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Februari 1963

Toespraak van

Apostel Mark E. Petersen

gehouden te Utrecht op 30 januari 1963

Ongetwijfeld zullen onder de lezers van de

Ster velen zijn, die zich verwonderd afvragen,

hoe het mogelijk is, dat de boven genoemde
toespraak „in extenso" in de Ster kan ver-

schijnen. Die moet wel stenografisch zijn op-

genomen.

Dit is inderdaad het geval geweest en dit buitenkansje om deze bood-

schap van Apostel Petersen in haar geheel ter kennis te brengen van de

Heiligen in Nederland, die in de vergadering van 30 januari te Utrecht

niet aanwezig waren, hebben wij te danken aan Zuster E. de Jong van

de Zeister Gemeente, voor welke verrichting haar hierbij alle lof wordt

gebracht. Zij beheerst de Engelse taal uitstekend.

„Wij zijn heel dankbaar, broeders en zusters, om met U deze avond

tezamen te zijn. Wij danken u dat gij naar deze vergadering zijt geko-

men. Ik weet wel dat het voor u ongewoon is om in het midden van de

week bijeen te worden geroepen, maar wij zijn niettemin dankbaar.

Ik ben er zeker van dat u blij bent hier te zijn. De getuigenissen, die ge

hebt gehoord waren vurig en oprecht. Ik voeg mij bij hen die reeds

gesproken hebben, voor het geven van mijn getuigenis van de waarheid

van het evangelie.

Wij hebben voor de wereld een belangrijke boodschap. Die boodschap is

dat God in deze tijd weer gesproken heeft. Wij verkondigen de wereld

dat de hemelen niet zijn verzegeld, maar dat God ook nu ons open-

baringen geeft en wij zeggen tot de ganse wereld dat God een belangrijke

openbaring in onze tijd heeft gegeven.

De mensen van deze tijd vinden het zeer ongewoon dat God in deze mo-

derne tijd vanuit de hemel spreekt. Zij geloven dat Hij sedert de dagen

van de vroegere apostelen niet meer heeft gesproken en zij zeggen dat

de Bijbel Gods volledige openbaring bevat. Wanneer de mensen dat zeg-

gen, bewijzen zij de Bijbel niet te begrijpen. Laat mij in de eerste plaats

zeggen dat de Bijbel van andere boeken spreekt, ik bedoel boeken van

de oude profeten, die niet in de Bijbel zijn opgenomen.

Indien de Bijbel Gods volledige openbaring bevatte, waarom staan die

verloren gegane boeken er dan niet in? Het waren heilige boeken. Er

wordt in de Bijbel door de profeten naar verwezen. Als zij geen waar-

heid bevatten, zou er in de Bijbel niet naar verwezen worden. De mensen

zeggen dus dat de Bijbel het volledige woord Gods bevat. De oorzaak

dat de meeste mensen de Bijbel misverstaan is dat zij denken, dat er geen
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meerdere openbaring zal zijn. Het is erg jammer dat zij zo denken.

Zij begrijpen de schriften niet die zij hebben. Zij denken van wel, maar

zij begrijpen ze niet; de manier waarop zij er over spreken bewijst dat.

Een van de conclusies waartoe zij zijn gekomen is dat God onbegrijpe-

lijk en een mysterie is. Zij zeggen dat wij nooit God zullen kennen. Dat is

in lijnrechte tegenspraak met wat de Bijbel ons leert. Die leert ons dat

wij God moeten leren kennen. In het Nieuwe Testament zegt Jezus

Christus ons dat onze zaligheid van het kennen van God afhangt.

Hoe zouden wij een onbekende God kunnen aanbidden? Toen de apostel

Paulus in Athene kwam vond hij daar een altaar, dat ter ere van de

,,onbekende God" was opgericht. De inwoners van Athene waren geen

Christenen; zij waren heidenen en toch hadden zij dit altaar voor een

onbekende God opgericht. Paulus legde hun uit dat zij een onbekende

God moeilijk op intelligente wijze konden dienen. Hij zeide dat hij

daarom was gekomen om hun van de ware God te vertellen. Zo deed hij

en nu konden zij op de juiste manier de ware God aanbidden. Als de

mensen zeggen, dat Gcd onbegrijpelijk is, bedoelen zij dat Hij, Die zij

aanbidden, een onbekende God is.

Het feit, dat zij het omtrent de aard van God niet met elkander eens

zijn, bewijst dat zij Hem niet begrijpen. Er bestaan heden verscheidene

opvattingen betreffende God. Het is interessant dat een van de kenmer-

ken van de oude tijd was dat de mensen toen ook verscheidene opvat-

tingen over God hadden. In de oudheid dacht men dat God in de zon

was en zij aanbaden de zon; anderen plaatsten Hem in de maan en zij

aanbaden de maan. Sommigen dachten dat Hij in de rivier de Nijl was

en dus aanbaden zij de Nijl. In Indië en Egypte dacht men dat Hij in de

koe huisde en daarom was de eredienst aan de koe gewijd. U herinnert

zich wel dat toen de Israëlieten in Egypte waren, zij geleerd hadden de

koe te aanbidden en daarom aanbaden zij het gouden kalf. Omdat er zo

vele opvattingen betreffende God waren, wisten de mensen niet hoe Hij

gediend moest worden.

Hetzelfde hebben wij vandaag: omdat er heden ten dage zo veel gods-

diensten zijn, weten de mensen niet hoe God te dienen. Wij hebben nu

enige honderden verschillende kerken. Vele daarvan verkondigen leer-

stellingen, die volkomen tegengesteld zijn aan andere. Wanneer zij die

tegenstrijdige leerstellingen verkondigen, kunnen die dan alle juist zijn?

Het is noodzakelijk te weten hoe God gediend moet worden. Wij kun-

nen dat niet weten totdat wij iets over Hemzelf weten, zoals ons gezegd

is. Vroeger zeide men dat er vele goden waren. Toen de Israëlieten uit

Egypte in Palestina kwamen, waarschuwde God hen dat zij geen andere

Goden moesten aanbidden dan alleen Hem. Wij zullen nu het derde vers

van Exodus, hoofdstuk 20 opslaan, waar wij lezen: „Gij zult geen an-

dere goden voor mijn aangezicht hebben". Met andere woorden: Gij zult

slechts de ware God aanbidden. Het was zeer noodzakelijk dat zij dit

deden. Elk van hen had belang bij het redden van zijn eigen ziel, maar
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als zij de verkeerde god aanbaden, zouden zij hun eigen ziel niet redden,

nietwaar? Dus het aanbidden van het gouden kalf, wat zij in de wilder-

nis deden, zou hen niet redden; als zij de zon gingen aanbidden zou dat

hen evenmin zalig maken. En de maan en de Nijl ook niet. Hoe oprecht

zij ook mochten zijn, die aanbidding zou hun geen zaligheid brengen,

omdat zij in de verkeerde kerk waren. Indien zij in de kerk van de zon-

aanbidders waren geweest, zouden zij in de verkeerde kerk hebben ge-

zeten; als zij in de kerk van de maanaanbidders waren geweest, waren

zij ook de verkeerde kerk binnengegaan. Evenzo zou dat het geval zijn

geweest met de Nijlaanbidders. Dus God vertelde hun dat als zij hun

zielen wilden redden, zij tot de ware kerk moesten behoren.

Daarom zeide Hij: „Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht

hebben". Met andere woorden: „Gij zult geen goden aanbidden, maar
alleen de ware God. Dit was zeer belangrijk.

Slaan wij nu het Evangelie van Mattheus op en wel hoofdstuk zeven, de

Bergrede. De Heiland verkondigde de mensen van zijn tijd dat zij niet

tot de verkeerde kerk moesten behoren; als zij zalig wilden worden,

moesten zij van de ware kerk zijn.

Ge herinnert u wel, dat Jezus in zijn dagen één kerk oprichtte, niet een

honderdtal. Hebt ge wel eens gehoord dat honderd jaar na zijn dood 30

verschillende kerken waren georganiseerd? Jezus echter wist maar van

één! De leiders van deze kerken kunnen wel geinspireerd zijn geweest,

maar niet door Christus, want de Heiland richtte zelf maar één kerk op.

Dat was de reden waarom Paulus zeide: „Eén Heer, één geloof, één

doop". Dat „één Heer" betekent de enige ware God, met „één geloof"

wordt de enige ware godsdienst bedoeld en „één doop heeft alleen be-

trekking op de juiste doop, die zalig maakt. De Heiland zeide zelf dat

er maar één enge poort was. „Eng is de poort en smal het pad," zeide

Hij.

Hij zeide dat wij niet tot de verkeerde kerk moesten behoren. Laten wij

lezen wat Hij zeide in het zevende hoofdstuk van Mattheus, vers 21-23.

Is dat niet een bijna angstaanjagende tekst? Hier maakt de Heer het

duidelijk dat zelfs zij die machtige werken in zijn naam doen, niet van

Hem zijn. Alleen omdat een mens in de naam van God predikt, is geen

bewijs dat God hem heeft gezonden; alleen omdat iemand in de naam
van God doopt, is geen bewijs dat hij de bevoegdheid bezat om dat te

doen en evenmin is het een bewijs dat de doop geldig is. Dat is alleen het

geval, wanneer die door de juiste autoriteit wordt verricht.

De Heiland zegt hier dat velen tot Hem zullen zeggen: „Heere, Heere,

hebben wij niet in uwen naam geprofeteerd, en in uwen naam duivelen

uitgeworpen, en in uwen naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun

openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die

de ongerechtigheid werkt". . . . Zoals ge ziet wijst Hij er op dat het

prediken in zijn naam zonder de bevoegdheid om dat te doen een werk

van ongerechtigheid is. Indien wij in zijn naam dopen zonder de nodige
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bevoegdheid, werken wij ongerechtigheid. Dcch er zijn velen die dopen

zonder autoriteit en velen die prediken en toch niet door God zijn ge-

zonden. Indien wij dezen volgen, zijn wij dan in de ware kerk? Wij moe-

ten dus ontdekken welke de ware kerk is, want onze zaligmaking staat

op het spel. Of gaan wij onze eigen zaligheid in gevaar brengen door een

valse profeet te volgen?

Hoe komen wij te weten welke kerk de ware is? Er zijn vele bewijzen

voor de ware kerk. Een van de belangrijkste is dat de ware kerk door

levende profeten van God wordt geleid. In het vierde hoofdstuk van

Efeziërs verklaart Paulus dat.

In dit hoofdstuk spreekt hij van „Eén Heer, één geloof, één doop".

Paulus bespreekt daar ook de wijze waarop de kerk van Jezus Christus

is georganiseerd. En hier zegt hij dat het fundament van de kerk op pro-

feten en apostelen rust. Luister nu naar de woorden in Efeziërs 4 : 11-14:

,,En dezelve heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot

profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en

leraars, tot de volmaking der heiligen tot het werk der bediening, tot

opbouwing des lichaams van Christus; totdat wij allen zullen komen tot

de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot eenen

volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus;

opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en

omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der men-

schen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen".

Wij zien daar dat Jezus, toen Hij de Christelijke kerk organiseerde, pro-

feten en levende apostelen daarin plaatste. Wij horen vrij veel van de

oude apostelen, maar over de oude profeten in de eerste Christelijke

kerk wordt niet veel gezegd.

Ik verwijs u ook naar Efeziërs 2 : 19-21. Ik kan geloof ik wel zeggen dat

er in Paulus'dagen nieuwe bekeerlingen in de kerk waren. Hij was zelf

een groot zendeling; hij bracht vele bekeerlingen tot de kerk. Hij wenste

dat zij op hun gemak zouden zijn en voelen dat zij werkelijk tot de

kerk behoorden. Daarom zeide hij tot hen: „Zoo zijt gij dan niet meer

vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgeno-

ten Gods". Hebt ge er ooit wel eens aan gedacht dat God in oude tijden

steeds profeten in zijn kerk had? Dat begon al in de dagen van Adam.
Ge herinnert u dat God tot Adam en Eva sprak en waarom denkt u dat

Hij tot hen sprak? Daar was maar één reden voor. Hij wilde dat zij het

wezen van God zouden kennen; Hij wilde niet dat Hij voor Adam en

Eva een mysterie zou zijn. Hoe zouden Adam en Eva en hun kinderen

een mysterieuze en onbegrijpelijke God kunnen dienen en aanbidden?

God maakte zich aan Adam en Eva bekend, zodat zij deze God konden
kennen en aanbidden. Hij verscheen zelfs aan Kain. Deze was de eerste

moordenaar, want hij had zijn broeder Abel vermoord. Kain moest naar

een ander deel van het land worden verbannen; niettemin zouden Kain's

afstammelingen over God leren; Hij wenste zelfs dat deze moordenaar
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God zou kennen, Hij wilde niet dat zij zich zelf goden zouden maken.

Hij hoopte zelfs de afstammelingen van Kain voor zich te winnen, daar-

om verscheen Hij aan Kain en deze stond in Gods tegenwoordigheid,

zelfs nadat hij Abel had vermoord. Zij spraken met elkander en het was
toen dat God vroeg: „Waar is uw broeder Abel?" En Kain zeide: „Ben

ik mijn broeders hoeder?" Dit was slechts een gedeelte van het gesprek

tussen God en Kain. God plaatste een vloek op Kain; wij lezen dat in

Genesis 4. Daarna ging Kain heen, oostelijk van Eden. Zoals ge ziet

was Kain in de tegenwoordigheid van God en daarna vertrok hij uit

Zijn tegenwoordigheid naar het land Nod, zoals Gods plan was.

Het was Gods plan om zich aan de mensen te openbaren. Hij open-

baarde zich echter niet aan de menigte, maar Hij verwekte profeten om
Hem aan de mensen te openbaren en door deze profeten sprak Hij tot

het volk. Hij verscheen aan de profeten en die getuigden dat Hij be-

stond.

Ge herinnert u dat Hij aan Noach verscheen en deze wandelde en sprak

met de Here en dat deed hij vóór en na de zondvloed. Op deze wijze

leerden Noach en zijn gezin het ware wezen van de Heer kennen.

Hij sprak ook tot de zonen van Noach, dat lezen wij bijvoorbeeld in

Genesis 9 : 8.

Ge ziet dus dat de Heer tot Noach en zijn zoons sprak, zodat zij het

ware wezen van God kenden en Hem op intelligente wijze konden aan-

bidden. Hij was voor hen geen mysterie, noch onbegrijpelijk. Noach kon

Hem zien en horen.

Hetzelfde gebeurde met andere afstammelingen van Adam. Hij ver-

scheen ook aan Abraham (Genesis 12); Hij verscheen niet alleen aan

hem, doch sprak ook met hem; op deze manier leerde ook Abraham het

wezen van God kennen. Hetzelfde geldt ook voor Isaak en Jacob. Zij

zagen God waarlijk en spraken met Hem, waarna zij hun getuigenis

aan hun kinderen gaven en aldus leerden hun kinderen het ware wezen

van God kennen.

Ge ziet wel dat het in het plan was besloten dat de mensen op verstan-

dige wijze de ware God zouden dienen.

In Genesis 32 : 30 zegt Jacob dat hij God van aangezicht tot aangezicht

zag. Was God onbegrijpelijk voor hem? Natuurlijk niet; hij kende het

wezen van God en kon Hem daarom met verstand aanbidden. Er werd

niet gedacht of gezegd dat de hemelen gesloten waren. Men dacht of

zeide niet dat God de mensen niet liefhad en hen niet wilde helpen.

Herinnert u dat God ook aan Mozes verscheen (zie Exodus 6 : 2,3).

Daar ziet u dat de Here Mozes vertelt dat Hij waarlijk aan Abraham,

Isaak en Jacob verscheen. Hij sprak vele malen met Mozes. Op eenmaal

nam Mozes zeventig ouderlingen van Israël met zich naar de berg.

(Exodus 23 : 9, 10) Hij verscheen aan vele andere profeten, ook sprak

Hij van aangezicht tot aangezicht met Jozua en gaf openbaringen aan

Samuel. Zoals ge weet zag Jesaja de hemelen geopend en zag hij God;
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ook anderen zagen Hem, o.a. de kleine profeten, Amos bijvoorbeeld.

Een van de belangrijkste dingen die Amos heeft gezegd was dat de Here

Gods niets zal doen of Hij zal het eerst zijn dienstknechten de profeten

openbaren. Er zijn vele plaatsen in het Boek Amos die er op duiden dat

God aan hem verscheen. In Amos 9 zegt hij dat hij waarlijk de Here

voor zich zag staan. Obadja zeide hetzelfde, alsook Jona en Micha en

nog vele anderen. Al deze boeken bewijzen dat God met de profeten

sprak. Wat was de reden? God wenste zijn volk te leiden. Hij wenste dat

zij Hem in geest en waarheid zouden begrijpen. Zij konden niet in on-

wetendheid zalig worden, zij konden Hem niet beschouwen als een on-

bekende God. Het was noodzakelijk dat zij Hem kenden, daarom open-

baarde Hij zich door de profeten.

Het zelfde geldt voor het Nieuwe Testament; het gehele Nieuwe Testa-

ment is een openbaring van God. Het toont aan dat God niet aan de

massa verscheen, maar Hij koos zijn profeten tot wie Hij sprak. Zo was

het vanaf Adam's dagen tot die van Petrus en Paulus. Als dit dus het

gebruik was, waarom werd er dan mee opgehouden?

Heeft God de mensen van deze tijd niet net zo lief als de mensen uit

het verleden?

Lees Jesaja 59 : 1 en 2: „Zie, de hand des Heeren is niet verkort, dat zij

niet zoude kunnen verlossen, en zijn oor is niet zwaar geworden, dat

het niet zoude kunnen hooren; maar uwe ongerechtigheden maken eene

scheiding tusschen u lieden en tusschen uwen God, en uwe zonden ver-

bergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort".

Deze woorden zijn zeer, zeer belangrijk. God heeft altijd verlangd zich

aan de mensen te openbaren, maar Hij openbaart zich niet aan mensen,

die niet in Hem geloven.

Weet ge nog wat de Heiland zeide toen Hij naar Kapernaüm ging? Is

er iemand die kan zeggen dat de Heiland geen grote wonderen deed?

Hij genas de zieken en wekte de doden op, maar herinnert u zich wat er

in Kapernaüm gebeurde? De schrift zegt dat Hij in Kapernaüm geen

wonderen kon doen wegens gebrek aan geloof. En omdat Hij daar geen

wonderen kon verrichten, kon Hij daar ook geen openbaringen geven.

Waarom was er dus geen profetie meer? Omdat de mensen van de waar-

heid afdwaalden. Waarom verschenen er geen profeten meer? Wegens
de goddeloosheid van de mensen.

Toen zij geen openbaringen meer ontvingen, kenden zij de wil van God
ook niet meer. Zij bouwden verschillende kerken, hadden leerstellingen,

doch het waren leerstellingen van mensen.

Kunt ge nu begrijpen wat de Here bedoelde met zijn woorden in het

zevende hoofdstuk van Mattheus? Ge herinnert u wat de Here bedoelde

toen Hij zeide dat velen zonder bevoegdheid in zijn naam wonderen
deden, doch ofschoon zij dit deden, zeide Hij: „Gaat weg van mij".

Welnu, hoe kunt ge weten, dat gij in de ware kerk zijt? God leidt deze

Kerk door openbaring. Op deze wijze spreekt Hij tot de Kerk, want
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altijd spreekt Hij door profeten: „Gewis de Heere zal geen ding doen,

tenzij Hij zijn verborgenheid aan zijne knechten de profeten geopen-

baard hebbe". Wanneer wij dus uitzien naar de ware Kerk, zoeken wij

naar een Kerk met profeten en al het overige in de organisatie van Gods
Kerk, die gegrond meet zijn op apostelen en profeten en aan het hoofd

waarvan Christus moet staan. Het moet zijn Kerk zijn; niet de Kerk
van Paulus of Petrus, Die Kerk moet geleid worden door openbaring.

Het is onze getuigenis aan de gehele wereld dat God opnieuw een pro-

feet heeft geroepen en deze een zeer belangrijke openbaring heeft gege-

ven. Hij heeft engelen tot deze profeet gezonden, die aan hem het pries-

terschap van God hebben hersteld. Het ware priesterschap komt niet

van een of ander college of op aanwijzing van een regering. Deze instel-

lingen beweren dan ook niet dat zij goddelijke autoriteit bezitten. Deze

autoriteit ontving de profeet Joseph Smith van de apostelen Petrus,

Jaccbus en Johannes. De volmacht om te dopen ontving hij van Johan-

nes de Doper, die de Heiland had gedoopt. Zou er ooit iemand zijn die

zijn bevoegdheid in twijfel trekt?

Ook het Melchizedekse priesterschap werd ons gebracht en met Gods

openbaringen reorganiseerde Joseph de ware Kerk op aarde. Zij heeft

het ware priesterschap, de juiste doop en de ware leer omtrent het wezen

van God. Wij komen dus met dezelfde leerstelling die Paulus had en die

is: ,,Eén Heer, één geloof, één doop". Wij nodigen iedereen uit deze

waarheden te onderzoeken; wij getuigen dat het waarheden zijn.

Wij verkondigen geen onwaarheden. Wij leggen plechtig getuigenis af

van de waarheid dezer dingen. God heeft in deze tijd wederom ge-

sproken. Hij heeft in deze tijd nieuwe profeten geroepen en aldus de-

zelfde weg gevolgd die Hij in oude tijd volgde.

De mensen die zeggen dat het niet waar is dat Hij heden ten dage door

profeten spreekt, verstaan hun Schrift niet. God heeft een bepaalde

wijze om de mensen kennis te schenken en die is door levende profeten;

zo gebeurt het ook in deze tijd.

Wij kunnen niet zeggen dat de Bijbel voldoende is. Wij hebben de Bijbel

lief en aanvaarden hem als het woord van God, maar hij werd tot lei-

ding gegeven van de mensen uit oude tijd. Wij hebben nu even zeer lei-

ding nodig als de mensen uit vroeger dagen en die leiding ontvangen

wij nu door levende profeten, die aan het hoofd van de Kerk staan.

Deze Kerk is waarlijk de Kerk van Jezus Christus, Gods Zoon. Hij is

de Verlosser van de wereld en is in deze tijd verschenen. Wij zijn zijn

vertegenwoordigers; wij verkondigen zijn leer, dragen zijn priesterschap

en brengen u de zegeningen van zijn zaligmaking.

Wij hopen dat ge de boodschap zult begrijpen en er met al uw kracht

naar zult leven. Tot u, die reeds leden van deze Kerk zijt zou ik willen

zeggen: „Het lidmaatschap alleen is niet voldoende. Geloof zonder

werken is dood. Wij moeten in de Kerk arbeiden, er actief in zijn, haar

opbouwen. Wij moeten rechtvaardig leven en de zonden der wereld ver-
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mijden en het oog gericht houden op de heerlijkheid Gods.

Wij moeten gewillig zijn offers te brengen, onze tijd en talenten te

geven; onze tienden en vastengaven. Wij moeten het Woord van Wijs-

heid onderhouden en op alle manier toegewijd zijn. De Here heeft ge-

zegd dat wij moeten leven naar elk woord, dat uit zijn mond uitgaat.

Wij kunnen ons niet veroorloven slechts een gedeelte na te leven en de

rest te verwaarlozen. Hij heeft ons gezegd God te dienen met ons ganse

hart, macht en verstand. Indien wij aldus in de ware kerk getrouwelijk

arbeiden, zullen wij zalig worden.

Moge God ons helpen dit te doen, bid ik nederig in de naam van Jezus

Christus. Amen.

Kent ge uw Evangelie
XV

„Welk onderwerp wordt er deze avond behandeld"? vraagt mevrouw
Jansen, nadat het kleine gezelschap in de woonkamer van de familie

Keizer heeft plaats genomen.

,,Ik zou nu met u de wijze willen bespreken waarop door de Kerk in de

noden van de armen wordt voorzien. Deze manier is namelijk uniek in

de wereld van het Christendom", antwoordt mijnheer Keizer. „Bij ons

wordt geen collecte gehouden, zoals in andere kerken. Bij ons gaat men
niet met een kerkezakje rond tijdens de dienst en evenmin staan wij

met een collecteschaal aan de uitgang, wanneer de dienst is afgelopen.

Het ondersteunen van de armen gebeurt zodanig, dat de gever er geen

cent armer door wordt, maar de bedeelde wel beter.

„Hoe kan dat?" vraagt Lucy verwonderd.

„Eens in de maand vasten wij een dag; wij slaan twee maaltijden over.

De dag die daarvoor is aangewezen is de eerste zondag van de maand en

het geld, dat het gezin op deze wijze bespaart, is voor de noodlijdenden.

Een eenvoudige rekensom toont onmiddellijk de doelmatigheid van dit

systeem aan. Het ledental van de Kerk van Jezus Christus van de Heili-

ge der Laatste Dagen bedraagt bijna twee millioen. Laten wij dit getal

gemakshalve aanhouden. Schatten wij het aantal gezinnen plus de alleen-

wonenden op een derde, zeg zes honderdduizend. Wanneer al deze men-
sen iedere maand getrouw hun vastendag zouden houden en gemiddeld

één gulden daarmee zouden uitsparen, zou dit het formidabele bedrag

van zeshonderdduizend gulden per maand oftewel zeven millioen twee

honderdduizend gulden per jaar opleveren voor de armen en behoefti-

gen, zonder extra kosten voor de kerkleden.

Helaas moet ik hier bij zeggen, dat dit fantastische bedrag, dat volstrekt
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niet aan de hoge kant is, want een gemiddeld bedrag van slechts één

gulden voor twee maaltijden is in deze tijd belachelijk laag, bij lange

na niet wordt bereikt, omdat er maar al te veel leden zijn, die dit van
Godswege gegeven gebod niet ernstig nemen. Wanneer men de bedragen
ziet, die soms op deze manier worden opgebracht, dan moet men tot de

conclusie komen, dat een maaltijd niet meer dan een dubbeltje kost. En
nu spreek ik nog alleen maar over de materiele kant van dit vasten-

systeem. Gelijk alle geboden van God heeft ook het vasten een eeuwige

strekking; ik bedoel dat zijn invloed zich niet alleen tot dit aardse leven

bepaalt. Wij hebben de vorige keer bij de bespreking van het Woord
van Wijsheid gezien, dat hoewel het voor het tijdelijk welzijn van de

heiligen is gegeven, de gehoorzaamheid dan wel ongehoorzaamheid er

aan zich ook na dit leven manifesteert.

Wat nu het vasten, het regelmatig vasten betreft: dit is een uitnemende

gezondheidsmaatregel. Het komt ons lichaam zeer ten goede wanneer

wij de spijsverteringsorganen vier en twintig uur rust gunnen. En wat
de uitwerking op de geest aangaat: in de eerste plaats kunnen wij ons

enigszins verplaatsen in de toestand van onze medemens, wie het aan

het allernodigste ontbreekt en in de tweede plaats verheldert het vasten

onze geest; de mogelijkheid om de leiding van de Heilige Geest te ont-

vangen en te gevoelen wordt groter. Het is dan ook daarom dat pries-

terschapdragers, wanneer zij werden geroepen om een zieke te zalven,

soms eerst geruime tijd vasten, indien daar de gelegenheid voor open

staat. En nu is het ontegenzeggelijk waar dat hoe meer men zijn leven

richt op het horen van die zachte, stille stem, des te minder men gevaar

loopt van de rechte weg af te geraken".

Hier steekt Ella de hand op.

,,U zei zoeven dat het vasten ten bate van de armen een goddelijk ge-

bed is, maar dat er zo veel leden van de Kerk zijn, die dat gebod niet ge-

hoorzamen, dat de opbrengst maar heel weinig is vergeleken bij wat

het zou kunnen zijn.

Mogen we daaruit de gevolgtrekking maken, nu er zo vele, overigens

goede, actieve leden zijn, die er de hand mee lichten, dat dit gebod niet

zo erg belangrijk is?"

,,Je vraag geeft mij de gelegenheid om op hetgeen ik een ogenblik ge-

leden zeide, terug te komen. Het is niet zo zeer het vasten als wel de

zorg voor de armen wat God bevolen heeft. Wij kunnen dat lezen in

L. & V. 42 : 30, 31 bijvoorbeeld.

Daar staat: , Gij zult de armen gedenken en hun, hetgeen gij van

uw bezittingen hebt te geven, toewijden met een verbond en een acte,

die niet kunnen worden verbroken. En voor zoverre gij van uw goederen

aan de armen mededeelt, zult gij het aan Mij doen en zij zullen worden

afgedragen aan de bisschop Mijner Kerk en aan zijn raadgevers, twee

ouderlingen of hogepriesters, die hij zal aanwijzen of heeft aangewezen

en voor dat doel heeft aangesteld."
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De Profeet Brigham Young vertelt ons iets over de oorsprong van de

vastendag, die in den beginne op de eerste Donderdag werd gehouden,

doch later om redenen van practische aard naar de eerste zondag van de

maand werd verschoven. Hij zegt in een toespraak, door hem op 8

december 1867 gehouden, het volgende:

„. . . .Voordat er tienden werden betaald, werden de armen door gif-

ten onderhouden. Zij kwamen bij Joseph in Kirtland om hulp. Hij zeide

toen, dat er een vastendag moest zijn en aldus werd besloten. Die meest

eens per maand worden gehouden, zoals nu en alles wat op die dag

anders gegeten zou worden, behoorde naar de vastenvergadering te wor-

den meegenomen en in handen gesteld te worden van een, die daartoe

was aangewezen".

Hier blijkt dus wel uit, dat hoewel wij, voor zo ver ik weet, nergens van

een rechtstreekse openbaring speciaal met betrekking tot vasten iets

lezen, wij toch veilig kunnen aannemen, dat de Profeet Joseph Smith

geinspireerd was, toen hij zeide dat regelmatig een vastendag moest wor-

den gehouden en inspiratie is ook een vorm van openbaring. De profeet

heeft misschien ook wel aan de woorden van Jezus gedacht: „Dit ge-

slacht gaat niet uit dan door vasten en bidden". Het schijnt wel alsof zij,

die zich van de vastendag niet veel aantrekken, deze net zo beschouwen
als sommigen het Woord van Wijsheid: het is geen gebod. Maar zij, die

zo denken, vergissen zich. God wil het zo en Zijn dienstknecht de Pro-

feet heeft het bekendgemaakt en het systeem is in zijn doelmatigheid niet

te overtreffen".

„U zeide dat wat op de vastendag niet gegeten wordt, naar de vasten-

vergadering moest worden meegenomen. Is dat nog zo?" vraagt me-
vrouw Jansen.

„Neen", antwoordt mijnheer Keizer. „In de eerste plaats omdat die dag
nu een zondag is en in de tweede plaats wegens sterk veranderde om-
standigheden.

In de pionierstijd waren de leden voor het merendeel landbouwers en

veehouders en lag het dus voor de hand, dat de vastengaven „in natura"

werden gegeven.

Nu gebeurt dat nog maar zelden en draagt men de waarde van het uit-

gespaarde voedsel in geld af".

„Het is een fantastisch mooi systeem", zegt mijnheer Jansen. ,Het is

goed voor de gezondheid, heilzaam voor lichaam en geest; de armen
worden geholpen en het maakt ons geen cent armer, daarentegen wel
geestelijk rijker en lichamelijk sterker".

„Zo is het, antwoordt mijnheer Keizer. Dat op zichzelf is al een bewijs

dat het van God komt. „Als ieder lid de vastendag zou houden zoals

de bedoeling is, zou de opbrengst de behoeften vele malen overtreffen en
zou het surplus nog voor andere belangrijke doeleinden kunnen dienen."

A. D. J.

44



Februari 1963

VERSLAG van de Ringconferentie
gehouden op zondag 3 februari 1963

in het gebouw Rotterdam - Noord.

De meedogenloze koude, die ons land nu reeds weken achtereen in zijn

greep heeft, vormde een schril contrast tot de warme hartelijkheid, die

er binnen de muren van ons mooie kerkgebouw aan het Oosteinde te

Rotterdam heerste. Niet minder dan 491 aanwezigen konden om 10 uur

het welkomswoord aanhoren van Ring-president J. P. Jongkees, die als

speciale gasten voorstelde:

Elder Mark E. Petersen, lid van de Raad der Twaalf Apostelen en pre-

sident van de West Europese Zending; vergezeld van zijn echtgenote.

Voorts Broeder W. Henry Chase van het Genealogisch Hoofdbestuur en

President Don van Slooten van de Nederlandse Zending, President Ro-
senvall van het Bouwcomité. Deze beide laatsten eveneens vergezeld

van hun echtgenoten.

Op enthousiaste wijze werd daarna door allen het bekende lied Nr. 6:

,,Ere de man" gezongen, waarna Bisschop Speerstra voorging in gebed.

Daarna was het ogenblik aangebroken om de algemene en Ring- auto-

riteiten voor de stellen. Drie nieuwe ouderlingen zal de Ring rijker wor-

den n.1.

Broeder Wieger Gunster uit Amsterdam Oost.

Broeder Willem Pieter van Schreeven uit Amsterdam West.

Broeder Daniel Eduard Blajan uit Den Haag.

Een met veel belangstelling aangehoorde bekendmaking was wel de

nieuwe samenstelling van het Ring-presidentschap, dat behalve Broeder

J. P. Jongkees als president, voortaan zal bestaan uit Broeder Glenn

A. Lybbert als eerste raadgever en Broeder Willem H. Verbeek als 2e

raadgever.

Ook in de verschillende wijken waren er veranderingen.

Amsterdam West krijgt een nieuwe bisschop en wel broeder Melgert E.

Opperman met als raadgever - secretaris broeder Hendrik Bongaardt.

Rotterdam Noord krijgt als eerste raadgever van de Bisschop broeder

Dirk van de Torre en als 2e raadgever - secretaris broeder Pieter Terree-

horst.
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Rotterdam Zuid. Tweede raadgever en secretaris van de Bisschop zal

worden broeder Hendrik Vermij.

Als president van het Ring-Ouderlingen-quorum zal fungeren broeder

Paul Bodeman.

Tot besluit van deze lange rij mutaties waarvan hier slechts de belang-

rijkste zijn vermeld, werden Zuster Annie van de Berge en Zuster Lies-

beth Ottevanger op het podium geroepen om de jeugdwerkband in ont-

vangst te nemen.

Het koor van de beide Amsterdamse wijken zorgde nu voor een bijzon-

dere vocale afwisseling, die onder leiding van Zuster Lybbert tot een

waarlijk artistieke prestatie werd.

Apostel Mark E. Petersen en echtgenote.
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Als eerste spreker trad daarna op Ring-president J. P. Jongkees, die

begon met vast te stellen, dat heden ten dage ± 600 kerken pretenderen

het Christendom te verkondigen. Waar is de waarheid te vinden? Ligt

die waarheid zoals men het uitdrukt „in het midden"? Neen, slechts de

Kerk van Jezus Christus heeft deze ware leer. Dat dit geen arrogantie

is werd door President Jongkees duidelijk uiteengezet.

Het wcord was vervolgens aan de zojuist voorgestelde nieuwe tweede
raadgever in het Ringpresidentschap, broeder W. H. Verbeek. Broeder

Verbeek dankte voor de unanieme ondersteuning en drukte zich aldus

uit, dat de Kerkleden met elkaar een enorm kapitaal vertegenwoordigen,

een kapitaal van beloften, waardoor het bestuur in staat zal zijn het

werk op een goede wijze te verrichten.

Na deze korte, maar interessante toespraak werd door allen staande

het mooie lied Nr. 60 gezongen: ,,Komt hoort naar eens Profeten stem".

Een van de gasten, President Don van Slooten, sprak daarna tot de aan-

wezigen en bracht nogmaals de grote conferentie te Utrecht op 5 januari

'63 in herinnering.

Tot zijn grote vreugde stellen de leden de 2 gouden vragen nu op grote

schaal. Op zekere dag kwam er op het hoofdkantoor een brief met niet

minder dan 30 namen van geïnteresseerden. Interessante ervaringen wer-

den reeds via deze 2 gouden vragen opgedaan.

De laatste spreker van de ochtendbijeenkomst was President Mark E.

Petersen, op de bekende vlotte wijze vertaald door President Jongkees.

President Petersen behandelde het verschil tussen onze Kerken en andere

kerken. Het grote verschil is wel, dat andere kerken door mensen zijn

opgericht.

Geleerden, overheden, eenvcudigen hebben door de eeuwen kerken ge-

sticht en vaak na ruzies gesplitst. Tal van Christelijke, echter niet geïn-

spireerde richtingen zijn aldus ontstaan. De oorzaak is voor ons duide-

lijk. Zelfs in de dagen van Christus was er al sprake van een zekere mate

van afval, die sterk naar voren treedt tijdens de bediening der eerste

Apostelen. De zendbrieven der Apostelen, aldus President Petersen, zijn

vrijwel alle geschreven in verband met geconstateerde afwijkingen van

de ware leer. De brief aan de Romeinen waarschuwt tegen afvallige

denkbeelden in de gemeente Rome.

Zo ook de brief aan de gemeente te Korinthe, waar leden waren, die niet

meer in de opstanding geloofden.

Met een bewonderenswaardige vlotheid citeerde spreker voorts alle

voorspellingen van de afval en de kenmerken ervan om dan te komen

tot de glorieuze gebeurtenis van de herstelling, die duidelijk voorspeld

wordt in Openbaring 14 : 6.

Na deze toespraak, die zonder twijfel als het hoogtepunt van de morgen

47



„De Ster"

Zr. van Slooten die haar Nederlands zo mooi gaat leren.

Br. Chase, vertaald door Ring-secretaris C. van der Put.
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kon worden beschouwd, zong het koor het bekende strijdlied Nr. 51:

„Komt Heiligen komt".

Bisschop Stade van Amsterdam Oost ging daarna voor in dankzegging.

In de nu volgende middagpauze was er gelegenheid tot het nuttigen van
een eenvoudige, doch smakelijke lunch.

Om 2 uur n.m. werd de vergadering hervat. De aanwezigen zongen lied

155: „Een engel van de Heer", waarna broeder van Rosmalen uit Vlaar-

dingen voorging in gebed.

Muzikaal werd deze middagvergadering keurig ingezet door zang van
de gecombineerde ring-koren, die lied 97: ,,De Heer is mijn Herder" ten

gehore brachten. Ook dit lied maakte diepe indruk op de aanwezigen.

President G. H. Lybbert, eerste raadgever in het ring-presidentschap,

opende de rij van sprekers.

Zijn toespraak bevatte als hoofdthema de liefde tot het werk des Heren,

waardoor wij in staat zijn onze maatschappelijke positie een tijdlang te

verlaten om mede te werken aan de opbouw van het Koninkrijk Gods.

De tweede spreker was onze gast uit Salt Lake City broeder W. Henry
Chase. Aan de hand van een interessant voorval uit de Griekse oudheid

stelde spreker vast, dat thans onder ons velen zijn die wel hun plicht

kennen, maar deze niet doen. Het verrichten van genealogisch onderzoe-

kingswerk is een van die plichten. De vertaling werd verzorg door broe-

der C. van der Put.

Daarna kwam Zuster Petersen op het spreekgestoelte, die een zeer in-

teressante toespraak hield over de wonderbare wegen Gods. Zuster van

der Put vertaalde haar woorden. Zij trad eveneens als tolk op voor de

volgende spreekster, Zuster van Slooten, die echter in staat bleek het

laatste deel van haar toespraak in het Nederlands te houden, hetgeen

de korte tijd dat zij nog maar in Nederland is, als een mooie prestatie

werd gewaardeerd.

Als tussenlied werd door allen gezongen lied 152: ,,0 vast als een rots-

steen".

President Jongkees maakte van de gelegenheid gebruik om allen te dan-

ken alvorens de laatste spreker Elder Mark E. Petersen aan te kondigen.

Een zeer interessante onthulling was nog wel, dat de vrouw van broeder

Chase de bij oude leden welbekende Zuster Johanna A. Riet is.

En nu kwam de climax weer: de toespraak van President Petersen, ver-

taald door President Jongkees.

Spreker bracht de woorden van het zojuist gezongen tussenbed nog eens
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De apostel spreekt.

Dat smaakt!
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duidelijk naar voren en wees er op, dat wanneer wij werkelijk rotsvast

in Gods woord geloven, het niet zal voorkomen dat wij ,,nee" zeggen

wanneer ons gevraagd wordt om dienstbaar te zijn in het Evangelie.

Dan zullen wij niet spreken van opofferingen, maar dan gaan wij inzien

dat wij stappen zetten in de goede richting.

Voorts adviseerde spreker ons met klem om een goed levensplan voor

onszelf te ontwerpen, waarbij wij onze intelligentie gebruiken om tijd

voor alles te vinden; een goede prestatie te leveren voor de maatschappe-

lijke arbeid die wij verrichten, zodat wij recht hebben op eerlijk ver-

diend loon. Ruzies in het huwelijk openen de deur voor het binnentreden

van de geest des duivels, want, aldus President Petersen: mijn vrouw is

mijn naaste, waarover de Bijbel spreekt. Ook ruzies in wijk of gemeente

zijn afkeuringswaardig. De Here gebiedt éénheid en vrede. Het Evan-

gelie dient een levensstijl voor ons te zijn. Nadat spreker nog met na-

druk had gevraagd om de geboden Gods in het gezin na te leven en het

Priesterschap alle eer te geven die het toekomt, behoorde ook deze in-

teressante toespraak weer tot het verleden, maar de diepe indruk zal

ongetwijfeld nog lang nawerken.

Een waardig besluit van deze conferentie vormde het optreden van de

gecombineerde ring-koren, die onder leiding van Zuster Nijssen als slot-

lied Nr. 203: ,,Leid mij, pelgrim", zongen. De dankzegging werd uit-

gesproken door broeder P. Bodeman.

De 428 aanwezigen konden, gevoed door het brood des Hemels, deze

conferentie met dankbaarheid verlaten.

Op hun schouders rust nu de zware ring-taak.
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RING-ZENDELINGEN
aan het woord.

Wie en wat zijn onze zendelingen in de Hollandse Ring?

Teneinde op deze vraag een antwoord te geven laten wij hieronder

enkele ring-zendelingen iets over hun leven vertellen en hun overtuiging

met betrekking tot de leerstellingen van het Evangelie.

Allereerst Broeder L. Kuipers, president van de Ring-Zendins.

Lambertus Kuipers

Mijn naam is Lambertus Kuipers; ik ben geboren in Appingedam, een

plaats in de provincie Groningen. Mijn ouders zijn nimmer bij een kerk-

genootschap aangesloten geweest, maar toch zond mijn moeder mij reeds

vroeg naar de zondagsschool. Voor dit laatste ben ik haar ten zeerste

dankbaar, omdat ik daar kennis heb mogen maken met het Evangelie,

al was het dan niet het Evangelie zoals dit wordt onderwezen in de

Kerk van Jezus Christus. Het heeft wel zoveel indruk op mij gemaakt,

dat het mijn gehele verdere leven een leidraad is geweest.

Na de openbare lagere school te hebben doorlopen, moest ik dadelijk

werk gaan zoeken en hoewel aanvankelijk opgeleid tot timmerman, ben

ik nu reeds 15 jaar werkzaam in de damesconfectie.

Na de tweede wereldoorlog heb ik mijn dienstplicht vervuld bij de

7 December divisie in Indonesië. En het was daar dat ik wederom be-

merkte hoe belangrijk en goed het was iets van het Evangelie te weten.

Daar drong het pas goed tot mij door en wat ook tot mij begon door te

dringen was, dat er dingen werden onderwezen die niet geheel in over-

eenstemming waren met de ware leer van Christus. Dit laatste is dan
waarschijnlijk ook wel de belangrijkste reden geweest, waarom ik mij

nooit bij een kerk heb kunnen aansluiten. Tot nu 5 jaar geleden.
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Toen kwamen bij ons twee zendelingen en ik bemerkte meteen dat zij

mij iets verder konden brengen. Na een korte periode van onderzoek
heb ik dan met mijn gezin het Evangelie aangenomen en daarmede be-

gon tevens mijn werk in de Kerk. Het werk van de zendelingen heb ik

altijd gewaardeerd en het was dan ook steeds mijn verlangen om op de

een of andere manier iets terug te doen voor de grote zegening die mij

ten deel was gevallen. Ik ben dan ook zeer gelukkig met mijn roeping

als zendeling en hoop op dezelfde wijze als dit met mij het geval is ge-

weest, anderen in contact te brengen met Christus.

Ik weet zonder enige twijfel dat het Evangelie waar is en dat de Profeet

Joseph Smith werd geroepen om het Evangelie hier op aarde te herstel-

len. Het is mijn grootste wens dat nog vele mensen van deze waarheid
kennis mogen nemen en deel mogen hebben in de Zegeningen die het

Evangelie brengt.

ierste Ring-zendeling
uit wijk Den Haag.

Daniel Blajan.

Het stralende gelaat van Bisschop B. W. Lefrandt was deze zondag-

avond niet alleen de uiting van zijn aangeboren vriendelijkheid, maar
tevens een weerspiegeling van een zekere gerechtvaardigde trots van-

wege het feit, dat Den Haag zijn eerste Ring-zendeling kon leveren.

Het middelpunt van deze avonddienst was Broeder Daniel Blajan, die

afscheid van de Haagse Wijk nam omdat hij gedurende een tweetal

jaren als Ring-zendeling werkzaam zal zijn.

Ondanks het gure weer, waren velen opgekomen om onze eerste ring-

zendeling uit de Haagse Wijk een waardig afscheid te bereiden.

Zoals in de Kerk gebruikelijk is, mocht de nieuwe zendeling zelf de

sprekers aanwijzen en zo kregen we achtereenvolgens te horen van

Zuster Lefrandt, Broeder van Ouwerkerk, Broeder Muntinga, Zuster

G. Bals, Zuster Lien Begman, Elder Blois en Elder Backer en Broeder

de Lange. Na deze lange rij kwam tenslotte Broeder Blajan zelf ook

nog aan het woord.

Bisschop Lefrandt schetste nog even de dagtaak van een ring-zendeling,

waarbij wel bleek, dat er niet wordt stilgezeten. Deze zendeling ver-
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trekt naar Brussel om te helpen bij de Kerkbouw aldaar, maar ....

's avonds hoed op en het pad op, want het Evangelie is nog lang niet

aan iedereen verkondigd. Voorts liet de Bisschop doorschemeren, dat

binnenkort de tweede ring-zendeling uit Den Haag kan worden ver-

wacht.

Veel succes

Broeder Blajan!

Vrienden e» bekenden,

die zullen spreken

isephine Maria van de Nieuwe Giessen

Ik ben geboren in Rotterdam, 24 maart 1943. Mijn schoolopleiding heb

ik genoten aan de „Openbare Lagere School", waarna ik de M.U.L.O.

heb doorlopen. Na het diploma hiervan te hebben behaald ben ik naar

kantoor gegaan.

Ongeveer 8 maanden voor mijn geboorte zijn mijn ouders lid geworden

van deze kerk, zodat ik ben opgevoed in 't Evangelie.

Mijn vader is overleden toen ik 2 jaar was en mijn moeder heeft ons

altijd trouw mee naar de kerk genomen, ik kan de zondagen tellen dat

ik niet geweest ben, en ik ben haar hier heel dankbaar voor.

Alles wat ik als kind hierdoor heb geleerd, heb ik heel goed in me op-
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genomen en naarmate ik ouder werd is mijn getuigenis van het Evangelie

gaan groeien.

Ik ben blij dat ik in de gelegenheid word gesteld om zendingswerk te

doen, omdat ik de belangrijkheid van dit werk inzie, en ook omdat ik

het voel als één van mijn grootste plichten tegenover mijn Hemelse

Vader. Ik hoop dat Zijn Geest en leiding, die voor dat werk zo nood-

zakelijk zijn, mij altijd zullen vergezellen, zodat ik Hem op een nede-

rige wijze zal mogen dienen.

Tot slot wil ik hier graag mijn getuigenis aan toevoegen.

Ik weet zonder twijfel, dat God leeft en dat de Kerk waarvan ik lid ben,

de ware, herstelde kerk van Zijn zoon Jezus Christus is.

Het Evangelie sluit het gehele werkelijke Leven in en bevat die dingen

welke voldoen aan al onze menselijke behoeften, zowel geestelijk als

stoffelijk, en die ons zullen leiden naar de tegenwoordigheid van onze

Vader in de Hemel.

Ik ben er van overtuigd dat, als wij er naar leven, het Evangelie van

Jezus Christus de enige ware weg is om werkelijk steeds vooruitgang te

maken en zo het doel te benaderen waarvoor God ons geschapen heeft.

Ik ben dankbaar voor mijn getuigenis en hoop deze ten allen tijde te

mogen behouden en aan anderen uit te dragen.

Dit zeg ik in de naam van Jezus Christus, Amen.

fct J. P. van Boxcel

Geboren 1 maart 1911, onderwijs Mulo, zelfstandig confectiebedrijf,

Rotterdam-Zuid.

Tot de volheid van het Evangelie van Jezus Christus ben ik pas op

latere leeftijd gekomen (27 maart '59 gedoopt). Tot deze datum was

ik lid van een andere Kerk. Door het bezoek van de Zendelingen kwam
ik in aanraking met het Mormonisme. Het viel mij niet zwaar alles aan

te nemen wat deze dienstknechten van God mij leerden, omdat de Geest

der Waarheid mijn verstand verlichtte en alles duidelijk en helder voor

mij maakte. En al die jaren had ik veel over Godsdienst geleerd, maar

alles bleef zo duister en onbegrijpelijk voor mij.

Twee jaren voor mijn doop had ik door diepere studie van het volk

Israël en de profeten Jesaja, Jeremia, Amos, Ezechié'1 en Maleachi meer
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licht ontvangen, maar de volheid, neen, daar was ik nog heel ver vanaf.

Door de Zendelingen werd de sluier van duisternis weggetrokken en ik

stond in een zee van licht. Het licht van Christus. Wonderlijk is dat!

Wat een verschil! Ik ben blij dat ik dat licht heb mogen ontvangen en

wil dat dan ook gaarne uitdragen. Want allen moeten deze weg leren

kennen. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

En dit is mijn getuigenis, dat ik zeker weet, dat de Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der laatste Dagen de ware Kerk is, en dat

alles wat de Profeet Joseph Smith heeft ontvangen van God is. En ook

dat onze hedendaagse Profeet D. O.Mc.Kay een ware profeet is,

waardoor de zegeningen tot de ganse Kerk op aarde komen.

Hierdoor weet ik dat God de Almachtige Vader met ons is.

Daarom eindig ik: Eere zij Immanuël (God met ons), Hem zij de heer-

lijkheid, de eer en de aanbidding van eeuwigheid tot eeuwigheid.

In de naam van Jezus Christus, Amen.

Catolina Kruyskamp

En dit is tenslotte Zuster Catolina Kruyskamp. Zij aanschouwde het

levenslicht voor het eerst op 30 mei 1942 te Rotterdam. Na de lagere

school volgde zij gedurende 2 jaar de Handelsavondschool Mercurius

te Rotterdam en was daarna werkzaam als typiste.

RECTIFICATIE
In het decembernummer is een vergissing geslopen. Het artikel „Een
Babyion zonder spraakverwarring" noemt als voorstad van Brussel

Stormbeek. Dit moet zijn: Strombeek.

Verzoek
Willen allen die copie voor de Ster inzenden aan het volgende denken:

1. Zeer duidelijk schrijven of zo mogelijk machineschrift.

2. Alle copie slechts aan een kant beschrijven.
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ALLERLEI

Geminianus Diender

Gemeente Leiden

De aan Den Haag toegevoegde gemeente Leiden heeft een nieuwe

President. De bekende Haagse ouderling Geminianus Diender is daartoe

aangesteld. Zoals bekend heert de gemeente Leiden wat de behuizing

betreft nogal een zwervend bestaan achter de rug en ook nu nog geen

eigen vergaderplaats. Voor de oorlog vergaderde men lange tijd in een

huurzaal gelegen aan het ,,Gerecht". Tijdens de oorlog werden de dien-

sten zelfs ten huize van Broeder Overduyn aan de Apothekersdijk ge-

houden. Daarna weer enige tijd boven een bakkerij om vervolgens aan

de Hooge Woerd een danszaaltje te betrekken en vandaar tot op heden

in het vrijmetselaarsgebouw aan de Steenschuur.

Wij hopen dat onder het Bestuur van President Diender eindelijk een zo

dringend nodige oplossing voor dit Leidse probleem zal worden gevon-

den.

Broeder Jan Jaques Dekker werd aangesteld als Zondagsschoolsuper-

intendent en overziener van het huisbezoek.

Ringalmanak

Een uitgave, die in een grote behoefte voorziet is zeker wel de Ring-

almanak. Hoe vaak komt het niet voor, dat men plotseling het adres

nodig heeft van een secretaris en probeer er dan maar eens vlug achter

te komen. De Ringalmanak laat ons niet in de steek. Al deze function-

narissen met adressen en telefoonnumers staan er in vermeld. Boven-

dien een jaaragenda, waarin alle reeds thans bekende gebeurtenissen te

vinden zijn en waar ruimte is opengelaten voor alle nog te verwachten

bijeenkomsten, die men dus zelf kan aantekenen.

Onmisbaar voor ieder die actief aan het kerkwerk deelneemt!
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WSJKCONFERENTIE
in Den Haag

Bisschop B. W. Lefrandt

Naast de vele grote gebeurtenissen op Ring-niveau, die de laatste tijd

onze aandacht steeds komen opeisen, is het ongetwijfeld interessant

om eens te vertoeven in de intieme sfeer van een wijk, die haar wijk-

conferentie houdt. Daartoe bood de zondag van 13 januari 1963 in Den

Haag de gelegenheid.

De winter, die nog niets van zijn strengheid had verloren, was ge-

lukkig niet bij machte geweest om veel invloed uit te oefenen op leden en

belangstellenden zowel van Den Haag als van de toegevoegde gemeente

Leiden.

Na de gebruikelijke opening vergastte Bisschop Lefrandt ons op enkele

statistische wetenswaardigheden met betrekking tot het ledental. Den

Haag plus Leiden hebben in totaal het respectabele aantal van 673 in de

boeken. Natuurlijk was dit aantal niet aanwezig, maar er is reden tot

tevredenheid, want Den Haag doopte in het afgelopen jaar 65 personen.

Zuster G. van Basten - Ring sprak vervolgens over het tempelhuwelijk.

President W. H. Verbeek, president van het ouderlingen-quorum maak-

te in zijn toespraak gewag van geconstateerde vooruitgang en daarna

was het de beurt aan de Ring-autoriteiten, achtereenvolgens tweede

raadgever President G. H. Lybbert, die sprak over de waarachtigheid

van Jezus de Christus en Ring-president J. P. Jongkees, die terugblikte

op de grote manifestatie, te Utrecht gehouden op 5 januari, en naar

voren bracht dat de leer die Jezus verkondigde thans op 600 verschil-

lende manieren wordt geïnterpreteerd.

Ook het slot van deze leerrijke wijkconferentie deed denken aan

Utrecht, want uit aller kelen klonk weer het lied Nr. 197 „Wij gaan

voort steeds voort".
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qeBeuRtenissen in öe zenömq
GEDOOPT IN VERSCHILLENDE PLAATSEN

APELDOORN
Hijmensen-Langenberg, Gerritje; 6 januari 1963

BRUSSEL
Mathu, Dominque Jean; 24 januari 1963

Mathu, Erwin Mauris; 24 januari 1963

EINDHOVEN
Hage, Johan Adriaan; 6 januari 1963

Zandstra, Sophia Charlottc Maria; 18 januari 1963

DEVENTER
Schuit, Johan; 6 januari 1963

Schuit, Maria; 6 januari 1963

Schuit, Robcrt Constantijn Adriaan; 6 januari 1963

GOUDA
Kisman, Locs; 10 januari 1963

MECHELEN
Heynderikx, Willy Clement Jozef; 24 januari 1963

OOSTENDE
Allcin-Dcsplenter, Maria Thcresc; 8 januari 1963

TILBURG
Jansma-Lübeks, Sophia Dorothea; 25 januari 1963

ZEIST
van Haren, Aaltje Sietske; 9 januari 1963

van Haren, Francina Jannigje; 9 januari 1963

van Haren, Jan; 9 januari 1963

Woensdregt, Gijsbertha Adriana Engeline, 9 januari 1963

ZWOLLE
van Drogen, Cornelis; 6 januari 1963

GEDOOPT IN DE HOLLANDSE RING

AMSTERDAM OOST
Hovinga, Geertruida; 8 januari 1963

Knegje-Lelang, Pauline; 15 januari 1963

Maria, Franciscus Hendrikus; 8 januari 1963

Reppel-Hondebrink, Juliana; 8 januari 1963

Reppel, Albert; 16 januari 1963

Steiger, Yvonne Marianne; 8 januari 1963

AMSTERDAM WEST
Blaauw, Mija Margaretha Agnes; 1 januari 1963

Peeters, Charles Louis; 8 januari 1963

Peeters, Francisca Margrieta; 15 januari 1963
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DEN HAAG
Estoppeij, Catharina Dorothcra; 3 januari 1963

de Lange, Eric Louis; 31 december 1962

Lebbink, Johanna Maria Cristina; 20 januari 1963

van der Ent, Frederica Paula Maria; 24 januari 1963

van der Ent, Gerardus; 24 januari 1963

Boer-Witeveen, Elisabeth; 6 december 1962

Scheffer, Maria Christina; 18 december 1962

Lebbink-van Ockenburg, Johanna J.; 20 december 1962

van der Meulen Boot, Janske; 20 december 1962

Boer, Matthijs; 20 december 1962

Noot, Arnoud; 2 december 1962

LEIDEN
van der Zwart, Jacob; 3 januari 1963

van der Zwart, Johannes; 3 januari 1963

van der Zwart, Rudolf; 3 januari 1963

van der Zwart, Sonja Anita; 3 januari 1963

ROTTERDAM NOORD
van Campen, Anna-Maria; 20 januari 1963

van Campen, Louise; 20 januari 1963

ROTTERDAM ZUID
van Boxel, Yvonne Maria; 30 december 1962

Zwakhalen, Robert; 6 januari 1963

Zwakhalen, Marinus; 6 januari 1963

SCHIEDAM
Admiraal-van Zanten, Helena; 2 januari 1963

VERHOGING EN ORDENING IN HET PRIESTERSCHAP

DEN HELDER
Bartholomeusz, Rodney Gary Bevis; 22 januari 1963 tot ouderling

EINDHOVEN
Dobber, Johannes Jakobus; 30 december 1962 tot diaken

BRUSSEL
Bierens, Ary Hendrik; 23 december 1962 tot diaken

Bierens, Eduard Christian; 23 december 1962 tot diaken

Bierens, Jacobus Leopold; 28 december 1962 tot diaken

GOUDA
Appel, Eric; 2 december 1962 tot priester

MECHELEN
Heyderikx, Willy Clement Jozef; 27 januari 1963 tot diaken

OOSTENDE
Pauwaert, Ronney Eugene Rudolf; 2 december 1962 tot diaken
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INGEZEGEND

DORDRECHT
Friedl, Helmut; 2 december 1962

Vernes, Pieter Willem; 30 december 1962

OVERLEDEN

ANTWERPEN
Pooiers, Ludovicus Johannes; 16 december 1962

DEN HELDER
Vlam Jacob; 14 november 1962

HAARLEM
Klopmeijer, Francina Maria Wanjon; 18 december 1962

LEIDEN

Elfert-Bey, Maria; 28 december 1962

GEHUWD

ARNHEM
Kramer, Frederik Hendrik en Roording, Alberta Gerarda; 15 januari 1963

MECHELEN
Dorenbosch, Jan en Klasens, Thcordora Maria Anna; 9 november 1962

OVERGEPLAATST
Buma, Grant; van Antwerpen naar Hilversum

Sieverts, Bruce; van Deventer naar Amsterdam West

Roberts, Steven; van IJmuiden naar Mechelen

Mavo, Charles; van Dordrecht naar hoofdkantoor

Mauerman, David; van Antwerpen naar hoofdkantoor

Neerings, Pieter; van Amsterdam naar Arnhem
Neerings, Nelly C; van Amsterdam naar Arnhem
Sneddon, David; van Central Zone (Den Haag) naar Antwerpen

Baddley, William; van Gent naar Antwerpen

Visser, Robert; van Gent naar Dordrecht

Mason, Michael; van Utrecht naar Gent

van Leeuwen, Boyd; van Alkmaar naar Central Zone (Den Haag)

Uffens, David; van Groningen naar Amsterdam
Wecnig, Paul; van Amsterdam naar Groningen

van Woerkom, Dean; van Enschede naar Utrecht

Ford, Holland; van Gent naar Arnhem
Phillips, Lee; van Arnhem naar Enschede

Cheney, Wayne; van Zeist naar Deventer

Markham, Phillip; van Brussel naar Zeist

Hart, Auke; van DenHelder naar Alkmaar
Giles, Roger; van Hilversum naar Leiden

Lowe, Daniel; van Rotterdam naar Hilversum
Eagar, Arthur; van Leiden naar Amsterdam
Lundquist, Karl; van Amsterdam naar Brussel

van Dyk, Robert; van Brussel naar IJmuiden
Anderson, Jay; van Den Haag naar Eindhoven
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Nelson, Merrell; van Eindhoven naar Den Haai;

van Sickle, van Amsterdam naar Den Helder

Hunter, Keith; van Vlaardingen naar Amsterdam
Dykman, Victor; van hoofdkantoor naar Brussel

Jones, John; van Gouda naar Asen

Jorgensen, Bud; van Assen naar Gouda
Vonk, Nannette; van Amsterdam naar Den Haag
Beekhuizen, Willy; van zendingsschool naar Utrecht

Goebel, Francis; van Den Haag naar Amsterdam
Brammer, Margaret; van Amsterdam naar hoofdkantoor

Lewis, Margaret; van Utrecht naar Amsterdam
Kikkert, Irene; van Den Haag naar hoofdkantoor

Brammer, Margaret; van hoofdkantoor naar Amsterdam
Baddley, William; van Antwerpen naar Gent

Jeppsen, Bryce; van Hilversum naar Antwerpen
Womack, Robert; van Amsterdam naar Arnhem
Westerman, Bill; van Mechelen naar Arnhem
Herder, Siegfried; van Rotterdam naar Brussel

Brammer, Margaret; van Den Haag naar hoofdkantoor

Peterson, Harold; van Ede naar Groningen
Beckstrand, Linford; van Den Haag naar Groningen

Ford, Alan; van Antwerpen naar Arnhem
Thurgood, Jim; van Schiedam naar Antwerpen
King, David; van Apeldoorn naar Brussel

van Leeuwen, Carl; van Arnhem naar Apeldoorn

Haycock, Robert; van Breda naar Haarlem
Atwood, Stephan; van Antwerpen naar Breda

van Hulton, Gerardus; van zendingsschool naar Schiedam

van der Kooi, Stephan; van Eindhoven naar Schiedam

Osborne, Gordon; van Enschede naar Ede
Christensen, Michael; van Amsterdam naar Enschede

Brumble, David; van zendingsschool naar Den Haag
Christensen, Culley K.; van zendingsschool naar Delft

Teuscher, John; van Zeist naar Arnhem
van Quill, Larry; van Hilversum naar Zeist

Overdiek, Martinus; van zendingsschool naar Amsterdam
Wartena, Scott; van Haarlem naar Antwerpen
South, Terry; van IJmuiden naar Rotterdam
Leydsman, Raymond; van zendingsschool naar Rotterdam
McKay, James; van Utrecht naar Amsterdam
van Meeteren, Clair; van Delft naar Gent
Tatton, Michael; van zendingsschool naar IJmuiden
vander Wall, Robert; van Groningen naar Hilversum
Stevensen, David; van Amsterdam naar Groningen
Knudsen, Kent; van Leeuwarden naar Eindhoven
Pontius, David; van Arnhem naar Leeuwarden
Oldham, Lyle; van Schiedam naar Mechelen
VanderLaan, Henry; van Brussel naar Hilversum
Groen, Dirk; van zendingsschool naar Rotterdam
van Boerum, Ross; van Rotterdam naar Utrecht
Billings, Gary; van zendingsschool naar Amsterdam
Thomassen, Lynnea; van Amsterdam naar Den Haag
Packer, Judy; van Amsterdam naar Rotterdam
Olsen, Sarah; van Rotterdam naar Den Haag
Johnson, Janice; van Den Haag naar Rotterdam
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Kikkert, Irene; van hoofdkantoor naar Brussel

Billings, Curtis; van Amsterdam naar Utrecht

Allen, Ralph; van Utrecht naar Amsterdam

AANGEKOMEN

Beekhuizen, Willy Hermine; van Arnhem Nederland

Billings, Gary Curtis; van Brigham City, Utah

Brumble III, Herben David; van Portland, Oregon

Christensen, Culley K.; van Ogden, Utah

Groen, Dirk Audrey; van Salt Lake City, Utah

van Hulten, Gerardus Jacobus; van Salt Lake City, Utah

Leydsman, Raymond; van Encino, California

Overdiek, Marinus Albertus; van Ogden, Utah

Tatton, Michael Elliot; van Price, Utah

W.H. Beekhuizen
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Garry C. Billings H. D. Brumble III
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C. K. Christensen Dirk A. Groen G. J. van Hulten
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Raym. Leydsman M. A. Overdiek Michael E. Tatton
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VERTROKKEN

Crosby, William Robert; aangekomen 6 juni 1960, vertrokken 7 januari 1963

Werkzaam geweest: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Dor-

drecht, Zwolle, Mechelen.

Taylor, Robert Earl; aangekomen 6 juli 1960, vertrokken 7 januari 1963. Werk-

zaam geweest: Den Haag, Tilburg, Oostende, Amsterdam, hoofdkantoor,

Hilversum.

Tesch, Danny Lee; aangekomen 6 juli 1960, vertrokken 7 januari 1963. Werkzaam

geweest: Vlaardingen, Hengelo, Amsterdam, Oostende, Leeuwarden,

Delft, Zeist, Schiedam, Rotterdam.

van Leuven, Ross L.; aangekomen 6 juli 1960, vertrokken 7 januari 1963. Werkzaam

geweest: Rotterdam, Leeuwarden, Den Haag, Amsterdam, Gouda, Assen,

Enschede.

van Orden, Alan K.; aangekomen 6 juli 1960, vertrokken 7 januari 1963. Werkzaam

geweest: Ede, Emme, hoofdkantoor, Amsterdam, Antwerpen, hoofdkan-

toor.

Visser, Ralph W.; aangekomen 6 juli 1960, vertrokken 7 januari 1963. Werkzaam

geweest: Den Haag, IJmuiden, Amsterdam, Vlaardingen, Tilburg, Har-

lingen, Apeldoorn, Leiden, Dordrecht, Rotterdam.

Danny Lee Tesch Ross L. v. Leuven Alan K. van Orden

Ralph W. Visser Robert Earl Taylor William R. Crosby
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