffen, zodat er geen beweging op-

treedt. Het is in stabiel evenwicht als het een beetje wordt gekanteld

en na vrij gelaten te zijn, in de vorige stand terugkeert. Hier volgen

enige voorbeelden van stabiel evenwicht: Een gewicht, dat aan een touw

hangt. Wanneer het gewicht verplaatst wordt, gaat het slingeren en

komt tenslotte in zijn oorspronkelijke stand terug. Een stoel of ander

meubelstuk met drie of meer poten. Wanneer het een weinig wordt

opgelicht, valt het in zijn vorige ruststand terug. Wanneer de stoel

volmaakt uitgebalanceerd was, zou hij op één poot kunnen staan. In

dat geval echter zou de geringste verplaatsing de stoel doen omvallen.

Zulk een evenwicht heet labiel evenwicht. Het lichaam, uit zijn la-

biele toestand gebracht, zal in beweging blijven totdat het in stabiel

evenwicht komt te verkeren.

Laten wij nu een vergelijking maken van geestelijke dingen met een drie-

potige stoel. Wij geven de poten de namen „geloof", „liefde" en „werk".

Indien wij trachten ons evangelie te leven door alleen maar een van deze

drie tot ontwikkeling te brengen, staat dat gelijk met het zetten van de

stoel op één poot. Zelfs als de andere twee ook enigszins zijn ontwikkeld,

maar door twee kortere poten worden voorgesteld, komt de stoel

scheef te staan en er is niet veel nodig om hem te dcen omvallen. En zo

is het ook in ons geestelijk leven. De werkdadigheden en levenshoudin-

gen, die door geloof, liefde en werk worden voorgesteld, moeten tezamen
ontwikkeld worden om dat geestelijk evenwicht te krijgen, dat nodig is

om de schokken te weerstaan die door ondervindingen in het leven ons

worden toegebracht,

De drie eigenschappen geloof, liefde en werken zijn niet onafhankelijk

van elkander; zij werken op elkander in. Ik zou die inwerking willen

vergelijken met het opwekken van de electrische energie in een dynamo.
Wanneer die stil staat, zenden de magneten rond het anker nog een

zwak magnetisch veld uit, veroorzaakt door het z.g.rernanent magne-
tisme. Zodra de dynamo in beweging wordt gebracht, wordt door dat
magnetisch veld in het anker een stroom opgewekt, die rond de magne-
ten wordt gevoerd, waardoor deze op hun beurt krachtiger worden en
de stroom in het anker weer sterker maken, enz., totdat de gewenste
energie is verkregen en een toestand van evenwicht is bereikt.

Wij beginnen met enig geloof in God en de mens. Dat brengt ons er toe

met ernst te arbeiden in de Kerk en bij onze dagelijkse taak. Dat geeft

168



Juni 1962

ons voldoening en wij gaan er op uit iets voor anderen te doen. Deze

handelwijze vermeerdert ons geloof in het leven en in God; wij worden

dankbaar gestemd. Dat brengt ons er toe God in gebed te danken en

nederig om verdere leiding te vragen. Zo gaan wij door; ons geloof

neemt toe en we zijn tot meerder werk, speciaal op godsdienstig gebied,

in staat. Wij gaan zo door totdat wij het zo begeerde geestelijk evenwicht

bereikt hebben. Dit is de toestand waarin God ons wil hebben, want

het maakt het leven tot een vreugde en wij zijn in een positie om onze

talenten tot welzijn van onze medemensen te gebruiken.

VERLIES VAN EVENWICHT
Maar als wij niet oppassen, kunnen wij ons geloof verliezen en in la-

biel evenwicht geraken. Het begint met minder waardering en liefde

te hebben voor onze Heer en met minder vriendelijk te zijn voor onze

familieleden en buren. Dan beginnen wij onze Kerk te verwaarlozen,

het gezinsgebed na te laten, enz. Het gevolg is, dat wij tenslotte met

minder geloof door het leven gaan dan wij aan het begin hadden. De
goede werken worden steeds minder, totdat wij onze getuigenis hebben

verloren, die dan vaak plaats heeft gemaakt vcor haat in ons hart. Wij

werken alleen maar om voedsel te kunnen kopen, kleren te dragen en

een plaats te hebben om in te wonen. Wij gaan ons afvragen of het leven

nog wel de moeite waard is.

HET HERSTELLEN VAN HET EVENWICHT
Wat kunnen wij doen, wanneer wij in zulk een positie zijn, om het pro-

ces om te keren? In het geval van de jonge Alma en de zonen van Mosia

gebeurde dat door een wonderbare manifestatie, maar dergelijke gebeur-

tenissen zijn uitzonderingen.

Wij moeten beginnen met ons bewust te worden, dat wij bergafwaarts

gaan. De volgende stap zal waarschijnlijk zijn dat wij meer en beter werk

in ons dagelijks leven leveren en als vanzelf zijn wij geneigd anderen

vriendelijkheid te bewijzen, beleefder te zijn. Wij hernemen onze plich-

ten jegens onze Vader in de hemel; wij gaan weer onze tienden betalen

en laten verkeerde dingen na, kortom wij bekeren ons. Hierbij is het

ernstig gebed een onmisbaar hulpmiddel. Nu zou de vraag gesteld

kunnen worden: „Komt het geloof door het gebed of het gebed door het

geloof?" Dat lijkt op de vraag: ,,Wat was er eerst, de kip of het ei?"

Hoe dit zij, het een kan niet bestaan zonder het ander.

Het geloof is een gave van God en men zou kunnen vragen: ,, Indien

dat zo is, waarom dan al dat zoeken naar geloof? God geeft het de

mens of Hij geeft het hem niet en dat is alles." Doch zo is het niet. De
Here heeft gezegd: ,,Ik, de Here, ben gebonden wanneer gij doet wat

Ik u gebied, doch wanneer gij het niet doet, hebt gij geen belofte".

169



„De Ster"

(L. & V. 82 : 10). Wij zien dus, dat die gave maar niet willekeurig is

en dat de Here gebonden is te geven aan hen, die Hem ijverig zoeken.

Te weten dat God leeft, is de belangrijkste wetenschap ter wereld en de

belangrijkste handelwijze in het leven is het zoeken naar geloof in God.

Laten wij er dus steeds op bedacht zijn die dingen te doen, die ons ge-

loof in God groter maken, want dit geloof lost alle geestelijke conflic-

ten op en het draagt ons door grote smarten heen, zelfs door het dal

van de dcod. Dan zullen wij desondanks onze vrede niet verstoord zien,

maar wij zullen rustig door het leven gaan, omdat alles wel is en het

leven eeuwitr.

activiteit
Voedseldeskundigen zeggen dat wij iedere dag vitamine C nodig hebben,

die wij in sinaasappelen, tomaten, groenten en in verscheidene andere

voedingsmiddelen aantreffen. De zaak is, dat vitamine C, zo noodzake-

lijk voor onze gezondheid, niet als reserve in ons lichaam kan worden op-

getast. In meer uitgebreide zin kunnen wij hetzelfde van activiteit in

de Kerk zeggen, daar kunnen wij ook geen voorraad voor toekomstig

gebruik aanleggen. Wij moeten steeds actief zijn, anders blijven wij,

geestelijk gesproken, niet gezond en als dat gebrek aan activiteit lang

duurt, gaan wij geestelijk dood.

Trachi eigen schuld nooit goed te maken,

Met 't kwaad, dat gij van anderen weet.

De modder op des naasten mantel

Kan nimmer zeep zijn voor uw kleed.

Dit gedichtje werd ingezonden door Elisabeth LeBelle te Arnhem, die

hiermede in een wedstrijd, door de O.O.Y. gehouden, de overwinning

behaalde.

170



Juni 1962

Gezonde dranken

voor

gezonde lichamen door

C. Elliott Richard, arts

Wat zoudt gij zeggen wanneer iemand u vertelde dat uw lichaam voor

twee derde uit water bestaat? Dat zult ge misschien niet willen geloven,

maar toch is het volkomen waar. In dat wonderbare lichaam, door onze

Hemelse Vader ontworpen, bevindt dit water zich hoofdzakelijk in een

verscheidenheid van heel kleine, ingewikkeld functionerende cellen.

Deze cellen vormen samen de weefsels en organen, die ons een bepaalde

vorm en gedaante geven. Om ons lichaam gezond - en zelfs in leven - te

houden, moet elk van die cellen op de juiste wijze worden gevoed en

de juiste hoeveelheid water ontvangen, die dat toegevoerd krijgen van

de spijsverteringsorganen door de voortdurend vloeiende bloedstroom.

Dit zo zijnde, is het van groot belang wat wij eten en drinken. "Welke

dranken zijn gezond voor het lichaam?

Behalve bij de zuigeling bestaat er weinig verschil in dranken, die voor

kinderen en die voor volwassenen geschikt zijn; want de fundamentele

werking van het lichaam is in wezen gelijk, ongeacht de leeftijd of

grootte.

Indien iemand mij zou vragen: ,,Wat is van alle dranken de beste?,, zou

ik op mijn beurt drie vragen stellen: (1) Wat heeft het lichaam het meest

nodig? (2) Welke drank is het gemakkelijkst te krijgen? (3) Naar welke

drank verlangde je het meest na een wedstrijd of arbeid in de hete zon?

Het antwoord is natuurlijk: Water. Er is niets dat helder, fris en koel

water kan vervangen. Er is niets dat de dorst zo goed lest als dat.

Niet alleen dat aldus de watervoorraad wordt aangevuld, maar de dran-

ken kunnen ook calorieën en voedsel voor de ontwikkeling van energie

en voor de groei verschaffen. Melk is daarvan een uitstekend voorbeeld,

want melk is een bijna volmaakt voedsel voor babies; zij geeft water,

proteïne (Bouwstenen voor de lichaamscellen), mineralen (zoals cal-

cium en phosphor), vitaminen (om de lichaamsfuncties te helpen regu-

leren en bevorderen) en koolhydraten in de vorm van melksuiker (voor

energie en vitaliteit) Het gehele leven door is melk waarschijnlijk de

voornaamste calciumbron, zo noodzakelijk voor een sterk beendergestel

en gezonde tanden. Melk bevat echter niet alles wat wij nodig hebben.

Na de eerste levensmaanden behoort zij niet de plaats in te nemen van

goed voedsel voor het opgroeiende kind, maar moet wel een be-

langrijk onderdeel van het geregelde dieet vormen. Wanneer kleuters

en jonge kinderen te veel melk drinken, met uitsluiting van ander goed

voedsel, kunnen bloedarmoede en corpulentie het gevolg zijn door het
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gebrek aan ijzer en de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid

vet in de melk. (Noot van de vertaler: Amerikaanse melk bevat veel

meer vet dan de afgeroomde Nederlandse melk) Het is goed te weten

dat tapte melk een uitnemende drank is voor kinderen, die te zwaar

dreigen te worden, want zij bevat alle voedzame elementen van volle

melk, behalve vet.

Vruchtensappen vormen een andere uitstekende drank voor jong en oud.

De Heer raadt ons in het woord van Wijsheid aan de vruchten te ge-

bruiken in de daarvoor bestemde jaargetijden. Dank zij de moderne

conserverings- en bevriezingstechniek, duurt het jaargetijde het gehele

jaar. Er is altijd een oneindige verscheidenheid van vruchten en vruch-

tensappen, die heerlijk smaken en wegens hun uitstekende voedingswaar-

de zeer heilzaam zijn. Citrusvruchten, zoals sinaasappelen, grapefruit,

citroenen en ook de tomaten zijn speciaal belangrijk wegens hun gehal-

te aan vitaminen C, die wij dagelijks nodig hebben.

Voor hen, die van variatie in hun dieet houden of snel iets moeten eten,

is het vaak wenselijk smakelijke voedingsproducten te combineren en

met melk te vermengen. Door melk, eieren, suiker en vanille te combi-

neren, krijgt men een eierjlip. Verschillende vruchten, zoals bananen,

sinaasappelen, perziken of peren kunnen er aan toe worden gevoegd om
er een vruchtenflip van te maken. Zo krijgt men in één glas een compleet

ontbijt. Op deze manier kunnen ook kleuters en opgroeiende kinderen,

die gewone gekookte eieren niet lusten, eieren naar binnen krijgen, Ei-

eren zijn belangrijk wegens ijzer daar in, de voornaamste bouwsteen

voor de bloedvorming. En natuurlijk houdt iedereen van ijscream bij

die melkdranken, waardoor ,,milk shakes" en „maks" ontstaan. Elk

kookboek bevat talloze recepten voor die heerlijke dranken en ze zijn

zo eenvoudig, dat een kind ze kan maken.

Voornamelijk in de zomer wordt druk geadvereerd met verpakte punch

mengsels. Ofschoon deze dranken wel smakelijk en verfrissend zijn, be-

staan zij hoofdzakelijk uit kunstmatig geurig gemaakt suikerwater. Als

daarvan te veel wordt gebruikt, kan het hoge suikergehalte schadelijk

voor de tanden en de eetlust zijn en natuurlijk missen zij de voedings-

waarde en vitaminen van de werkelijke verse of bevroren vruchtensap-

pen. Dit geringe bezwaar geldt ook voor limonade gazeuse en andere

gebottelde zachte dranken. Die bevatten ook aanzienlijke hoeveelhe-

den suiker. Dat betekent, dat als wij die drinken, wij dat matig moeten
doen en niet te veel tussen de maaltijden.

Er zijn enkele dranken, die wij bepaald moeten vermijden. Door open-

baring van de Heer en door de kennis van de medische wetenschap we-
ten wij, dat wij zeker gezonder en gelukkiger mensen zullen zijn, als

wij geen alcohol, thee en koffie gebruiken. Ongetwijfeld zullen velen deze

raad opvolgen en door hun voorbeeld hun kinderen de beloofde zege-

ningen van gehoorzaamheid aan het Woord van Wijsheid leren genieten.
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Misschien is de schade, aan onze geest door het drinken van die dran-

ken toegebracht, wel ernstiger dan die voor het lichaam. Ons is geleerd,

dat de Geest des Heren niet kan wonen in onreine tempels. Wanneer
wij ons lichaam door overtreding van dit belangrijke gebod ontwijden,

zullen wij de Heilige Geest niet met ons hebben om ons te leiden in alle

waarheid „Verborgen schatten van kennis" zullen wij dan niet ont-

vangen. Het vermijden van deze dranken behoeft geen opoffering te

zijn, waar zo 'n overvloedige keuze van gezonde dranken tot onze be-

schikking staat.

De gemiddelde mens van deze tijd heeft een smakelijker en veel meer

gevarieerde keuze van dranken dan de rijkste koning uit het ver verle-

leden! Wat zijn wij toch bevoorrecht zulk een grote verscheidenheid

van gezonde, heerlijke en gezondheid bevorderende dranken te hebben

om ons te helpen het leven ten volle te genieten!

Advertentie
Een dezer dagen bereikte ons een ongewoon verzoek, namelijk tot het

plaatsen van een advertentie in de Ster. Strikt genomen is dit niet de

eerste maal; het laboratorium in Den Haag verzocht onlangs plaatsing

van een oproep voor een meisje dat in de gelegenheid werd gesteld in

het microfilm-laboratorium werkzaam te zijn. Het betrof hier dus het

op zich nemen van kerkwerk, doch thans is het een geheel ander geval.

Toch zullen wij deze „advertentie" een plaatsje in het juninummer ge-

ven, aangezien het een kerklid betreft, die zeer waarschijnlijk het ge-

zelschap van een geloofsgenote zoekt en daarom het oog op de Ster heeft

laten vallen. De advertentie luidt als volgt:

Aangeboden: vrije parterrekamer aan dierenvriendin

40-60 jaar

Tegenprestatie: gezelschap en samen huishoudelijk werk

Brieven aan: zuster W. Thijsse, de Genestetlaan 212,

Den Haag, tel. 98 85 95

Aangezien de Ster geen advertentierubriek heeft, wat ook wegens de

geringe oplage weinig zin zou hebben, zijn aan de opname geen kosten

verbonden. Wij wensen Zuster Thijsse veel succes!
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Gij zult de waarheid verstaan
door David H. Yarn jr.

(Gedeeltelijk vertaald, gedeeltelijk vrij bewerkt)

De Here zeide: „ Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid

zal u vrijmaken". (Joh. 8 : 32.) Er is waarschijnlijk geen tekst die va-

ker uit zijn verband wordt gehaald en aan welke meer een privé uit-

leg wordt gegeven dan deze. Van zijn samenhang ontdaan, heeft de

schijnbare betekenis van het vers speciaal de aandacht van geleerden.

Het doet dan het denkbeeld aan de hand, dat degenen die zich met aca-

demische aangelegenheden bezig houden, de bevrijders van de mensheid

zijn. Doch wat is, in de grond, de aard van de vrijheid, die zij, die de

geïsoleerde verklaring met voorbijgaan van de door de Heer gegeven

samenhang, op het oog hebben? Ongeacht hoe deze vrijheid moge wor-

den omschreven, men kan met groot vertrouwen zeggen, dat de voor-

naamste voordelen van tijdelijke aard zijn; zij zijn van deze wereld.

Om het anders te zegen: Er zijn vele mensen, die geloven dat het bestaan

van de mens tot de sterfelijkheid is beperkt en hun aspiraties zijn

er op gericht de mens vrij te maken gedurende het enige bestaan dat

hij volgens hun mening heeft. Er zijn anderen, die het leven van de mens

niet zien als een louter sterfelijk bestaan, maar die naar 't schijnt een

soort troost putten uit de hoop dat hun academische kennis, of hun kennis

van de wereld, het middel kan zijn om vrijheid in het hiernamaals te

verwerven.

Wanneer wij de woorden van de Meester in hun samenhang lezen, wordt
het ons duidelijk, dat Hij niet in abstracte, algemene zin over de waar-

heid sprak. Integendeel: Hij had iets zeer bepaalds op het oog. In de

eerste plaats sprak Hij tot die Joden, die in Hem geloofden. In de twee-

de plaats zeide Hij: Indien gijlieden in mijn woord blijft, zoo zijt gij

waarlijk mijne discipelen." En ten derde beloofde Hij: En gij zult de

waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken". Dus de waarheid

die de mens zal vrijmaken, werd diegennen beloofd, die in Hem geloof-

den, doch slechts aan diegenen, die in Hem geloofden en in zijn woord
bleven.

Wat bedoelde de Heer met het woord „waarheid"? Zijn verklaring

voortzettend zeide Hij: „Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben,

zoo zult gij waarlijk vrij zijn." (vers 36)

Het is duidelijk dat Hij zich met de waarheid vereenzelvigde, zoals

Hij bij tenminste nog één andere gelegenheid deed, toen Hij zeide: „. . .

Ik ben de weg, de waarheid en het leven!. . . . (Joh. 14 : 6).

Uit een verder onderzoek van deze samenhang, alsook van vele ande-
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re, wordt het duidelijk, dat de vrijheid, die de mens door de waarheid,

d.i. Jezus Christus, wordt toegezegd, een bevrijd zijn van zonde en dood

is. Deze bevrijdingen zijn van onvergelijkbare grootte, bevrijdingen,

die door kennis alleen niet worden verworven. Jezus geeft in zijn veel

misbruikte verklaring een opvatting van waarheid en vrijheid, die be-

slissend is in haar bedoeling en betekenis en oneindig ver boven de

naastbij liggende, maar soms hoop gevende betekenis, die er door mis-

schien weimenende, maar verkeerd ingelichte of ongeïnspireerde mensen

aan gegeven wordt.

Er is een opmerkelijke neiging bij vele mensen om de waarheid en Jezus

van elkander te scheiden. Soms zijn er zelfs onder de Laterdaagse Heili-

gen, die bij het uitweiden over de veelomvattendheid van het evangelie

toch schijnen te vergeten, dat het het evangelie van Jezus Christus is.

De Here heeft zich nadrukkelijk genoeg met het evangelie vereenzelvigd.

Hij is Jehova, de God van het Oude Testament; Hij is de Verlosser en

ook de grote Rechter. Ons is gezegd, om alles wat wij doen, in Zijn naam
te doen. Wij mogen niet vergeten, dat wanneer wij over waarheid in

haar essentiële betekenis spreken, zij niet van Jezus Christus kan worden

gescheiden.

Men kan over de waarheid in een of andere abstracte, absoluut filo-

sofische zin spreken en zich verlustigen in de ontdekkingen, welke

die waarheid benaderen, maar wat dan nog? De mens moge in zijn zoe-

ken naar en verwerven van waarheid in deze algemene abstracte zin

duidelijke, tijdelijke voordelen behalen en dat zal hij ook, maar om in

enige definitieve zin vrij te zijn, moet hij de waarheid, d.i. Jezus Chris-

tus, leren kennen. Behalve dat de Heer over zichzelf als over de waar-

heid spreekt, noemt Hij ook zijn woord, of zijn evangelie, de waarheid.

Het woord waarheid past de Heer dus op zichzelf en op beginselen toe.

De mensen gebruiken het wcord gewoonlijk in een zin, aan het laatste

verwant

De waarheid wordt in feite beschouwd als een kenmerk van beweringen.

Waarheid behoort niet tot dingen, maar tot beweringen of verklaringen,

Dingen zijn er of ze zijn er niet; men kan niet zeggen dat zij waar of

vals zijn. Dit wordt duidelijk gemaakt in een openbaring aan de Pro-

feet Joseph Smith: ,,En waarheid is kennis van dingen zoals zij zijn, en

zoals zij waren en zoals zij zullen zijn . .
." (L. & V. 93 : 24). Dus de

waarheid is niet dingen zoals ze zijn, waren en zullen zijn, maar de waar-

heid is de kennis van dingen zoals zij zijn, waren en zullen zijn. Dingen
zijn zoals zij zijn, waren cf zullen zijn, ongeacht wat er men van zegt.

Nu zijn niet alle waarheden van gelijke waarde. Zij lopen uiteen van

het triviale tot het sublieme en kunnen op verschillende wijzen worden
gerangschikt. Mischien is de rangschikking in wereldlijke en zaligmaken-

de waarheden wel de belangrijkste.

Sommige waarheden wereldlijk noemen wil niet zeggen, dat zij waarde-

loos zijn; hun waarde is alleen minder dan die van de verlossende. Wij
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weten dat wereldlijke waarheden voor stervelingen waarde hebben;

waarschijnlijk ook voor overledenen, doch in welke mate zij die no-

dig hebben, weten wij niet. Verlossende (zaligmakende) waarheden zijn

niet alleen voor stervelingen van waarde, maar ook voor de deden, in-

dien zij het werkelijke doel van hun bestaan moeten bereiken.

Vanaf het begin van zijn verblijf op aarde heeft de mens wereldlijke

en verlossende kennis gezocht. Aan Adam was gezegd, dat de aarde

ter wille van de mens was vervloekt, voor zijn welzijn, en hij ontving

het gebod haar te onderwerpen. Sedert die tijd heeft de mens in zijn zoe-

ken naar waarheid getracht niet alleen de natuur te begrijpen, maar haar

te overwinnen om zijn lot te verzachten. Adam, na geloof te hebben ge-

toond, ontving kennis van verlossende waarheid. Sinds die tijd heeft

de mens naar zaligmakende waarheden gezocht.

In Leer & Verbonden wordt de mens aangespoord kennis te vergaren.

Bijvoorbeeld: „Onderwijs ijverig, en Mijn genade zal met u zijn, op-

dat gij meer volmaakt moogt worden onderricht in de theorie, in de

beginselen, in de leer, in de wetten van het evangelie en in alle dingen,

die tot het koninkrijk van God behoren, die gij dient te begrijpen;

„Dingen, zowel in de hemel, op aarde en onder de aarde; dingen die

zijn geweest, die nu zijn en dingen, die binnenkort moeten geschieden;

dingen die binnenslands zijn en dingen die buitenslands zijn; de oor-

logen en de verwikkelingen der natiën, en de oordelen, die op het land

zijn; en eveneens een kennis van landen en van koninkrijken". (L. & V.

88 : 78-79).

En verder: „Opdat gij in alle dingen moogt zijn voorbereid, wanneer

Ik u wederom zal uitzenden ter verheerlijking van de roeping, waar-

toe Ik u heb geroepen en van de zending, die Ik u heb opgedragen,

(vers 80).

De Here maakt het hier duidelijk, dat het doel van het leren van din-

gen, in de voorgaande verzen genoemd, is, dat de mens beter zal zijn

voorbereid om zijn doeleinden tot stand te brengen.

Een andere, vaak aangehaalde tekst luidt: „En de gemeenten in orde

brengen, en studeren en leren en bekend worden met alle goede boeken,

en met talen, tongen en volken". (Ibid. 90 : 15) Hier dus weer een pas-

sage, die ons zegt dat het bekend raken met alle goede boeken, talen,

enz. een middel is voor het bereiken van zaligheid.

„En het zal uw ganse leven uw taak en uw zending zijn om in raads-

vergaderingen te presideren en alle aangelegenheden van deze kerk en

dit koninkrijk in orde te brengen", (vers 16)

De bedoeling van het bestuderen van goede boeken, talen, enz. was,

dat de Profeet Joseph Smith en zijn raadgevers doeltreffender voorbe-
reid zouden zijn op het bouwen van Gods koninkrijk voor de zaligma-

king van Zijn kinderen. Er zijn meer voorbeelden van deze soort, want
de gehele schrift door, waar God Zijn kinderen aanraadt kennis te

176



Juni 1962

vergaren, is dat altijd met het voorop gezette doel om beter bereid te

wezen zijn wil te doen.

Van kindsbeen af wordt ons geleerd, dat als wij hard werken, wij wel

iets zullen worden. Rijk of beroemd. Talrijk zijn de verhalen over be-

haalde successen, die jong en oud in beweging brengen.

Nu is het natuurlijk niet onze bedoeling iemand het werken of vlijtig

zijn af te raden, maar wanneer men al zijn ijver en energie op het ver-

krijgen van aardse goederen en posities richt, dan is er aanleiding om
alarm te slaan.

Financieel staan de Heiligen der Laatste Dagen er over het 't algemeen

beter voor dan vijftig jaar geleden. Er zijn vele Laterdaagse Heiligen,

die in de wereld succes hebben gehad. Daar de meeste „succesrijke" Hei-

ligen, van wie wij horen, actieve leden van de Kerk zijn en aangezien

zij vaak hun succes in de wereld aan hun lidmaatschap van de Kerk toe-

schrijven, maakt men daar wel eens de gevolgtrekking uit, dat wanneer

iemand een goed kerklid is, hij ook een succes in de wereld zal zijn.

En omgekeerd: wanneer een kerklid in de wereld succes heeft, is hij

een goed Heilige der Laatste Dagen. Beide conclusies zijn fout. Een goed

kerklid zijn is geen waarborg voor succes in de wereld en wereldlijk suc-

ces is evenmin een bewijs van iemands waardigheid in de ogen van God.

Wereldlijk succes kan iemand behalen op stoffelijk en op intellectueel

gebied. Beide behoren tot deze wereld en de dingen aldus verkregen, heb-

ben in dit leven voor de mens waarde en vele zijn zelfs onontbeerlijk

in het sterfelijk bestaan. Steeds meer mannen en vrouwen echter rich-

ten uitsluitend hun streven op deze dingen van de sterfelijkheid. Maar
wat lezen wij in L. & V. 132 : 13? „En al hetgeen in de wereld is,

hetzij het door mensen is ingesteld, of door tronen, of door overheden,

of machten, of door hetgeen van naam is, wat dit ook moge zijn, die

niet uit Mij of uit mijn woord zijn, zegt de Here, zullen worden ter-

nedergeworpen en niet verblijven nadat de mensen dood zijn, noch in

noch na de opstanding, zegt de Here, uw God". Met andere woorden,

zoals de Heer Zijn discipelen tegen de valse leer van de Farizeërs waar-

schuwde: „Alle plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal

uitgeroeid worden". (Matth. 15 : 13)

Welk soort planten kweekt gij? Zal uw oogst, indien die al komt, ster-

felijk zijn? Zullen alle planten, die gij hebt opgekweekt, uitgeroeid wor-

den? Zullen al uw moeiten voer niets zijn geweest? Of hebt ge planten

geplant, die eeuwig vruchten dragen? De keus is aan u. Het gaat niet

alleen om het tijdelijk welzijn van de mens; nog meer cm zijn eeuwig

welzijn. In een openbaring heeft God gezegd: „En de geest en het li-

chaam zijn de ziel des mensen. Wanneer wij zeggen, dat wij voor de za-

ligmaking van de zielen der mensen werken, betekent dit dus, dat wij er

naar streven de lichamen zowel als de geesten van de mensen te redden.

Succes van de ziel in de levens der stervelingen blijkt uit het leven in
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de wereld zonder van de wereld te zijn. Wij moeten de wereld overwin-

nen, zoals de Heiland heeft gezegd. Maar wij moeten niet denken, dat

,,Overwinnen" hier betekent een triomferen over de wereld in termen

van wereldlijk succes.

De volgende verzen uit de Leer & Verbonden hebben daarop betrekking.

„Waarom kunt gij dan niet begrijpen en weten, dat hij, die het woord

door de Geest der waarheid ontvangt, het ontvangt zoals het door de

Geest der waarheid wordt gepredikt. Daarom begrijpen hij, die predikt,

en hij, die ontvangt elkander en worden beiden opgebouwd en zij ver-

heugen zich tezamen.

,,En hetgeen niet opbouwt, is niet van God, doch is duisternis.

„Hetgeen van God is, is licht; hij die licht ontvangt en in God voort-

gaat, ontvangt meer licht; en dat licht neemt toe in helderheid tot de

volle dag toe". (Afd. 50 : 21-24)

De Here heeft ons gezegd, dat Hij het licht is, en Zijn beginselen worden

ook het licht genoemd. (L. & V. 6 : 21; Joh.1). In boven aangehaald

vers zegt Hij: „hij die licht ontvangt, enz. Hij zegt ontvangt, niet ne-

geert, niet verandert, niet er over twist, niet verwerpt, maar ontvangt

en „ontvangen" betekent in bezit nemen, het tot iets van zichzelf ma-

ken. Ontvangen omvat hier veel meer dan een louter intellectuele in-

stemming. Dus hij die het licht ontvangt en in God voortgaat, ontvangt

meer licht en wederkerig naarmate het licht helderder wordt, overwint

de persoon de wereld meer en meer en de ziel heeft succes.

Er schijnt nog een andere betekenis of toepassing van het woord licht

te zijn. In L. & V. 93 : 36 lezen we: „De heerlijkheid Gods is intelli-

gentie".

Het gehele vers luidt: „De heerlijkheid Gods is intelligentie, of met

andere woorden licht en waarheid. Licht en waarheid verzaken de bo-

ze", (vers 37).

Met het oog op wat de schriften over licht en waarheid zeggen, is het

duidelijk, dat de Heer met intelligentie geen encyclopedische kennis be-

doelt. Hier blijkt opnieuw, bij het gebruik van het woord intelligentie,

dat de Here niet slechts spreekt over wat de mensen het denkproces

noemen, maar ook over voelen en doen. Het schijnt, dat de Here zegt,

dat de heerlijkheid van God celestiaal karakter is, want een celestiaal

karakter verzaakt de boze. Ja, de mens heeft kennis nodig, hier en in

het hiernamaals, maar ongeacht hoeveel kennis hij bezit, hij heeft in-

telligentie - karakter nodig. Bijvoorbeeld: Een moderne openbaring zegt:

„Welk grondbeginsel van ontwikkeling 1
) wij in dit leven ook zullen ver-

werven, in de opstanding zal dit met ons verrijzen. En indien een per-

soon in dit leven door zijn ijver en gehoorzaamheid meer kennis en ont-

!) Intelligence is hier — n.m.m. ten onrechte — vertaald door „ontwikkeling". Lees

hier voor, tot beter begrip van wat er volgt, „intelligentie" — Vert.
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wikkeling verwerft dan een ander, zal hij in de toekomende wereld zo-

veel verder vooruit zijn. L. & V. 13c : 18-19).

In overeenstemming met hetgeen vóór deze passage is gezegd en om die

beter te begrijpen, zullen wij het woord intelligentie vervangen door het

woord Karakter. In een belangrijke openbaring aan Abraham noemde
God het oorspronkelijk wezen van de mens intelligentie - een intelli-

gentie. Ongeacht 's mensen status als intelligentie, als geest in het voor-

bestaan, als sterveling of als geest na de dood, dat wat hij op een gegeven

ogenblik is, mag men zij karakter noemen. Daarom gebruik ik het

woord intelligentie niet in de betekenis van geleerdheid, ook zelfs niet

van wijsheid, zoals gewoonlijk gebeurt, want dit zijn speciale kenmer-

ken, terwijl karakter datgene betekent wat iemand in werkelijkheid is.

Met deze opvatting voor ogen lezen wij: „Welk grondbeginsel van ka-

rakter wij in dit leven ook zullen verwerven, in de opstanding zal dit

met ons verrijzen". Of in andere woorden gezegd: „Wat er ook van on-

ze ziel wordt, dat is precies wat wij in de opstanding zullen zijn". En
indien een persoon in dit leven door zijn ijver en gehoorzaamheid meer

kennis en karakter verwerft dan een ander, zal hij in de toekomende we-

reld zoveel verder vooruit zijn.

Het is duidelijk dat de Heer in deze tekst over iets meer dan kennis

spreekt, want hij spreekt over kennis en intelligentie (of karakter) en uit

alle openbaringen blijkt wel, dat God het niet zo zeer te doen is om wat

de mens weet, als om wat hij is.

De Profeet Joseph Smith heeft eens gezegd: „Een mens wordt niet snel-

ler zalig dan hij kennis verwerft". Deze verklaring wordt ook vaak uit

zijn verband gerukt en ter ondersteuning van de opvatting „Kennis ter

wille van de kennis" gebruikt. Of van de leer „Kennis is zaligheid". Be-

ga deze fout niet. Kennis om de kennis zelf is een phrase die betekenis

kan hebben bij louter onderzoek, waarbij de onderzoeker zich niet be-

kommert om de toepasing van aldus ontdekte beginselen, maar zich te-

vreden stelt met het ontdekken van nog ongeweten dingen. Maar zelfs

hier is de uitdrukking „Kennis om de kennis zelf" niet helemaal van

toepassing, want hij onderzoekt uit dorst naar kennis.

Wij moeten ons niet laten verleiden te geloven, toen de Profeet zeide:

„Een mens wordt niet sneller zalig dan hij kennis verwerft", dat hij

kennis in volstrekte zin bedoelde. Uit de samenhang blijkt dit. Maar als

we in de verleiding komen kennis toch gelijk te stellen met zaligheid,

laten wij dan aan Lucifer denken, die grote kennis had en heeft, waar-

schijnlijk meer dan wij ons nu kunnen voorstellen. Toch zal die grote

kennis hem niet redden, integendeel: Zij is reeds het middel geweest

waarmede hij een derde deel van Gods kinderen wist over te halen hun

Vader te verzaken en nog steeds wordt zij gebruikt om zijn kinderen

van hem te verwijderen.
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Kennis is noodzakelijk, maar is niet genoeg! Kennis en intelligentie (ka-

rakter) zullen met ons in de opstanding zijn.

De Profeet Joseph Smith ontving ook deze openbaring: „Het is voor

een mens niet mogelijk in onwetendheid zalig te worden". Deze woorden,

gelijk de vorige, zijn dikwijls aangehaald om de mensen aan te moedigen

in de traditionele wetenschappen uit te munten, want dat waren de

dingen, waaromtrent men niet onkundig ken zijn cm zalig te worden.

Maar wat velen over 't hoofd zien, is dat deze openbaring weinig te ma-

ken heeft met die wetenschappen, maar de verhevenste zaken bedoelt,

die de sterveling ter beschikking staan.

Laten wij enthousiast kennis vergaren, maar laten wij kennis niet gelijk

stellen aan zaligmaking, het evangelie van het succes niet hetzelfde ach-

ten als het evangelie van Jezus Christus. De kennis, waaromtrent de

mens niet onkundig kan zijn om zalig te worden, is de kennis van de

waarheid, d.i. Jezus Christus, de Verlosser der wereld, en van de begin-

selen, die Hij heeft geopenbaard. Niet slechts de beginselen, maar de

Meester en de beginselen zullen de mensen vrij maken.

De zaak is dat de mens, zelfs met de beginselen, doch zonder Hem, ten-

slotte toch niet vrij wordt. "Wereldlijke waarheid heeft voor de mens

waarde en zal dit blijven hebben, doch zonder zaligmakende waarheid

zal de eerste toch tenslotte minder worden geacht dan „Klinkend metaal

of een luidende schel", door hem die deze bezit.

De reputatie van een mens kan, net als zijn mantel, besmeurd worden,

zonder dat de mens zelf wordt geraakt, want de reputatie is niet het

karakter, evenmin als de mouw de arm is, die deze omhult. Het karak-

ter kan alleen door de mens zelf worden bevlekt door wat hij zelf doet,

terwijl de reputatie door elke ellendeling omlaag kan worden gehaald,

die laf genoeg is iemands positie aan te tasten. Wij moeten er voor zor-

gen, dat onze beweegredenen zuiver en onze beginselen eerbiedwaardig

zijn en dat ons leven daardoor wordt geleid. Dan zullen wij kalm onze

plicht blijven doen, in het vertrouwen, dat tenslotte zij, die ens ten on-

rechte willen beledigen, ons geen kwaad kunnen doen.

Een wijsgeer zeide eens: „Niet alle mensen kunnen de beste zijn, maar
iedereen kan wel op zijn best zijn. „Dat is misschien een andere manier

om te zeggen: „Wees jezelf, maar altijd je beste zelf".

Uit: Keys to wisdom van Albert L. Zobell Jr.
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„Indien gij het van ganser harte wilt . .

."

In deze tijd van het jaar gaan onze gedachten uit naar de grote gebeur-

tenis, die meer dan 19 eeuwen geleden in Judea plaats greep, die won-
derbare gebeurtenis, die zelfs de volgelingen van Christus in verbazing

bracht en die zij moeilijk konden geloven.

De Heiland herrees uit zijn graf, een opgestaan Wezen, die de banden

des doods had verbroken en het voor alle mensen mogelijk had gemaakt

eveneens uit het graf op te staan.

En nu, bijna twee duizend jaar later, zien wij met verlangen uit naar

de tweede komst van de Heer en bereiden wij ons haastig daarop voor,

op de dag dat Hij in de wolken des hemels met tienduizenden Heiligen

zal komen om een duizendjarig tijdperk van vrede op aarde te vestigen.

Ter voorbereiding op deze dag is ons opgedragen bedehuizen te bouwen,

waarin de Heiligen - zij die nu lid van de Kerk zijn en de duizenden,

die nog zullen komen - instructies en training mogen ontvangen in de

werkzaamheden, die het middel zullen zijn om ,,de heiligen te vervolma-

ken" en hen op hetgeen zal komen voor te bereiden.

Voor dat doel werd het grote bouwprogramma opgezet, een programma
dat in de bouw van verscheidene honderden nieuwe bedehuizen in de

ringen en zendingen van Europa voorziet.

Deze gebouwen zijn nodig, zeer nodig; meer nodig dan de meeste kerk-

leden denken, want het volledige programma van de Kerk kan dan eerst

ten uitvoer worden gebracht, wanneer de nodige faciliteiten voor dat

doel beschikbaar zijn. Een gehuurde zaal, al moge die in de onmiddel-

lijke behoeften van gemeenteleden, die hem gebruiken, voorzien, mag
ncoit anders dan als een tijdelijk redmiddel worden beschouwd. Een

kerkgebouw van drie verdiepingen, met kapel, klaslokalen en ontspan-

ningslokaal verschaft daarentegen niet alleen datgene wat voor de vol-

ledige uitvoering van het kerkelijk programma nodig is, maar geeft

de leden tevens het prettige gevoel: ,,Daar hebben wij voortaan steeds

de beschikking over". En dat geldt voor de onderzoekers ook. Daar

komt nog bij, dat velen zich dan tot de Kerk aangetrokken zullen ge-

vcalen, die ons anders voorbij zouden lopen.

Dit is ,,de tijd van de oogst" op de aarde, waarover de Heiland sprak,

en de „tarwe" wordt reeds verzameld. Indien wij niet zijn voorbereid

om voor ,,de oogst" zorg te dragen, zullen vele zielen verloren gaan,

die anders goede kerkleden zouden zijn geweest. Het is de plicht van

ieder kerklid ten volle zijn deel te doen om dit belangrijke project tot

een succes te maken. Aldus doende zullen wij gezegend worden, doch

als wij het verzuimen, zal de Here ons veroordelen.

In twee van onze zendingen worden wij in ons bouwprogramma ge-

hinderd door strenge bouwvoorschriften. Het is mijn vaste overtuiging,

dat als de kerkleden in die streken van ganser harte hun volle aandeel

zouden willen bijdragen, door het geven van tijd, moeite en geld voor
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dit project, de Heer zal maken dat de weg zal worden geopend, zodat

het werk kan doorgaan. Laar daarom ieder met zichzelf te rade gaan,

opdat hij niet in zekere mate verantwoordelijk wordt gesteld voor de

hinderpalen, die nu op onze weg liggen.

E. Albert Rosenvall, Bouwopzichter

• • •

Muziekavond vrijdag
18 mei 1962 Haagse Wijk

De avond werd geopend met een paar welkomstwoorden van Bisschop

Lefrandt en een gebed. Hierna werd de leiding overgedragen aan Elder

Marda, die „de stukjes aan elkaar moest lijmen". Dit lijmen deed hij

op een gezellige onderhoudende manier, zodat de toehoorders niets

merkten van wat er op het toneel gebeurde tussen de nummers. Als

eerste hoorden we een lied, gezongen door Elder Mason: ,,I am in the

mood for love". Zuster Brouwer vervolgde het programma met een wals

van Chopin op de piano, en nummer drie was het lied „The man I love".

gezongen door de drie zusjes Bals. De volgende die iets ten gehore bracht,

was Broeder van Basten die een nummer Spaans gitaar speelde. Dit werd

zo goed gedaan, dat Elder Marda een toegift aankondigde, hetgeen met

een enthousiast applaus door de zaal werd begroet. Na dit nummer
speelde het bandje o.l.v. Elder Petty een gezellige potpourri. Zuster van

der Put sloot de rij voor de pauze met „Stardust" en „It happened in

Monterey".

In de pauze werd er veel cake gegeten en limonade gedronken. Elder

Griffin bracht het eerste nummer na de pauze en hij had daarvoor ge-

kozen „When the saints go marching in", op heel leuke manier gezongen.

Elder Petty zong en speelde hierna „The things I did last summer" en

na de gebruikelijke uit- en inleiding van Elder Marda werden twee vi-

oolstukjes ten gehore gebracht door Mijnheer Bloemhard, nl. „Salut d'a-

mour" en „Souvenir". Als volgende op het programma hoorden we
van Elder Thomas „Ghost riders in the sky" en „She taught me how
to yodel". Dit werd zo goed gezongen en op de gitaar begeleid, dat

hier weer een hartelijk applaus volgde. Het een na laatste kwam Elder

Mascn nog eens op het tenneel met „Exodus", en de avond werd beslo-

ten met „One World", gezongen door een sextet, en een gebed. Al met
al was deze avond goed verlopen en er heerste een fijne stemming. Har-
telijk dank aan allen, die hun medewerking aan deze avond hebben ver-

leend, zowel op het toneel als achter de schermen en in de keuken!

Christine Bals
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Wees verstandig
en houd je aan de feiten
(overgenomen uit „Church Section van de Deseret News)

Van tijd tot tijd werden er buitengewone denkbeelden over het Woord
van Wijsheid verkondigd. Er schijnen sommigen te zijn, die nooit goed

begrijpen, dat de Heer in Zijn leer uitersten vermijdt en dat het goed

is, dat wij dat ook doen.

Natuurlijk is het altijd veilig zich aan het geopenbaarde woord van

God te houden, zonder daar iets aan toe te doen.

Een van de laatste pogingen om het drinken van koffie te rechtvaar-

digen is de huidige bewering, dat het drinken van cacao of chocolade

tegen het Woord van Wijsheid is en dat cacao zelfs meer caffeine zou

bevatten dan koffie.

Maar wat zijn de feiten ten aanzien van cacao, koffie en caffeine?

Jarenlang reeds heeft de ,,Good Housekeeping Magazine" een goede

reputatie van onkreukbaarheid. Alle inlichtigen worden van tevoren

gced nagegaan en zo gesteld, dat iedereen die ze leest, ze kan begrijpen.

Enige jaren geleden kwam de volgende vraag uit haar vragenbus te-

voorschijn: „Bevat cacao meer caffeine dan koffie"?

ANTWOORD: Neen. Hoewel cacao en chocolade theobromine bevat-

ten, een stimulans, aan caffeine gelijksoortig, en ook een weinig caf-

feine, is het totaal aanzienlijk minder dan in koffie.

Koffie van gemiddelde sterkte bevat ongeveer 0,397 grein caffeine in

twee eetlepels vloeistof, cacao 0,01 grein caffeine en 0,027 grein the-

obromine in dezelfde hoeveelheid vloeistof.

Deze feiten doen de opvatting, dat cacao even schadelijk zon zijn als

koffie, te niet. Zij, die dat van cacao en chocolade zeggen, kennen de

feiten dus niet.

Wanneer er een interview plaats heeft voor een tempelaanbeveling of

veer verhoging in het priesterschap of voor de doop, wordt de betrok-

kene ncoit gevraagd of hij of zij cacao drinkt of chocolade eet. Als dat

tegen de leer van de Kerk was, zou deze vraag wel gesteld worden, maar

dat gebeurt niet.

Het is hetzelfde met volkoren en witte bloem en witte suiker. De Kerk

heeft het gebruik daarvan nooit in geding gebracht. Dit geldt ook voor

het gebruik van vlees. Natuurlijk heeft de Heer aangeraden vlees spaar-

zaam te gebruiken, maar Hij verbande het niet geheel. Integendeel; lees

wat in 1 Tim. 4:1-4 staat geschreven, en in L. & V. 49 : 18, waar Hij

zegt: ,,En wie ook gebiedt zich van vlees te onthouden - dat de mens

dit niet zou mogen eten - doet dit niet op Gods voorschrift.

Het is gemakkelijk de ark te stutten, maar er is een groot gevaar aan

verbonden.
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Tweeërlei invloed
(een uittreksel uit de woorden van wijlen President George
Albert Smith in de „Church Section" van de Deseret News
van 17 juni 1944)

Er zijn in de wereld van heden twee invloeden werkzaam en zo is het

van den beginne steeds geweest. De ene invloed is opbouwend, spreidt

vreugde en bouwt karakters. De andere invloed vernietigt, maakt van

mensen demonen, haalt omlaag en ontmoedigt.

Wij worden aan beide bloot gesteld. De ene komt van onze Hemelse

Vader en de andere van de bron van het kwade, die van het begin af

er altijd is geweest, trachtend de menselijke familie te vernietigen.

De oorlog, die nu aan de gang is, wordt gevoerd door mensen, die niet

door de Almachtige worden geinspireerd. Hij is de wereld opgedrongen

door diegenen, die naar de verleider hebben geluisterd, die alle geluk

in de wereld wilden vernietigen en in het leven hierna. Daarom moeten

wij cns onze voorrechten ten nutte maken en ons realiseren dat er iets

voor ons is om over na te denken, voordat wij iets gaan ondernemen,

elke keer moeten wij er zeker van zijn, dat wij op de juiste weg zijn en

dan voorwaarts gaan. Mijn grootvader placht tot zijn gezin te zeggen:

„Er is een demarcatielijn, goed aangegeven, tussen het gebied van God
en dat van de duivel. Indien gij aan des Heren zijde van de lijn wilt

staan, zult ge onder Zijn invloed zijn en geen lust hebben om kwaad
te dcen, maar wanneer gij naar de kant van de duivel oversteekt, al

is het maar een paar centimeter, zijt ge in zijn macht en als hij succes

heeft, zult gij niet in staat zijn tot zuiver denken of redeneren, omdat
ge de Geest des Heren hebt verloren. Wanneer ik soms in de verlei-

ding wordt gebracht iets te doen, dan vraag ik mijzelf af: „Aan welke

kant van de lijn sta ik nu"? Indien ik was besloten aan de veilige kant,

des Heren kant, te staan, zou ik altijd het juiste doen. Daarom, wanneer

ge in verleiding wordt gebracht, overdenk dan biddend uw probleem

en de invloed van de geest des Heren zal u in staat stellen een wijs be-

sluit te nemen. Alleen aan Zijn zijde van de lijn zijn we veilig.

Voor ieder vraagstuk, nu of in 't voorheen,

Is er een antwoord of er is er geen.

Is er een, wel zoek het dan

Is er geen, denk er niet an.
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Anders dan anders

Broeder Th. Kraayveld in Den Haag heeft, ondanks zijn hoge leeftijd

en minder goede gezondheid, naar de pen gegrepen en gisteren bereikte

ons zijn schrijven.

Daar het artikel te lang is om het in zijn geheel over te nemen, is de

aardige gedachte, die het bevat, in een weinig omgewerkte vorm er uit

gelicht en als volgt weergegeven:

„Van tijd tot tijd zendt de radio een programma uit, dat getiteld is: An-

ders dan anders. Dat thema zou ik op de Mormonen willen toepassen

Wanneer wij onszelf afvragen: ,,Zijn Mormonen bijzondere mensen"?

dan kunnen wij volmondig zeggen: „Ja zij zijn een bijzonder volk, zij

zijn anders dan anders. En hiermede bedcel ik de getrouwe leden; zij

zijn zendelingen in woord en daad. Uw vrienden en kennissen weten

natuurlijk dat u Mormoon bent en zo kunt u al zonder woorden een

zending vervullen. Wanneer u liefde tot de naaste toont, niet alleen door

woord, maar vooral ook door daad, dan brengt dit onze vrienden tot

nadenken en zij komen tot de slotsom: „Ja, die Mormonen zijn anders

dan anders"; altijd bereid om te helpen; ze zijn beleefd, spreken geen

ruwe taal. Iemand, die dat opmerkt, zoekt toenadering, wordt misschien

zelfs wel kerklid. Ook voor de vrouw valt hier veel te bereiken. In een

gezin, waar hulp nodig is, kan zij de helpende hand bieden, een zending

vervullen zender woorden. Dan wordt ook in dat huisgezin, waar de

moeder ziek is, gezegd: „Ze zijn toch anders dan anders".

Ik zal u een geschiedenis vertellen, die ik zelf beleefd heb. In de jaren

'20 tot '24 werkte ik op een grote fabriek. In mijn afdeling werkte een

man, die anders was dan de anderen. Hij deed niet mee wanneer anderen

onfatsoenlijke taal en grappen verkondigden. Ik wist niet dat hij een

Mormoon was, ik zag alleen dat hij niet zo was als de anderen. Eerst

veel later, in '58 maakte ik kennis in Rotterdam Noord met Rinze Schip-

pers. Hij vertelde mij, dat de man, met wie ik in dezelfde afdeling had

gewerkt, zijn vader was. Ja, de oude Broeder Schippers was anders dan

anders; hij was kalm, kon hartelijk lachen om een gepaste aardig-

heid; hij was vlijtig en altijd op zijn werk. Hij gebruikte geen tabak, wat
in die fabriek wel een grote uitzondering was. Als de dagtaak was ge-

ëindigd, gingen de meeste mannen naar een café, bier drinken. Broeder

Schippers heb ik nooit een café binnen zien gaan; hij ging altijd recht-

streeks naar huis. Ik heb zelf ook de tijd gekend, dat ik dacht God niet

nodig te hebben, maar ik dank Hem, dat Hij mij niet heeft losgelaten

en nu ben ik, Gode zij dank, zelf ook anders dan anders. Ik bid onze

Hemelse Vader, dat Hij ons allen de kracht wil geven om zo te leven,

dat wij allen anders zullen zijn dan anders.
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99SOFTBAL" IN NEDERLAND
De scheidsrechters schreeuwden: „Play Ball" (speel de bal) en 100 ent-

housiaste jongens zetten zich in beweging om hun eerste competitiewed-

strijd te spelen. Ja hoor, in Holland komt het „softbal" op gang. Dit

is een nieuwe sport en luidt tevens een nieuw tijdperk in en beide zullen

succes hebben.

Softbal, dat wel wat op honkbal lijkt, is bezig een populaire sport te

worden onder de jeugd van de Kerk in Nederland. Niet- leden voelen er

ook veel voor en willen graag meedoen. De jeugd, van de zendelingen

onderricht in de sport en andere gezonde activiteiten ontvangend, geniet

van deze lichamelijke ontspanning en gezellige omgang. Het is de bedoe-

ling, dat hun jeugdige karakters worden gevormd en op de juiste wijze

geleid, opdat zij in de toekomst de verantwoordelijkheden van het lei-

derschap in de Kerk kunnen dragen.

Dit is inderdaad een nieuw tijdsgewricht, een tijdperk van enthousiasme,

aan de jeugd gewijd, waarbij de Kerk, de ouders en de jeugd samen wer-

ken om elkander te vormen. De schriften zeggen ons: „Aan hun vruch-

ten zult gij hen kennen". Welke betere wijze dan die welke wij toepassen,

is er om de vruchten van de Kerk de wereld aan te bieden dan door dit

kerkelijk jeugdprogramma in actie?

Softbal wordt met een bal gespeeld, die groter en zachter is dan die,
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welke bij honkbal wordt gebruikt. De ,pitcher" en de honkplaatsen zijn

dichter bij elkaar. Het spel is in de grond hetzelfde als honkbal, met ne-

gen spelers aan elke kant.

Aan het sportprogramma kunnen zo wel niet-leden als leden van de

Kerk deelnemen en beiden worden aangemoedigd mee te doen. Wij zijn

al bezig met softbalcompetities. De eerste competitiewedstrijd werd de

26ste mei tussen teams van de O.O.V. sportvereniging in Utrecht, vech-

tend voor het kampioenschap van Utrecht en teams van Noord-Hol-
landse O.O.V. sportvereniging gespeeld, welke laatste voor hun bond

het kampioenschap trachten te behalen. Ongeveer honderd jongens na-

men aan de beginspelen deel. Wij verwachten, dat ten naastebij 1500

jongens dit jaar aan het programma zullen deelnemen. De meeste van de

andere streken in de zending zullen hun competitiewedstrijden de 9de en

16de juni houden.

Door toepassing van ons nieuw sportprogramma zijn prestaties om in

de openbaarheid te komen, geleverd als nooit tevoren. Deze openbaar-

heid heeft enorm geholpen om de deuren en de harten van de mensen

te openen. Uitzendingen door de Avro over de radio en de televisie heb-

ben alcm belangstelling gewekt.

Het zendingssportcomité spoort iedereen aan om de pas aangekomen

jongelieden van uw wijken en gemeenten te steunen. Ga ook naar hun

spel kijken. Laat de jongens van uw wijk of gemeente voelen, dat zij voor

u belangrijk zijn. Laat hen gevoelen, dat ge trots op hen zijt als zij ge-

wonnen hebben en goed samen hebben gespeeld.

De hulp van iedereen is nodig. Deze jongelui hebben uw hulp nodig, uw
vertrouwen en leiderschap. Het spreekwoord zegt: „Wie de jeugd heeft,

heeft de toekomst". Dat is speciaal waar voor de toekomst van de or-

ganisaties van de Kerk. En zoals wij aan anderen geven, zo zal de Heer

ons geven. Laten wij daarom het Jeugd-Zendelingenprogramma steunen

en naar de balspelen gaan kijken, die waarschijnlijk in uw gemeente op

zaterdag worden gehouden. Ge kunt de zendelingen om meer details

van dit programma vragen en vernemen hoe ge kunt helpen.

Korte mededeling
Het lijkt mij een goede gedachte, waarde Sterlezers en allen, die in ons

kerkelijke maandblad belangstellen, om wanneer U copy van welke aard

ook, voor de Ster hebt, die niet aan de Administratie op het Hoofd-

kantoor te zenden, maar - gelijk ook bij kranten en tijdschriften ge-

bruikelijk is - naar de redactie. Dat bespaart tijd en moeite voor de

bezetting van het Hoofdkantoor, waar men de handen ook vol heeft.

President Volker, de Hoofdredacteur, beslist tenslotte wel of de copy

geplaatst kan worden. U weet mijn adres, nietwaar? Ten overvloede zal

ik het aan de binnenzijde van de omslag laten zetten.
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Het werk in de Zwitserse Tempel

Zending: April Mei Totaal

Oostenrijk 106 109

Beieren 65 22 117

Berlijn 1 1

Midden-Duitsland .... 210 32 529

Denemarken 1 2 6

Finland —
Frankrijk 1 9 12

Oost-Frankrijk 43 53 385

Nederland 2 3 5

N. Duitsland 2 121 130

Militairen 54 45 146

Zuid-Duitsland .... 16 31 74

Zweden 1 4

Zwitserland 152 107 821

West-Duitsland 58 1 68

Ringen:

Berlijn — — 4

Hamburg — 344 344

Holland —
Stuttgart 204 12 239

N. Zwitserland 64 86 66

Andere 17 15 66

Totaal 997 883 3192

Totaal „Endowments,, '61 683 1211 3306
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geseuRtenissen in öe zenöinq
GEDOOPT IN VERSCHILLENDE PLAATSEN

ALKMAAR
de Kraker, Trinida Marion Anita; 11 april 1962

AMERSFOORT
van Wijngaarden, Peter Age; 21 april 1962

ANTWERPEN
van Gogh, Herlinda Edwarda; 18 mei 1962

van Maanen, Johanna Emilienne; 18 mei 1962

van Maanen, Maria Ferdinade; 18 mei 1962

BREDA
Meekers, Harry; 17 mei 1962

ENSCHEDE
Esam, Allan Franciscus; 26 mei 1962

Meijer, Jehan; 18 mei 1962

Tonis-Heerstrass, Maria Josephine Francisce; 14 mei 1962

GOUDA
van Arkel, Alida; 5 mei 1962

GRONINGEN
Kloosterman, Tjaart; 21 mei 1962

HAARLEM
Kirschbaum, Robert; 22 april 1962

van der Werf f, Cornclis; 17 mei 1962

DEN HELDER
Gunster, Johannes; 17 meil962

HILVERSUM
Sonderman, Cornelis Abraham; 12 mei 1962

Sonderman, Johanna Catharina Gecrtruida; 12 mei 1962

Sonderman, Trijntje Constanse; 12 mei 1962

Sonderman-van Leuveren, Cornelia; 12 mei 1962

ÏJMOND
Cleveringa, Adriana Eduardo; 20 april 1962

Cleveringa-Rijken, Everine; 20 april 1962

Merkclbach, Johnny; 17 mei 1962

Merkelbach-Kctting Oliver, Maud; 17 mei 1962

OOSTENDE
Pauwaert, Ronnij Eugene Rudoll; 18 mei 1962

Schoonjans-Nefors, Diana Helena; 18 mei 1962

TILBURG
Krol, Theadora Helena
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UTRECHT
Koopal-Keizcr, Grietien; 22 april 1962

Koopal, Bernhard Egbert Rinzc; 22 april 1962

Koopal, Martin Andries Pieter;22 april 1962

Koopal, Gustaaf Arend; 22 april 1962

Koopal, Leonard Sjocrd; 22 april 1962

Koopal, Sjoerd Gerlof; 22 april 1962

Lucardie, Albert Nicolaasj 18 april 1962

Nijhuis, Hendrik; 18 april 1962

ZEIST
Post-van Essen, Anna; 27 april 1962

Havelaar-Happe, Helene Philippine Adelheide; 20 mei 1962

van Wijngaarden, Age Christiaan Louis; 20 mei 1962

van Wijngaarden-Hendriks, Maaijkc; 20 mei 1962

ZWOLLE
Weyzig, Harvy; 4 mei 1962

Weyzig-Mofmeyr, Hermine; 4 mei 1962

Weyzig, Alice Hermine; 4 mei 1962

Weyzig, Herman; 4 mei 1962

Weyzig, Anita Mary; 4 mei 1962

Weyzig, Jean Emile; 4 mei 1962

Weyzig, Christiaan Eddy; 4 mei 1962

Weyzig, Inggrid Charlotte; 4 mei 1962

GEDOOPT IN DE HOLLANDSE RING

AMSTERDAM OOST
Hazenberg, Roelfina Elly; 22 mei 1962

Hut-Tuinder, Christina Maria; 24 april 1962

Kuperus, Klaaske Mensfoort; 1 mei 1962

Mans-van der Vliet, Trijntje; 4 mei 1962

Rijsenbrij, Hendrik; 4 mei 1962

Zijlstra, Gerrit; 15 mei 1962

Zijlstra-Hut, Hendrica Margreta; 15 mei 1962

AMSTERDAM WEST
Gijzen, Gerardus Wilhelmes; 8 mei 1962

Kramer, Augustines Johannes; 24 april 1962

van der Stelt-Bochoven, Geertruida; 20 april 1962

DEN HAAG
van Boeijen, Christine Elisabeth Hendrika; 10 mei 1962

David, Brigid, 19 april 1962

Halleen, Elsje Henriette; 18 mei 1962

Jacobs, Peter; 24 mei 1962

Klaring, Charmaine; 26 april 1962

Klaring, Mabel Maureen; 26 april 1962

Letsch, Marja Ellen Margaret; 24 mei 1962

Piket, Wilhelmina Hazina Christina; 10 mei 1962

Schalkoort, Wouter Gerrit Jan; 19 april 1962

Zanoni, Alida; 17 mei 1962

Zanoni, Ivonne; 17 mei 1962

Zanoni, Rudolf Richard Franck; 17 mei 1962

Zanoni, Wilhelmina Alida; 26 april 1962
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ROTTERDAM NOORD
Roerade, Cornelia Sophia; 20 april 1962

Wilstra-Bongaarts, Susanna; 25 mei 1962

SCHIEDAM
Pijl-Ligthart, Magdalena; 16 mei 1962

Pijl, Alex Machiel; 12 1962

Pijl, Leendert; 12 mei 1962

VERHOGING EN VERORDENING IN HET PRIESTERSCHAP

ANTWERPEN
Tuf in, George Peter; 27 mei 1962 tot leraar

DORDRECHT
Goers, Dirk; 27 mei 1962 tot ouderling

Slingerland, Jacob; 27 mei 1962 tot ouderling

ENSCHEDE
Schokker, Jan; 11 februari 1962 tot diaken

GOUDA
Bostelaar, Carel Pieter; 27 mei 1962 tot ouderling

Schippers, Cornelis; 22 april 1962 tot leraar

Schippers, Dirk Jan; 22 april 1962 tot leraar

GRONINGEN
Kloosterman, Jan; 15 april 1962 tot diaken

IJMOND
Merkelbach, Johnny; 20 mei 1962 tot diaken

LEEUWARDEN
Bleier, Rolt Dieter; 31 december 1961 tot diaken

Hooijenga, Jelle; 31 december 1961 tot diaken

van der Veen, Rinze Willem; 13 mei 1962 tot leraar

UTRECHT
van Damme, Johannes; 13 mei 1962 tot diaken

de Groot, Marinus; 27 mei 1962 tot ouderling

INGEZEGEND

LEEUWARDEN
Dorenbos, Christina; 17 december 1961

Korf, Johannes Cornelis Jr.; IS maart 1962

UTRECHT
Hoencamp, Franciscus; 6 mei 1962

Hoencamp, Johannes Gerardus; 6 mei 1962

Hoencamp, Leendert; 6 mei 1962
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OVERGEPLAATS
Richins, Jay; van Groningen naar Nijmegen

Sneddon, David; van Nijmegen naar Groningen

Parker, Karen; van Amsterdam Zuid naar Rotterdam Noord
Goebel, Trances; van Rotterdam Noord naar Rotterdam Zuid

Vonk, Nannette; van Rotterdam Zuid naar Amsterdam Zuid

Ring, Lougene; van Den Haag Noord naar Amsterdam Oost

Steffensen, Mcrclda; van Amsterdam Oost naar Den Haag Noord
Mosier, LaMarr; van Zaandam naar hoofdkantoor

Pankratz, Vernon; van Amsterdam West naar Zaandam
Zeeman, LaMarr; van Leeuwarden naar Den Haag Zuid

van Blankenstein, Cornelis; van Den Haag naar Leeuwarden

Furner, Jan; van Amsterdam Oost naar Amsterdam West

van der Kooi, Stephen; van Haarlem naar Amsterdam Oost

Sieverts, Bruce; van Amersfoort naar Amsterdam
Landward, Larry; van Bennekom naar Amsterdam
Visser, Richard; van Haarlem naar Bennekom
Dallof, Terry; van hoofdkantoor naar Amersfoort

Moon, LaMarr; van het ambt als reizende zendeling naar Eindhoven

van Woerkom, Dean; van IJmuiden naar het ambt als reizende zendeling

de Haan, Eldon; van hoofdkantoor naar Haarlem
van Sickle, Gerald; van Zwolle naar hoofdkantoor

Brague, James; van Schiedam naar IJmuiden

Montgomery, Jerry; van Eindhoven naar Schiedam

Westerman, Bill; van Leeuwarden naar Haarlem
deBry, Paul; van Zeist naar Alkmaar
Markham, Phillip; van Deventer naar Alkmaar
Ford, Allan; van Almelo naar Alkmaar
Daley, Joseph; van Oostende naar Alkmaar
King, David; van Amsterdam Oost naar Alkmaar
Davey, Charles; van Zeist naar Alkmaar
Niederhauser, Terry; van Zeist naar Oostende

Neerings, John; van Delft naar Amsterdam Zuid

Dykman, Victor; van Amsterdam Zuid naar hoofdkantoor

Overdiek, Martin; van Enschede naar Mechelen

Koldewyn, William; van Apeldoorn naar Leeuwarden
Rigby, Spencer; van Tilburg naar Deventer

van Leeuwen, Boyd; van Mechelen naar Den Haag Zuid

Ward, Mondell; van Rotterdam Noord naar Delft

Rasmussen, Harris; van Alkmaar naar Rotterdam Noord
Dugger, James; van Zeist naar Rotterdam Noord
Senzee, Douglas; van zendingsschool naar Den Haag Noord
Osborne, Gordon; van Rotterdam Noord naar hoofdkantoor

Jenkins, Joseph; van Rotterdam Noord naar Enschede

Jensen, Marvin; van Zeist naar Almelo
van Woerkom, Ronald; van Tilburg naar Amsterdam Oost
Doxey, Robert; van zendingsschool naar Zeist

Schippaanboord, Wayne; van Arnhem naar Tilburg

Elzinga, Michael; van Enchede naar Tilburg

van der Wall, Robert; van zendingsschool naar Arnhem
Wolthuis, Gerrit; van zendingsschool naar Enschede

Johnson, Ferron; van Amsterdam Zuid naar Tilburg

James, Raymond; van zendingsschool naar Rotterdam Noord
Callister, Richard; van zendingsschool naar Amsterdam Zuid

Ray, Joan; van Den Haag Noord naar Rotterdam Noord
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Parker, Karen; van Rotterdam Noord naar Den Haag Noord
Visser, Ralph; van Apeldoorn naar Leiden

Gibbons, Larry; van Zaandam naar Antwerpen
Barker, Paul; van zendingsschool naar Apeldoorn
Roberts, Samuel; van Antwerpen naar Apeldoorn
Pontius, David; van Leiden naar Zaandam
Poelman, Keith; van het ambt als reizende zendeling naar hoofdkantoor

Ford, Holland; van hoofdkantoor naar Gent
van Leeuwen, Anthonie; van Gent naar Brussel

de Bloois, Michael; van Rotterdam Zuid naar het ambt als reizende zendeling

Brown, William; van Utrecht naar Brussel

Mason, Michael; van Arnhem naar Utrecht

Phillips, Lee; van Groningen naar Arnhem
Uffens, David; van Eindhoven naar Groningen

Anjewierden, John; van Rotterdam Zuid naar Eindhoven

Clawson, Larry; van Rotterdam Zuid naar Brussel

Sill, David; van Rotterdam Zuid naar Brussel

Thueson, Brent; van Schiedam naar Tilburg

Ross, Kenneth; van Hilversum naar Schiedam

van Uitert, Raymond; van Gent naar Hilversum

Nievaard, Hans; van Amsterdam Oost naar Gent

Zeeman, Lamar; van Den Haag Zuid naar Amsterdam Oost

Blodgett, Gary; van Tilburg naar Den Haag Zuid

AANGEKOMEN
Barker, Paul Ralph; van Van Nuys, Californie

Callister, Richard Scott; van Delta, Utah

Doxey, Robert Thomas; van Huntsville, Utah

James, Raymond Allen Jr.; van Huntington Wood, Michigan

Senzee, Douglas Charles; van Kansas City, Missouri

van der Wall, Robert Allen; van Gila Bend, Arizona

Wolthuis, Gerrit Whitmeyer; van Ogden, Utah

Paul R. Barker Richard S. Callister
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Robert T. Doxey Raymond A. James Jr. Douglas C. Senzee

obert A. van der Wall Gerrit W. Wolthuis

VERTROKKEN

Key, Barbara Helen; aangekomen 25 oktober 1961, vertrokken 29 maart 1962

Werkzaam geweest: Rotterdam Noord, Amsterdam Zuid, Den Haag Noord

van Dongen, Raymond William; aangekomen 4 november 1959, vertrokken 4 mei

1962. Werkzaam geweest: Rotterdam, Zeist, Zaandam, Vlaardingen, hoofd-

kantoor, reizende zendeling

Eastman, Donald Lee; aangekomen 4 november 1959, vertrokken 4 mei 1962

Werkzaam geweest: Amsterdam, Dordrecht, Den Haag, Amersfoort, Arn-

hem, Groningen, Gent

Osterhout, Ronald D.; aangekomen 4 november 1959, vertrokken 4 mei 1962

Werkzaam geweest: IJmuiden, Amsterdam, hoofdkantoor, Almelo

Peterson, LeRoy; aangekomen 4 november 1959, vertrokken 4 mei 1962

Werkzaam geweest: Haarlem, Amersfoort, Gouda, Hoogvliet, Hilversum,

Amstelveen, Den Haag, Groningen, Bcnnekom, Tilburg

Rackham, Lawrence Henry; aangekomen 4 november 1959, vertrokken 4 mei 1962

Werkzaam geweest: Alkmaar, Den Haag, Amsterdam, Zaandam, Tilburg,

Gent

Wallwork, Leiand David; aangekomen 4 november 1959, vertrokken 4 mei 1962

Werkzaam geweest: Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Antwerpen, Arn-

hem, Gouda, Schiedam, reizende zendeling

Mosier, LaMarr Wesley; aangekomen 25 november 1959, vertrokken 24 mei 1962

Werkzaam geweest: Zaandam, Zeist, Leeuwarden, Nijmegen, Amstelveen,

Den Bosch, hoofdkantoor, Utrecht, Oostende

Marda, Willem Hendrik; aangekomen 24 juni 1960, vertrokken 24 mei 1962

Werkzaam geweest: Groningen, Amsterdam, Antwerpen, Mechelen, Rot-
terdam Zuid, Hengelo, Dordrecht, Arnhem, Den Haag
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Juni 1962

Barbara H. Key 3aymond W. v. Dongen

mÊÊf H
Donald L. Eastman

Ronald D. Osterhout LcRoy Peterson Lawrence H. Rackham

Leiand D. Wallwork LaMarr W. Mosier Willem H. Marda

• • •

Wanneer wij altijd werkeloos blijven toezien, worden wij als een dynamo,

die te lang heeft stilgestaan. Het remanent magnetisme gaat verloren en

hij verliest het vermogen tot opwekken van electrische energie.
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„De Ster"

Zo sprak Abraham Lincoln

door Richard L. Evans

Er is over Lincoln veel gezegd, doch niet te veel voor zulk een belang-

rijk onderwerp. Hij was een van de groten op de lijst van thans onster-

felijke mannen. Tot zijn vele grote karaktereigenschappen behoorden:

Liefde, moed, onkreukbaarheid, nederigheid. Zender een van deze is er

geen werkelijke grootheid. Toen hij het veroverde Richmcnd, slechts

enige dagen voor zijn dood, bezocht, bogen sommigen, wier zaak hij had

gediend, zich hem neer en sommigen vielen hem te voet. „Dat is niet

goed", zeide hij. Alleen voor God moet gij nederknielen en Hem danken

voor de vrijheid, die gij hierna zult genieten. Ik ben niet meer dan Gods
nederig werktuig. . .

." Tijdens een debat met rechter Douglas zeide hij:

„Onze verdediging staat in de geest, die de vrijheid als een erfenis voor

alle mensen in alle landen hooghoudt. Verdrijf die geest en gij hebt het

zaad van despotisme voor uw deur gezaaid Of het goed of ver-

keerd is de rechten van anderen met de voeten te treden - daar gaat het

om de eeuwige worsteling tussen het goede en het boze in de ge-

hele wereld. „Zijn waardering uitsprekend jegens de waardigheid van

de mens, zeide hij: „Het is moeilijk een mens ellendig te maken als hij

gevoel van eigenwaarde heeft en aanspraak maakt op verwantschap

met de grote God, die hem geschapen heeft". En tot de natie, waarvoor

hij zijn leven gaf, zeide hij dit: „Hoed u voor onbezonnenheid, maar ga

voorwaarts met energie en waakzame ijver .... de Almachtige God
oprecht erkennend in alle zaken van mensen en naties. Het is de plicht

zowel van naties als van mensen hun afhankelijkheid te erkennen van

de overheersende macht van God, hun zonden te belijden in nederige

smart en de verheven waarheid te beseffen dat alleen die naties geze-

gend worden, wier God de Here is. Het betaamt ons daarom onszelf

te vernederen en om ontferming en vergeving te bidden en dat wij dat

zullen doen in oprechtheid en waarheid, opdat de gezamenlijke roep

van de natie daar boven zal worden gehoord. Zo sprak Abraham Lin-

coln, die leefde en stierf met dit gebed en dit doel: „Dat deze natie

onder God een nieuwe vrijheidsgeboorte moge hebben en niet van de

aarde zal worden weggevaagd."

God zegene zijn nagedachtenis en beware de natie, waarvoor hij een

martelaar werd gemaakt.

Wat zouden we toch gelukkiger leven, als wij onze moeilijk-

heden even snel konden vergeten als -onze zegeningen!
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