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Kerstmis 1963

EEN KERSTGROET

Aan onze geliefde Broeders en Zusters: Z^™" *> ' ^R*c

Opnieuw is het ons voorrecht de nederige geboorte te herdenken van

onze Heer en Heiland Jezus Christus. Meer dan ooit is het nu de tijd

voor juichende hosanna's, voor dankzegging en lofzangen ter ere van

een Hemelse Vader die de wereld zo lief heeft gehad dat Hij Zijn Eerst-

geborene Zoon in de Hemel voorbestemde om in de nederigste omstan-

digheden op aarde te worden geboren. Deze Zijn Zoon leefde een voor-

beeldig leven en legde dit vrijwillig af als een offer voor de zonden der

mensheid.

De Kersttijd is een tijd voor stille overpeinzing. Tijdens het Kerstfeest

zou een ieder van ons eigenlijk een rustig plekje moeten hebben waar

hij of zij alleen kan zijn om daar enige ogenblikken stille en serene

aandacht aan de betekenis van dat feest te wijden. En er is veel waaraan

wij dan kunnen denken. Wij zouden onze gedachten kunnen richten op

de liefde die Jezus drong om onze zonden op zich te nemen, of wij

zouden kunnen denken aan de gebeurtenissen met betrekking tot Zijn

geboorte: het bezoek van de engel aan Maria, aan Zacharias en aan

Jozef, de geboorte van Johannes de Doper die voor de Heiland de weg
moest bereiden, de geboorte van God's Zoon in een kribbe omdat er

geen plaats in de herberg voor hem was, de hemelse scharen die „Ere

zij God, vrede op aarde" zongen; de wijzen uit het oosten, de nederige

herders die hoorden dat hun een Heiland, Christus de Here, was geboren

in de stad van David.

Er is zeer veel in het leven van de Heiland waarover wij in deze dagen

(en alle andere dagen) kunnen peinzen en hoe beter wij er in slagen

een dieper inzicht in Zijn leven en zending te verkrijgen en nader tot

Hem te komen, des te rijker zal ons Kerstfeest zijn.

Indien wij slechts in geringe mate in staat zijn een dieper besef van de

grote gift van eeuwig leven te verwerven die Jezus aan allen biedt die

bereid zijn te aanvaarden dat Hij ,,de weg, de waarheid en het leven"

is, en de weg willen volgen die Hij heeft aangewezen, dan zal dit Kerst-

feest voor ons zeer in betekenis toenemen.

Onze geliefde Broeders en Zusters: wij zenden U onze oprechte wensen

dat u een Kerstfeest moogt vieren dat verrijkt is met een grote kennis

van het Offer van de Zoon van God, voor U gebracht, en met het ge-

voel dat Zijn geest u nabij is.

Het Nederlandse Zendingspresidentschap.
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„De Ster'

DE VRAAG
van de maand

beantwoord door

JOSEPH FIELDING SMITH,

Tresident van de Raad der Twaalven

VRAAG: Wat is de betekenis van Prediker hoofdstuk negen, verzen

4, 5 en 10, die als volgt luiden:

„Want voor degene die in het gezelschap verkeert van alle levenden, is

er hoop, (want een levende hond is beter dan een doode leeuw). Want
de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de dooden weten niet

met al, zij hebben ook geen loon meer, maar hunne gedachtenis is ver-

geten. Alles wat uwe hand vindt om te doen, doe dat met uwe macht,

want er is geen werk, noch overlegging, noch wetenschap, noch wijs-

heid in het graf waar gij henengaat."

ANTWOORD: Deze teksten hebben sommige weimenende mensen er

toe gebracht te geloven dat het sterfelijke lichaam geen geest heeft. An-

deren geloven dat de geest, net als het lichaam, in het graf sluimert. Hoe
iemand met intelligentie zulk een geloof kan aanhangen ten overstaan

van zo vele passages in de schriften die ons zeggen dat de geest van de

mens een volkomen eenheid is, die voor de geboorte bestond, in het

sterfelijk leven met het lichaam verbonden is en na de dood blijft voort-

leven, is erg vreemd en moeilijk te verstaan. Bovendien wordt ons ver-

zekerd dat de geest en het lichaam wederom zullen worden verenigd

om, na de opstanding, nooit meer van elkander te worden gescheiden.

De Heiland maakte dit tijdens Zijn zending op aarde aan zijn discipelen

zeer duidelijk.

De juiste betekenis van de aangehaalde teksten berust op een simpel feit.

En dat feit is dat wanneer iemand is gestorven, hij spoedig is vergeten.

Aan de dingen van de wereld rondom hem, aan zijn zaken, zijn genoe-

gens, zijn verdrietelijkheden wordt door familie en vrienden niet meer

gedacht. De wereld draait door; de dagen komen en gaan zoals de sei-

zoenen en de aarde vervolgt haar baan door het heelal op dezelfde ma-
nier alsof de doden nimmer hadden geleefd. Hoe groot en beroemd ie-

mand ook moge zijn geweest, na korte tijd is hij vergeten. De doden

kunnen geen woord uiten, geen raad geven, en zonder hen gaan de din-
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gen hun gang. Wanneer wij dus deze passages in hun ware licht bezien,

moeten wij toestemmen: de doden zijn spoedig vergeten.

Dat de geest van de doden ophoudt te bestaan, te verdragen, te denken

of te handelen, is een dwaling. De dood maakt aan het bestaan geen

einde. Er wordt niet gezegd dat de onsterfelijke geest in welke zin dan

ook, heeft opgehouden te functioneren. Evenmin wordt aangetoond dat

geen geest in het dode lichaam heeft gewoond.

Deze woorden, aan Salomo toegeschreven, werden blijkbaar geschreven

in zijn later leven, toen hij de geboden had overtreden. Wat ook het ge-

val moge zijn, wanneer dit op natuurlijke wijze wordt beschouwd en

onderzocht, moeten wij toegeven dat Salomo gelijk had, althans groten-

deels.

Wij zijn in onze sterfelijke staat niet bij machte de voorrechten en gele-

genheden die de geesten der doden worden geschonken, op de juiste

waarde te schatten, maar wel kunnen wij met Salomo zeggen dat wan-

neer de dood tussenbeide komt, het lichaam in het graf wordt gelegd en

dat het van de zaken van een drukke wereld niets afweet. Wanneer wij

dat van het sterfelijk lichaam zeggen, kunnen wij het daarover wel

eens zijn, maar de levende geest, die tot dat lichaam behoort, is

springlevend. Ons werd nooit gezegd in hoeverre de heengegane geest

wordt toegestaan omtrent de toestanden zoals die op aarde na de dood

voortduren, iets te weten en te begrijpen. Dat de geest nog als een werke-

lijk bestaand wezen overblijft, daarvan zijn wij zeker, want hij is eeuwig.

De dood van het lichaam heeft niet de dood van de geest tot gevolg. Hij

gaat voort, heeft levenskracht en ziet uit naar de dag van de opstanding.

Het denkbeeld dat de geest sluimert of dat er geen eeuwige geest is,

is onjuist en wordt in alle openbaringen die de Heer sedert de dagen van

Adam heeft gegeven, weerlegd.

Er zijn talloze voorbeelden in de Schriften die zeer bepaald op het feit

wijzen dat de geest een afzonderlijke eenheid is, die na de dood voort-

leeft, omdat hij eeuwig is. De Bijbel vermeldt voorvallen waarin de

overledenen aan de levenden als geesten zijn verschenen. De geschiede

nis van Saul en de tovenares van Endor is geen verzinsel, maar een feit.

Niet dat Samuel werd „opgeroepen", maar dat er geesten aanwezig

waren. De geschiedenis van de Heiland betreffende Lazarus en de rijke

man bewijst deze waarheid. Onze Verlosser zou zulk een geschiedenis,

die zulk een wonderbare betekenis heeft, niet verzinnen, indien die niet

op waarheid berustte. Indien de discipelen, toen de Heer aan hen ver-

scheen, dwaze opvattingen hadden door te menen dat zij een geest za-

gen en er bestaan geen geesten, zou de Heer hun hebben duidelijk ge-

maakt dat er geen geesten bestaan. Maar wat zeide Hij?

„Ziet mijne handen en mijne voeten, want Ik ben het zelf; tast Mij aan

en ziet, want een geest heeft geen vleesch en beenderen, gelijk gij ziet

dat Ik het heb". (Lucas 24 : 39) Deze verklaring door onze Heiland

gegeven behoorde een einde te maken aan alle woordenstrijd.
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CONFERENTIESPROKKELS
VERVOLG

Met betrekking tot de leiding door Kerkpresidenten uitgeoefend, wees

hij er op dat andere kerkelijke leiders waren afgevallen, waaronder

zelfs leden van het eerste quorum der Twaalf Apostelen en getuigen

van het Boek van Mormon, maar nooit een president van de Kerk. Hij

haalde Brigham Young aan waar deze zeide zelfs meer vertrouwen te

stellen in de openbaringen van levende Kerkpresidenten dan in de

schriften. Hij wees er op dat President David O. McKay tegen het com-

munisme heeft gewaarschuwd en tegen factoren als staatsonderwijs

aan de jeugd.

„Wij moeten ons niet laten misleiden door deze tijden waarin veel aan

verandering onderhevig is. . . . laten wij tezamen opstaan en ons in

vrijheid uitspreken tegen het communisme; laten wij de patriotten te

hulp komen die onze Constitutie trachten te redden. God heeft ons niet

in duisternis gelaten, maar ons de schriften, een levende profeet en de

Heilige Geest tot leiding gegeven".

„Er is tegenwoordig schreeuwende behoefte aan dezelfde morele moed
die de Heiligen in 1846 aan de dag legden, toen zij hun comfortabele

woonhuizen voor de ontberingen buiten de grenzen der beschaving ruil-

den. Deze verdreven mensen verkozen met onwankelbaar vertrouwen in

hun leiders, eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid te zoeken.

Hun physieke moed werd alleen door hun zedelijke moed geëvenaard.

Wij hebben heden ten dage dezelfde hoedanigheden nodig, in 't bijzon-

der de moed de steeds toenemende druk en de boosaardige invloeden te

weerstaan, die onophoudelijk aan 't werk zijn de waarheid te verdraaien.,

het welvoeglijke en goede omlaag te halen en er ijdele en oppervlakkige

bedenksels en praktijken van een zinnelijke wereld voor in de plaats te

stellen. Er is behoefte aan de zedelijke moed die ons correcte beginselen

in ons persoonlijk leven doet handhaven en recht en waarheid en fatsoen

doet verdedigen en boven alles ons geloof en vertrouwen in God in stand

houdt. Het godsdienstig leven van een Heilige der Laatste Dagen moet
niet alleen op plichten en verplichtingen zijn gegrond, maar op een

waarachtige liefde voor God en de mens. Wij behoren correct te denken
en te handelen, omdat het correct is. Indien in dit leven enige zedelijke

vervolmaking moet zijn, dan zal die komen omdat wij voortdurend en

automatisch doen wat goed is".

Elray I. Christiansen

Assistent van de Raad der Twaalven

„Om deze beloften in vervulling te doen gaan (beloften van de Here met
betrekking tot de laatste dagen) zullen vele leden van de Kerk zich

moeten bekeren en meer ijver aan de dag leggen in het bestuderen van

de schriften en in het gebed en in het gehoorzamen aan de wetten en

geboden van het Evangelie. Indien zij dat verzuimen, zullen zij uit de
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tegenwoordigheid des Heren worden verwijderd in die grote dag, wan-

neer Hij zal nederdalen als de Heer der Heren en Koning der Koningen,

om Zijn plaats in te nemen op Zijn troon en te heersen en te regeren.

Joseph Smith zegt: „Indien God van de Hemel zou spreken, zou Hij

u gebieden niet te stelen, geen overspel te plegen, niet te begeren, niet

te bedreigen, maar in weinige dingen getrouw te zijn. . Een mens wordt

niet vlugger zalig dan hij kennis verwerft, want indien hij geen kennis

opdoet, zal hij door de een of andere boze macht in de andere wereld

in gevangenschap worden gebracht, want boze geesten hebben meer ken-

nis en dientengevolge meer macht dan vele mensen op aarde. Het is een

gebod van God dat de leden van de Kerk ijverig moeten zijn in hun
activiteiten en bestudering van het Evangelie, zoals dat geopenbaard is.

De Geest des Heeren zal niet blijven strijden met de onverschillige, de

weerspannige en de opstandige die in het licht van de goddelijke waar-

heid niet wenst te wandelen."

Joseph Fielding Smith

President van de Raad der Twaalven

,,.... De mensen hechten vaak maar al te snel geloof aan geruchten

en praatjes en trekken hun conclusies in plaats van zich van de feiten

op de hoogte te stellen. Dit zou kunnen worden voorkomen door op-

recht en openhartig vertrouwen te schenken aan degenen die het recht

hebben dit te verwachten. Dit is de juiste communicatie tussen mensen

onderling. Maar wat met de communicatie tussen God en mens?

Velen zeggen dat die er niet is. Maar hebben wij Zijn leiding vandaag

dan niet meer nodig? Heeft Hij ons vandaag minder lief dan vroeger?

Welke liefhebbende vader zal weigeren zich iets van zijn kinderen aan

te trekken, aan de problemen van deze tijd voorbijgaan? Het troosten-

de antwoord is dat de deur nog steeds open is; Hij stelt nog steeds be-

lang in al onze aangelegenheden; Hij heeft Zijn profeet op aarde die

bereid is Zijn kinderen alles te geven wat zij nodig hebben en willen

aannemen. Hij is een ieder van ons indachtig. Een goede communicatie

tussen huisgenoten onderling voorkomt niet alleen misverstanden, maar
werkt als een veiligheidsklep. Er is veiligheid in het niet doen van iets

dat wij niet gaarne aan onze ouders, aan God, aan onze kinderen of

onze man of vrouw zouden mededelen".

Richard L. Evans

Lid van de Raad der Twaalven

,,. .. .Zonder de Christus zoals Hij onder de mensen verscheen, heeft

godsdienstonderwijs niet de minste betekenis. Er zijn in deze tijd krach-

ten aan het werk die de godsdienst willen vernietigen, God onttronen

en de vooruitgang die in het verleden werd gemaakt, ondermijnen. De
leiders in alle activiteiten hebben veel sterkte, liefde en geduld nodig en

zeker een groter geloof in God om hun problemen op te lossen. Geloof
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in Jezus Christus is de basis van een rechtvaardig leven; Hij is de

hoeksteen van onze Kerk; Hem negeren betekent het doven van het

helderste licht in de geschiedenis van de wereld. Hoe gij Jezus ook moge
beschouwen: Hij was steeds een leider. . . . nimmer weifelde Hij tegen-

over meedogenloze en voordurende tegenstand; nooit verloor Hij de

Hem opgedragen zending uit het oog, alle vijandigheid ten spijt. Hij

wist steeds wat Hij wilde; Hij sloot nooit enige compromis of ontweek

enige verantwoordelijkheid; Hij was niet op enigerlei wijze van zijn weg
af te brengen.

Ik getuig dat het zogenaamde Mormonisme het Evangelie van Jezus

Christus is. Het omvat alle waarheid ... .en proclameert de goddelijk-

heid van Jezus Christus".

Alma Sonne

Assistent van de Raad der Twaalven

Deze foto geeft een indruk van de grote genegenheid die President David O. Mc-

Kay, de Profeet van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen allerwege geniet.

„. . . . Een van de vragen die het meest worden gesteld is: „Blijven leden

die vlug gedoopt zijn even actief in de Kerk als zij voor wie langer tijd

werd genomen?" Voor zover ik heb kunnen waarnemen is het percen-

tage actieven onder de zogenaamde „vlug gedoopten" ongeveer even
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groot als onder hen die uit leden van de Kerk zijn geboren *. Van de tijd

van vader Adam af tot op deze tijd werden sommige mensen bijna on-

middellijk gedoopt nadat zij het Evangelie hadden gehoord. Anderen

hebben lang en nauwlettend gestudeerd. Voor zo ver ik weet heeft de

Heer nooit een tijdgrens bepaald. Het enige wat Hij voorschreef was

,,bekering". Bekering zoals die in de schriften wordt omschreven, om-
vat meer dan alleen een verstandelijk aanvaarden van Jezus en Zijn

leer, namelijk een stuwend geloof in Hem en in Zijn Evangelie, een wer-

kelijke verandering. Ofschoon bekering trapsgewijs tot stand kan ko-

men, is men niet waarlijk bekeerd in de volle betekenis van het woord
indien men niet van ganser harte een nieuw mens is geworden. „Weder-

geboren" zegt de schrift.

Lidmaatschap en bekering zijn niet noodzakelijk synoniem. Bekeerd zijn,

zoals wij het woord hier gebruiken, en een getuigenis bezitten behoeven

evenmin hetzelfde te zijn, Een getuigenis komt wanneer de Heilige Geest

de ernstige zoeker zekerheid omtrent de waarheid geeft. Anderzijds is

bekering de vrucht van of de beloning voor gehoorzaamheid.

Marion G. Romney
Lid van de Raad der Twaalven

Met „vluggedoopten" worden uiteraard leden bedoeld die niet „in de

Kerk" zijn geboren, maar op latere leeftijd tot de Kerk toetraden. Voor
de zendingsvelden buiten Amerika zou het wel interessant zijn de ver-

houding te weten tussen deze en degenen, die na bestudering van het

Evangelie werden gedoopt - Red.

„. . . . Ik heb geleerd dat de zending van deze Kerk is dat wij getuigenis

moeten afleggen van de goddelijkheid van de Here Jezus Christus.

Ik heb ondervonden dat de wereld niet langer in Christus gelooft, het

bestaan van God ontkent en niet meer in de Bijbel gelooft. Het waren
de zonden der wereld die mij deden beseffen hoe diep de wereld is ge-

zonken.

De politieke partijen kunnen geen genezing brengen, noch de filosofieën

van de mensen. Er is maar één geneesmiddel voor de vrijheden van de

mens en dat is het leven van de geboden van de Heer onze God. Het is

gehoorzaamheid aan Christus of ontbinding.

Ik ben meer en meer tot het besef gekomen dat er slechts één kracht is die

de wereld getuigenis geeft en dat is de stem van de Heiligen der Laatste

Dagen. Wij alleen zijn bevoegd aan de wereld te verklaren dat Jezus

de Christus is, omdat onze profeten Hem hebben gezien en met Hem
hebben gesproken. Wij weten dat Hij leeft vanwege de Heilige Geest

die in ons woont.

Wij moeten de wereld verkondigen dat Hij leeft en dat Hij alleen de

macht heeft de wereld te redden indien zij zich wil bekeren.

Mark E. Petersen

Lid van de Raad der Twaalven
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Het inwendige van de grote, historische Tabernakel op het Tempelplein te Salt

Lake City, waar plaats is voor 12.000 personen. Het auditorium luistert naar de

zang van de „Zingende Moeders" van Zion.

De menigte buiten de Tabernakel op de Tempelgrond, na het einde van een Con-
ferentievergadering. Deze foto geeft een indruk van de geweldige belangstelling

die voor de grote Halfjaarlijkse Algemene Conferenties van de Kerk bestaat, die

ieder jaar in begin april en begin oktober te Salt Lake City in de Tabernakel worden
gehouden. De laatste Oktoberconferentie was de honderd en drie en dertigste

sedert de wederoprichting van Christus'Kerk.
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„. .. . Moed is een woord dat gemakkelijk is uit te spreken. Om er

iets mee te bereiken moet er actie zijn, positieve actie in de juiste rich-

ting, hetgeen slechts kan plaats vinden wanneer de moed door postieve

en juiste beweegredenen wordt geinspireerd. Ik wil u vijf punten noemen
die de basis kunnen vormen voor stuwing in de juiste richting, voor de

jeugd en ook voor anderen. Ten eerste: steeds voor ogen houden dat er

een Vader in de Hemel is, de Schepper van hemel en aarde en die

alles bestuurt waar de mens over gesteld is; ten tweede: dat Zijn huis

een huis van orde is, ten derde: dat Joseph Smith inderdaad een

hemels visioen van God en Zijn Zoon Jezus Christus ontving; ten vier-

de, dat een ieder weet waarom hij een lid van de Kerk is en in kan stem-

men met de tekst in het Evangelie van Johannes: „Gij hebt Mij niet

gekozen, maar Ik heb u gekozen"; en ten vijfde, dat God een ieder de

vrije keuze heeft gegeven tussen het doen van het goede of het kwade.

Het is niet alleen dat wij moed nodig hebben om onze weg te kiezen,

maar wij hebben ook hulp nodig. De beste hulpbron leveren zij die ons

liefhebben. Niemand heeft ons zo lief als onze ouders, onze bisschop en

onze Vader in de Hemel. Mogen wij dan steeds om raad en leiding gaan

bij deze drie bronnen."

Robert L. Simpson

Eerste raadgever in de Presiderende Bisschap

De gevaren die ons bedreigen

Elder Ezra Taft Benson van de Raad der Twaalven deed een beroep

op de leden van de Kerk om verenigd te zijn in hun strijd tot behoud

van de vrije wilsuiting.

Hij waarschuwde dat er voorspeld was dat de tijd zal komen wanneer

alles in Zion zo verward zal zijn dat het moeilijk zal wezen om het ge-

laat van een heilige van dat van een vijand te onderscheiden.

Hij haalde dit aan uit een rede van Heber C. Kimball, een van de vele

vroegere presidenten in de Kerk, die hij in zijn toespraak menigmaal

aanhaalde.

Hun woorden weergevende zeide hij dat de krijg in de hemel hoofdzake-

lijk over de vrije wilsuiting ging en sedert die tijd is de strijd tegen deze

vrijheid de voornaamste bezigheid van Satan geweest.

Elder Benson zeide evenwel dat er drie manieren waren waarop elk lid

van de Kerk het juiste kan onderkennen, ofschoon de vijanden van het

vermogen tot vrijelijk handelen en spreken hun argumenten op nog zo

gunstige en populaire wijze zouden hanteren. Deze toetsstenen, zeide

hij, zijn:

1. Wat zeggen de Standaardwerken van de Kerk er van?
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2. Wat hebben de presidenten van de Kerk hierover te zeggen?

3. Wat zegt ons de Heilige Geest?

Hij waarschuwde dat kerkelijke leiders het soms mis hebben, maar de

leden van de Kerk kunnen het weten door de manier waarop zij (de

leden) door de Heilige Geest worden bewogen.

Hij wees er op dat God, door Zijn leiding bij het instellen van de Con-

stitutie van de Verenigde Staten, heeft gezorgd dat de Amerikanen hun

trouw niet aan personen verschuldigd zijn, maar aan de Constitutie zelf.

„Dit beginsel van onderdanentrouw is de basis van onze vrijheid. . . .

het onderscheidt de Verenigde Staten van andere naties'. '

KERSTMIS 1963
Bent u gewillig om te vergeten wat u voor anderen gedaan heeft en om
u te herinneren wat anderen voor u gedaan hebben?

Bent u gewillig om u de zwakte en eenzaamheid van mensen die oud

worden te herinneren; om op te houden met te vragen of uw vrienden u

genoeg liefhebben en u zelf af te vragen of u hen wel genoeg lief heeft;

om te proberen te begrijpen wat degenen die met u in het zelfde huis

wonen werkelijk willen, zonder te wachten totdat zij het u verteld heb-

ben; om uw licht zo te stellen dat het minder walm en meer licht geeft

en om dit licht altijd voor u uit te dragen zodat uw schaduw achter

u valt; om een graf te delven voor uw lelijke gedachten en een tuin te

doen bloeien met uw liefdevolle gevoelens, een tuin waarvan de poort

wijd open staat - bent u gewillig om deze dingen werkelijk te doen,

zelfs al is het maar voor een dag? Dan kunt u waarlijk Kerstmis vieren.

Bent u gewillig om te geloven dat liefde het sterkste in de wereld is

- sterker dan haat, sterker dan kwaad, sterker dan de dood - en dat het

gezegende Licht, negentien honderd drie en zestig jaren geleden in

Betlehem begon te schijnen in de beeltenis en helderheid van de Eeuwige

Liefde?

Dan kunt u waarlijk Kerstmis vieren.

Moge dit Feest voor U een waarlijk Kerstmis zijn, een Feest dat u meer
dan ooit nader brengt tot onze Zaligmaker, die in dit alles voor ons

een voorbeeld voor alle tijden is geweest,

is de innige bede van

Het Presidentschap van de Hollandse Ring.
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KERSTGEDACHTE
Groot was God's Liefde voor de mensen
toen Hij, zo eindeloos lang gelee'n

Zijn Zoon op aard liet nederdalen

Als een Kindje, teer en kleen

Hij was een kind als alle and'ren

Lief, onschuldig en zo rein

Hij zou lachen, Hij zou wenen
Maar, Hij zou zonder zonden zijn

Als Koningszoon werd Hij gezonden

Door Hem die regeert 't gans heelal

In doeken had men Hem gewonden
Zijn bedje stond in 'n heestenstal.

En d' Engl'n zongen! „Vrede op aarde

Glorie zij aan God om hoog!"

Maar hoeveel beseften toen de waarde

Waarvoor die nacht hun knie zich boog?

En nu, na vele, vele jaren,

Herdenken we nóg die donk're nacht

We horen jubelende scharen

Die zingen van dat kind, zo zacht.

Ja, zij zingen „Vrede op aarde

Glorie zij aan God, — O juicht!"

Vrede op aard, maar wie kent nu de waarde

Waarvoor misschien hun knie zich buigt?

Ja, zij zingen „Vrede op aarde"

En denken aan muziek en wijn

Zij verheugen zich in vrije dagen

Maar wie denkt aan dat Kindje klein,

Dat nu al eeuwen lang geleden

Ook voor óns kwam hier op aard,

Dat ook voor óns hier heeft gestreden

Zelfs voor 't Kruis niet werd gespaard?

Och, nee zij willen 't niet geloven,

En — zou 't tóch werk'lijk zo zijn,

Wel, komt tijd — zal raad ook wel komen;
Nu, is 't nog tijd van vrolijk zijn.

En ik loop langzaam in gedachten

En zie zwijgend naar omhoog.

'k Zie hoe in die nacht der nachten

Een ster stond aan de Hemelhoog
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Een ster die eens aan de wijzen

De weg wees naar dat kleine Kind,

Dat z'als een Koning zouden prijzen

En dat door velen werd bemind.

Heer, 'k weet er is op aard geen vrede,

Geen vrede, en geen stille Nacht,

Maar eenmaal komt de Heiland weder.

Dan zal alles zijn volbracht.

En dan zal 'k zingen „Vrede op aarde,

„Vrede op aard, én in mijn hart"

O God— leer mij beseffen de waarde
Dat Hij geboren worde in mijn hart.

Zuster C. v. d. Berg

DE HEER IS MIJN HERDER,
MIJ ZAL NIETS ONTBREKEN

uit een toespraak van Zuster M. Kolk-Wagter te Haarlem, zondag 10 november 1963

MIJ ZAL GEEN VOEDSEL ONTBREKEN
„Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt zal nimmer meer hon-

geren".

MIJ ZAL GEEN DRINKEN ONTBREKEN.
„Zo iemand dorste, laat hem tot Mij komen en drinken".

MIJ ZAL GEEN RUST ONTBREKEN.
„Komt tot Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven".

MIJ ZAL GEEN LEIDING ONTBREKEN.
„Ik ben de weg; niemand komt tot de Vader dan door MIJ".

MIJ ZAL GEEN VRIENDSCHAP ONTBREKEN.
„Ik heb u vrienden genoemd". „Zie, Ik ben immers met u".

MIJ ZAL GEEN VREUGDE ONTBREKEN.
„Deze dingen heb Ik tot U gesproken, opdat Mijn vreugde in u moge
verblijven en opdat uw vreugde volkomen moge zijn".

MIJ ZAL GEEN ERKENNING ONTBREKEN.
„Indien iemand Mij dient, hem zal de Vader eren".

MIJ ZAL GEEN TROOST ONTBREKEN.
,,Laat uw hart niet ontroerd zijn". „Hij zal u een andere Trooster zen-

den, opdat Hij bij u blijve in der Eeuwigheid".

MIJ ZULLEN GEEN GOEDE DINGEN ONTBREKEN.
„Indien gij iets in Mijn naam vraagt, Ik zal het doen". „Geen goede din-
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gen zullen worden onthouden aan hen, die oprecht wandelen".

MIJ ZAL HET EEUWIGE LEVEN NIET ONTBREKEN.
„Ik ben gekomen, opdat gij het leven moge hebben en opdat gij het

overvloediglijk moge hebben".

MIJ ZAL GEEN MACHT OVER DE DOOD ONTBREKEN.
„Die in Mij leeft en gelooft zal nimmermeer sterven. Gelooft gij dit"?

MIJ ZAL HET EEUWIGE LEVEN NIET ONTBREKEN.
„Ik ga heen om u plaats te bereiden; en zo wanneer Ik heen gegaan zal

zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik tot u weder en zal u tot

Mij nemen, opdat gij zijn moogt, waar Ik ook ben".

Het Getuigenis

van een

Jeugdwerk-
leidster

In de gemeente Rotterdam-Noord werd in de maand juli 1963 in onze

Vrolijke nootjes klas (Jeugdwerk), een algehele herhalingsles gegeven.

Deze klas was een goede klas met twee leden van de Kerk, maar zeker

haast altijd tien niet-leden. Deze meisjes hadden veel geleerd. Meestal

kregen zij op school ook wat Bijbelse Geschiedenis. Maar ik weet, dat het

een voorrecht is om in de Kerk van Jezus Christus de kinderen het

evangelie te mogen onderwijzen. Dat als wij proberen de kinderen eer-

biedig te leren zijn tijdens de les, onze Hemelse Vader altijd bij ons zal

zijn. Dat hij mijn verstand verlicht en het de kinderen in hun geheugen

grift. Dat bleek vooral tijdens deze les waarheid te worden. Ze wisten

letterlijk alles. Wat mij het meest trof, was dat ze precies wisten hoe ze

gedoopt moesten worden. Ik hoop, dat zij dit altijd zullen onthouden en

als zij ouder zijn geworden, hieraan zullen denken. Daarom vind ik

het een groot voorrecht, dat ik door de genade van Jezus Christus dit

werk mag doen. Dat ik hierdoor zelf het evangelie leer en het de kin-

deren van de niet-leden mag onderwijzen.

Zuster A. J. Lanen-Vermeulen.
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WAT LIEFDE VOOR HET WERK EN
BEKWAAMHEID TEZAMEN VERMOGEN

Een bouwwerk, waarin Heiligen der Laatste Dagen plegen te vergade-

ren, behoort aan zekere eisen te voldoen. Speciaal ten aanzien van de

representatieve functie van zulk een gebouw mogen hoge eisen worden

gesteld.

Het gebouw nu, waarin de leden van de Dordrechtse gemeente hun

vergaderingen houden, voldeed reeds geruime tijd niet meer aan die

eisen. Zowel van binnen als van buiten waren verschillende reparaties

en voorzieningen noodzakelijk.

De toestand werd nog erger toen in het begin van de strenge winter

van vorig jaar het belendende pand werd gesloopt.

Direct na die sloperij viel de strenge vorst in en daardoor was het

niet mogelijk om de vrij gekomen binnenmuur zodanig te bewerken,

dat hij als buitenmuur zou kunnen dienstdoen. Het trof bijzonder on-

gelukkig dat de waterleidingen aan de binnenzijde van die muur liepen

en tot overmaat van ramp werden de waterleidingen niet voldoende

van hun water ontdaan en zij bevroren dan ook prompt. U kunt be-

grijpen wat het gevolg hiervan was toen de dooi intrad. Op diverse

plaatsen lekten de gesprongen leidingen en de lekkages ruineerden het

pleisterwerk in muur en plafond. Nu was het gebouw van binnen hele-

maal niet toonbaar meer. De Dordtenaren schaamden zich voor zulk een

gebouw en zij beseften dat onderzoekers geen goede indruk zouden

wegdragen. Zeer snel moest worden ingegrepen. De allernoodzake-

lijkste reparaties werden door enkele broeders verricht, maar zij waren

nog niet in staat om het gebouw een ander aanzien te geven.

Na een bezoek aan de Dordrechtse gemeente was President Van Slooten

er ook van overtuigd dat er op korte termijn iets gedaan moest worden.

Hij liet er geen gras over groeien en tezamen met President Rosenvall,

de toenmalige leider van het bouwcomité, bracht hij een inspectie-

bezoek aan het Dordtse gebouw. Het was buiten twijfel dat het hele

huis grondig gerestaureerd moest worden en dat tevens enige ver-

bouwing wenselijk zou zijn.

Zoals bekend is de Kerk bereid de nodige gelden te fourneren, mits

de gemeenteleden voor 20 % in de totale kosten bijdragen. Deze bijdrage

kunnen de leden door zelfwerkzaamheid of anderszins leveren. De leden

in Dordrecht waren bereid om hun deel te doen, doch zoals in vele

gevallen, speelde de factor tijd de grootste rol. Immers, indien zulk een

ingrijpende operatie door de leden in hun vrije tijd moest worden ver-

richt, dan zou dat volgens een voorzichtige schatting minstens twee

jaar duren.

Zo was in Dordrecht de situatie begin juni van dit jaar. Ondanks de

gaten in muren en plafonds zagen de Heiligen in Dordt er geen gat

meer in.
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Het was President Van Slooten, die door een geniale inval uitkomst

bracht. „Waarom", zo sprak hij, „roepen wij niet een broeder als werk-
zendeling, die speciaal kan worden belast met het opknappen van de

gebouwen in de zending?"

Wel dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Waar was de juiste man
te vinden, die kon komen helpen? Hij, die daarvoor zou worden ge-

roepen moest in zekere zin vakman zijn, althans iemand die wist hoe

bepaalde werkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Deze „super-

mens" zou niet alleen timmerman moeten zijn, doch tevens metselaar,

stucadoor, schilder, loodgieter, pijpfitter, kortom hij zou van alle mark-

ten thuis moeten zijn.

De hoop van de schapekoppen 1

) werd de bodem ingeslagen, want niet

waar?, zo'n mens is nergens te vinden.

Edoch. ... als de nood het hoogst is. . . .

Op zekere dag, het was in Brussel, liep President Van Slooten zulk

een „supermens" tegen het lijf of liever gezegd bijna onder de voet,

want deze „supermens" was niet groot van stuk en President Van
Slooten toornde huizenhoog boven hem uit.

Letterlijk werd de hand gelegd op de zo fel begeerde werkzendeling,

die (dat wisten wij toen nog niet) aan alle eisen zou blijken te voldoen.

Broeder de Sitter, dat was de naam van de tegen het lijf gelopen

broeder, was gewillig gehoor te geven aan de roeping en op een voor

Dordrecht gezegende dag werd onze redder uit de nood door enkele

op het hoofdkantoor van de zending dienstdoende zendelingen netjes

ter bestemde plaatse afgeleverd.

Dat broeder de Sitter niet naar Dordrecht was gekomen om vakantie

te vieren bleek alras, 's Avonds laat was hij in de Merwestad gearri-

veerd en des andren daags, voor dag en voor dauw, sloeg hij de hand

reeds aan de ploeg.

Alles was tot dusverre zo snel gegaan, dat er nauwelijks tijd was ge-

weest om een kostenbegroting aan het bouwcomité te zenden. Toen

dan ook broeder de Sitter de strijd met de chaos aanbond, was er vanuit

Salt Lake City nog geen vergunning, laat staan crediet, gekomen. U
kent broeder de Sitter niet als u nu dacht dat hij dan maar zo lang op

zijn handen ging zitten. Met behulp van oud materiaal begon hij de

zolderverdieping te bewerken. Het resultaat was een prachtige recre-

atiezaal voor de O.O.V.

Wellicht is het u bekend, dat als men in een oud gebouw ergens de

beitel inslaat, men nog niet weet waar het einde zal zijn, of met andere

woorden, men weet niet welke verborgen gebreken zich zullen open-

baren. Welnu er kwamen er heel wat te voorschijn.

Gelukkig heeft broeder de Sitter twee rechter handen (soms lijkt het

1) Schapekoppen = Scheldnaam voor Dordrechtenaren (Red.)
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wel of hij er vier heeft). Hij ging nergens voor opzij. Nieuwe ruiten

werden ingezet, het gehele dak werd gerestaureerd, kamers verbouwd en

verfraaid, kortom de stukken vlogen eraf, maar alles werd piekfijn

gerepareerd.

Het is ondoenlijk om in dit bestek op te sommen wat broeder de Sitter

tot nu toe deed. Hij had al spoedig fijne hulp gekregen van broeder

Jan van der Meyden, die al boven de zeventig is. Daar moet u niet

licht over denken. Hij was dagelijks aanwezig.

U zult, nu het voorafgaande geheel in de verleden tijd werd gesteld,

misschien wel denken dat de gehele karwei nu achter de rug is. Niets

is minder waar. Nog heel, heel veel moet er gedaan worden. Men komt
bij een verbouwing voor rare dingen te staan. Dingen die heel veel tijd

vergen. Verscheidene broeders hebben al veel medegewerkt en zij zullen

nog meer werken in hun vrije tijd. De gehele electrische installatie wordt

door broeder Wim Vernes vernieuwd. Zodoende draagt ieder naar ver-

mogen bij.

De Heiligen in Dordrecht brengen ook geldelijke offers, want broeder

de Sitter, die gedurende zijn zending zijn normale loon derft, moet

onderhouden worden. Door de lichamelijke en geldelijke opofferingen

is het thans mogelijk geworden om het gehele gebouw een ware meta-

morphose te laten ondergaan. Straks zal het gebouw, zowel van binnen

als van buiten, een lust voor het oog zijn en een waardige plaats om de

Heer te aanbidden.

En die 20 %?
Geen pijn, die zijn bijna verdiend; maar de Dordtse leden gaan door,

want een prachtig gebouw moet goed gestoffeerd en gemeubileerd zijn

en dat willen zij ook verdienen. De oude meubelen zijn door de tand

des tijds aangevreten en de stoffering is tot op de draad versleten.

Dit programma, of liever gezegd het bouwprogramma in zijn geheel, is

inderdaad een geinspireerd en een gezegend programma. Als de mensen

werken en tijdelijke offers brengen dan volbrengen zij ook een zending,

want zonder twijfel komen onderzoekers gaarne in een goed onder-

houden en fraai uitziend gebouw. Natuurlijk is de in een gebouw
heersende geest van liefde van het allergrootste belang, maar het oog

wil ook wat.

De Dordtse gemeente is waarlijk gezegend met zo'n harde werker als

broeder de Sitter is. Tot de Brusselaars zeggen wij, „hartelijk dank dat

jullie broeder de Sitter een poosje hebt afgestaan. Hoewel jullie zelf een

groot bouwproject onderhanden hebt, kunt u trots zijn toch zulk een

zendeling elders aan het werk te hebben".

Het is een zegen dat onze Kerk zulke fijne zendelingen over de gehele

wereld heeft, zij zijn de trots van de Kerk.

C.G.S.
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Geliefde Broeders, Zusters en Zendelingen.

In deze tijd van het jaar, nu het alweer bijna Kerstmis is, zou ik U
allen een groet willen sturen, en de beste wensen voor Kerstmis en voor

het Nieuwe Jaar.

In het afgelopen jaar heb ik mijn dierbaarste wens in vervulling zien

gaan op de dag dat ik op zending werd geroepen. Ik hoop evenzo

dat vele jongeren in Nederland zich zouden willen voorbereiden om een

dergelijke taak op zich te nemen. Er is geen werk waardoor U zovele

mensen gelukkig kunt maken, met inbegrip van Uzelf, als het werk van

onze Heer. Het betekent een keerpunt in het leven van velen, en tege-

lijkertijd bouwen wij onszelf op, en versterken ons getuigenis van het

waarachtige Evangelie.

Mijn getuigenis tot U allen is, dat God leeft, dat Zijn Zoon Jezus Chris-

tus het ware Evangelie op aarde hersteld heeft door middel van de

profeet Joseph Smith. Het is zeer belangrijk dat wij deze leer aan alle

mensen verkondigen, want een ieder heeft het recht om Gods woord te

horen. IEDER LID EEN ZENDELING!

Moge de Here U zegenen in het volbrengen van Uw taak.

Zuster Christina G. Bals.

Chez Madame Marco, 139 Route de Colmar, Straszbourg - Neudorf France.

„En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld,

en hielden de nachtwacht over hunne kudde. En zie, een Engel des

Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen ze, en zij

vreesden met groote vreese.

En de Engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u groote

blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren

is de Zaligmaker, welke is Chistus de Heere, in de stad Davids". (Lucas

2 : 8 t/m 11).
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HOE VERANDEREN WIJ ONS GEDRAG?

Gelijk ketenen om de polsen die de mens verhinderen zijn han-

den doeltreffend te gebruiken zijn de slechte gewoonten die de

geest kluisteren en de vooruitgang beletten.

Het Evangelie leert dat ieder mens een kind is van een goddelijke He-

melse Vader en als zodanig heeft hij als kenmerk intelligentie. Ook
heeft iedereen aanzienlijke ondervinding als geest opgedaan voordat hij

naar de aarde kwam. Hier wordt elk mens in een gezin geboren en ont-

vangt een lichaam met een bepaalde erfelijkheid.

Eenmaal geboren heeft hij een menigte ervaringen die hem op verschil-

lende manieren beinvloeden. Zijn ouders kunnen het goed of niet goed

met elkander vinden. Zij kunnen hem goed of slecht behandelen. Hij

kan door de groep waartoe hij behoort worden geaccepteerd of ver-

worpen. Aldus zijn er vele factoren die op de wording van een per-

soon van invloed zijn.

Maar onze Vader in de Hemel heeft ons bepaalde beginselen van het

Evangelie gegeven die Zijn kinderen moeten leren begrijpen, leven,

genieten en liefhebben. Dan alleen kan de mens het doel bereiken dat

door zijn goddelijke Ouder voor hem is gesteld.

Maar veronderstel nu eens dat iemand om de een of andere reden ge-

dragsgewoonten heeft aangenomen die niet in overeenstemming zijn met

de beginselen van het Evangelie. Wat moet zo iemand doen om die

ongewenste gedragslijn in een gewenste te veranderen? Het antwoord

op deze vraag is niet gemakkelijk; er moeten vele factoren in ogen-

schouw worden genomen. Dit artikel kan er slechts enige bespreken.

1. Aan het hoe ver iemand kan veranderen zijn grenzen gesteld.

Vele studies die zijn ondernomen hebben aangetoond dat iemand met

geringe wiskundige aanleg nooit een wiskundig genie als Einstein kan

worden, hoe hard hij ook studeert; ijverig en doelbewust studeren zal

iedereen evenwel helpen het maximum uit zijn bekwaamheid te halen.

Zoals wijlen President Heber J. Grant zeide: „Datgene wat wij volhar-

dend blijven doen wordt gemakkelijker te doen, niet omdat de aard van

het ding zelf is veranderd, maar omdat ons vermogen om het te doen

groter is geworden." Wijlen President Joseph F. Smith echter zeide dat

onze persoonlijke omstandigheden in het volgende leven (zoals het bezit

van een volmaakt lichaam) het ons veel gemakkelijker zullen maken
daar te leren dan hier.

2. of iemand een ongewenste gewoonte al dan niet wil afleren hangt

grotendeels van zijn wil om te veranderen af.

Raadgevers ontdekken dat hun bekwaamheid om een ander te helpen

wordt beperkt als de andere geen werkelijke belangstelling heeft in

verandering van gedrag.

3- Iemand' s verlangen om te veranderen kan op verschillende ma-
nieren worden beïnvloed.
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Kastijding is er een van, indien dit althans op de juiste wijze wordt toe-

gepast.". ... In de dagen hunner ongerechtigheden heeft Hij (de Here)

hen gekastijd omdat Hij hen liefheeft. (Helaman 15 : 3). De Here heeft

aangegeven: ,,. . . .met scherpe woorden bestraffende, wanneer door de

Heilige Geest daartoe gedreven, en dan daarna een toename van lief-

de tonende jegens hem, die gij hebt bestraft, opdat hij u niet als zijn

vijand beschouwe." (L & V 121 : 43). Met andere woorden: Men kas-

tijdt om iemand te helpen betere gedragslijnen te volgen en hem niet

als een menselijk wezen te kleineren. Leed kan nieuwe en helpende in-

zichten brengen, maar vaak ook niet. Dat hangt van iemand's houding

af.

Vaak wordt iemand's verlangen beinvloed door nieuwe kennis of be-

grip. Alma de jonge had vele zonden bedreven totdat een engel des

Heren verscheen en hem kastijdde wegens zijn poging de Kerk van
God te vernietigen. Hij werd door zo'n grote vrees aangegrepen dat hij

met een eeuwige kwelling werd gefolterd. Maar Alma veranderde daar-

na op velerlei wijzen en werd een van de grootste zendelingen van

alle tijden.

4. Men kan het verlangen hebben te veranderen, maar vindt het moei-

lijk dit te doen.

Dikwijls worden wij de slaaf van onze gewoonten; zij zijn als ketenen

die een aanvaardbare handeling verhinderen. Steeds hetzelfde doen en

altijd op dezelfde manier wordt een automatische handeling in die zin

dat men er niet bewust bij denkt. Een specialie handeling kan soms

tijdelijk bevrediging schenken terwijl zij tegelijkertijd verantwoordelijk

is voor langdurige onvoldaanheid en slavernij.

In zulke omstandigheden kan men baat vinden te denken aan de vol-

doeningen door de Heiland bepleit.

Het is ook belangrijk een ongewenste gewoonte door een gewenste te

vervangen terwijl men bezig is met trachten te veranderen. Het is niet

voldoende te trachten onaanvaardbaar gedrag na te laten. Iemand die

jp het kijken naar armzalige t.v. programma's verzot is zou kunnen be-

ginnen met het lezen van goede lectuur.

5. Voortdurende nederigheid als door de Heiland gedefinieerd is on-

ontbeerlijk.

„En vergeving van zonden brengt zachtmoedigheid en nederigheid des

harten. ..." (Moroni 8 : 26). Zo iemand is vatbaar voor onderwijs; hij

zoekt voortdurend naar waarheid en probeert die tot een deel van zijn

leven te maken.

6. Waar mogelijk moet men omstandigheden vermijden die tot een

ongewenst gedrag bijdragen.

Een mens is de som van zijn gedachten. Wijlen President George Albert

Smith placht te zeggen: „Stap nooit over de lijn naar het gebied der

onrechtvaardige gedachten". Toen Potiphar's vrouw wilde dat Jozef

met haar zou zondigen greep zij hem bij zijn kleed .... hij liet

kleed in haar hand, en vluchtte en ging uit naar buiten. (Genesis 39 : 12).
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Als hij bij haar was gebleven zou de verleiding groter zijn geworden.

7. De goddelijke, geestelijke krachten in het leven van een mens kun-

nen veel tot de gedragswijziging bijdragen.

Op de passage uit Moroni aangehaald, volgt een belofte: „En verge-

ving van zonden brengt zachtmoedigheid en nederigheid des harten;

en op zachtmoedigheid en nederigheid des harten volgt de komst van

de Heilige Geest, welke Trooster met hoop en volmaakte liefde ver-

vult, welke liefde verblijft door ijverig te bidden, totdat het einde zal

komen, wanneer alle heiligen bij God zullen wonen" (Moroni 8 : 26).

De Heilige Geest in ons leven toelaten zal ons helpen de mate van onze

schepping te vervullen. Het gebed, het deelnemen aan het Avondmaal,

het regelmatig werken aan genealogie, het gaan naar de tempel, het ge-

bruiken van de Patriarchale Zegen als een gids, het lezen van de Schrif-

ten en andere goede lectuur, zijn gedachten in de juiste richting laten

gaan en het luisteren naar verheffende muziek zijn eveneens middelen

tot versterking van de geest.

8. Sommige veranderingen in het gedrag vereisen groot geloof en ge-

duld.

In sommige gevallen is deskundige hulp nodig. Maar indien iemand het

juiste verlangen heeft, kan veel tot stand worden gebracht. En er is ze-

ker geen groter vreugde dan die van betamelijkheid - betamelijkheid

gekarakteriseerd door kennis, wijsheid, begrip en bekwaamheid van de

soort die onze Vader in de Hemel en de Heiland hebben.

NIEUWS UIT DE HOLLANDSE RING
En nog iets over het jeugdwerk

Op 23 oktober j.1. was het een fijne feestmiddag voor de kinderen van

alle jeugdwerken uit de „Hollandse Ring". De anders gehouden landdag

kon door omstandigheden geen doorgang vinden. Hiervoor in de

plaats werd er een kinderoperette opgevoerd, genaamd:

„DE WONDERBLOEM"
Het geduld van de kinderen uit Rotterdam werd wel wat op de proef

gesteld, maar het was dan ook de moeite waard. Het werd ten gehore

gebracht door kinderen (waarvan vele schattige kleintjes) en enkele

oudere meisjes. De kleding was eenvoudig prachtig en ook droegen ze

mooie pruiken. Het verhaal was zo:

Er waren eens een lief prinsje en een prinsesje. Natuurlijk hadden ze ook

ouders. Deze waren zeer bedroefd, omdat het kleine prinsje altijd ziek

was. Zijn benen waren erg zwak. De hele hofhouding had besloten om
naar het bos te gaan en geneeskrachtige kruiden te zoeken. Het prin-

sesje mocht ook mee.
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Als ze maar geluk hadden en zo'n bijzonder bloempje konden vinden,

dan was het haast zeker, dat het kleine prinsje beter zou worden als hij

daarmee aangeraakt werd. Maar zo gemakkelijk ging dat ook weer niet.

In het grote bos woonden de „bosduiveltjes" en dat waren hele stoute

ventjes. Ze lieten eerst het prinsesje en de hele hofhouding lekker dwa-
len.

Het prinsesje had vreselijke dorst en was moe. Haar kamenier zou lek-

kere frisse bosbessen voor haar gaan zoeken. Maar O, wat was dat?

Toen zij terug kwam was het prinsesje verdwenen. En zij was maar even

weggeweest achter de rots. De bosduiveltjes hadden haar gevangen ge-

nomen. Nu werden alle mensen nog meer bedroefd en ze durfden niet

naar de koning terug. Het werd nacht, en ze hadden besloten om maar
te gaan slapen. Maar toen! toen kwam de lieve fee met haar gevolg

en deze wist wel waar het prinsesje was gebleven. Zij stuurde enkele hel-

pers van haar uit om een einde te maken aan de macht van de bosdui-

vels.

Het was voor de fee en haar gevolg niet zo'n prettige onderbreking,

want zij waren net de bruiloft aan het vieren van elfje Lelieblad en een

kabouter.

Maar toen het prinsesje weer gezond en wel was teruggekeerd, was er

dubbele vreugde. En zo gingen zij, met de gevangen bosduiveltjes, terug

naar het paleis. Daar heerste een grote spanning, maar direkt daarop

blijdschap, omdat zij weer bij elkaar terug waren. En zij hadden de lieve

fee nog wel meegebracht. Deze raakte het prinsje aan met een bloempje

en .... het was een wonderbloempje, want het nam de betovering weg.

Hij was niet ziek, maar zijn benen waren betoverd. De bosduiveltjes

hadden hem betoverde noten laten eten. Het prinsje riep: „O, lieve

ouders, nu kan ik weer lopen en ben ik weer helemaal gezond".

Er heerste ineens zo'n grote vreugde, dat ze de gevangen genomen bos-

duivels haast waren vergeten. En deze hadden toch heus een zware straf

verdiend. Maar de kleine prins was zo overgelukkig, dat hij geen straf

kon uitspreken en hij sloeg alle bosduiveltjes tot ridder. Zo vierden zij

samen een groot feest. Het was dus een happy-end.

Het verhaal had een goede strekking. Er werd in naar voren gebracht,

dat wij geen kwaad met kwaad mogen vergelden. Het heeft op alle

kinderen veel indruk gemaakt. Vooral de bruiloft met het leuke bruidje,

de lieve fee (die heel goed speelde), de elfjes en niet te vergeten de bos-

duiveltjes. Wat door de kleinere kinderen werd gespeeld, werd door onze

kinderen het meest gewaardeerd.

Het lied Heilie-Heilo, wordt door mijn eigen kinderen nog steeds gezon-

gen. Dit heeft dus wel een bijzondere indruk gevestigd.

Er waren ± 120 kinderen en 20 zusters aanwezig. Ook waren er

oudere bezoekers, die werkelijk genoten hebben.

In de pauze kregen de kinderen limonade en wat lekkers en werden onze

eigen liederen gezongen. Een woord van dank werd uitgesproken en een
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prachtig boeket bloemen werd de leiding van deze operettegroep aan-

geboden. Zo werd deze middag besloten.

Zuster v. d. Berge sprak bijzonder opbouwende woorden tot ons allen.

Dat ook wij een Wonderbloem hebben, onze Heiland Jezus Christus.

Dat ons hart door hem betoverd wordt. Dat Hij ook zieken, blinden en

melaatsen kan genezen. Zodat wij, als wij goed naar zijn betovering

(leiding dus) luisteren, ook door liefde andere mensen gelukkig kunnen

maken. Wij voelen en weten zeker, zoals er in de schriften staat, dat alle

mensen door de genade van Jezus Christus betoverd (geleid) kunnen

worden.

Daarna werd door een kind een dankgebed uitgesproken aan Hem, ons

aller Vader.

Zuster A. J. Lanen-Vermeulen.

JAARLIJKSE CONFERENTIE TE DEN HAAG
VAN M-MANNEN EN ARENLEESTERS

Op 16 en 17 november hielden de M-mannen en Arenleesters hun jaar-

lijkse Conferentie in het Kerkgebouw te Den Haag.

Behalve door leden van het ringpresidentschap werd deze vergadering

tevens bezocht door Elder Harold B. Lee, lid van de Raad der Twaal-

ven.

Op zaterdagavond werd de conferentie begonnen met een Groot Bal

o.l.v. Zuster Geertsema uit Schiedam. Nadat allereerst de zegen van

Onze Hemelse Vader was gevraagd, om deze avond tot een fijne

avond voor ons allen te laten zijn, werd er een klein pianostukje ge-

speeld door een nog zeer jeugdige zuster uit Rotterdam.

Daarna werden er korte schetsjes en toneelstukjes opgevoerd door de

wijken Rotterdam-Noord en Schiedam. Zij vielen op door het erg

spontane spel van de verschillende broeders en zusters.

Iedereen in de zaal kon op gemakkelijke manier op het toneel zien om-
dat de stoelen en tafeltjes gezellig gevormd waren met zicht op het to-

neel. Nadat het laatste stukje met applaus was bekroond, keek een

ieder erg verlangend uit naar de eigenlijke bestemming van de avond:

Het Grote Bal. Dit stond o.l.v. de Haagse broeder Jakobs, die het al-

geheel dansen op een prettige manier leidde.

De stemming was goed. Onder zijn leiding zette dan ook iedereen zijn

beste beentje voor. Ook werd deze avond de bij onze jongelui zo bekende

„Bunny Hop" gedanst, waaraan iedereen enthousiast meedeed. Aan het

eind van de avond demonstreerde Zuster Lybbert een onzettend leuke

dans, genaamd hoky poky.
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Ï.

Elder Lee spreekt tot de vergade-

ring.

... .en stelt zich op de hoogte van
het welzijn van een kleine toekom-
stige M-man.

Onderwijl werden de droge kelen nat gehouden met limonade en werden
croquetten beschikbaar gesteld. Na afloop ging een ieder naar zijn

gastheer en gastvrouw om daar de nacht van zaterdag op zondag door

te brengen.

Op zondagmorgen werd om 10.00 uur in de van Leersumstraat een

Getuigenisvergadering gehouden die werd ingeleid door Broeder Th.

van Lottum die ook de leiding van deze morgen had. Als speciale Ring-

vertegenwcordigers waren er aanwezig: President Jongkees en President

Lybbert.

Dat deze morgen zou verlopen op de wijze als gebeurde had niemand
verwacht. Er was van het begin af al een fijne geest onder de jonge

broeders en zusters van de „Hollandse Ring". Verscheidene broeders en

zusters gaven op een openhartige en eerlijk manier hun getuigenis van de

waarachtigheid van het Evangelie zoals wij dat beleven. Een plotselinge

verrassing deed allen heel blij zijn. Zuster Lee, echtgenote van Apostel

Lee, kwam plotseling binnen en gaf een korte toespraak op de titel van

deze hele conferentie, „Kiest gij Heden".

Daarna luisterde zij naar de getuigenissen die volgden. Nadat door de

aanwezigen het tussenlied was gezongen, kwam even plotseling de Apos-

tel Harold B. Lee zelf, de aanwezigen verrassen met zijn komst.
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Tevens begeleidde hem President Jensen, Zendingspresident van de

Noord-Schotse Zending. Dit was een grote verrassing en allen waren

dankbaar om met deze broeder aanwezig te mogen zijn. De sfeer van

broederschap werd verhoogd. Daarna gaven nog vele broeders en zusters

hun getuigenis en vertelden op welke manier zij het Heilig Evangelie in

hun hart beleefden. Al met al een fijne opbouwende vergadering, die ons

de moed en kracht gaf de toekomst met heldere ogen tegemoet te zien.

Vooral ook door de zeer duidelijk te begrijpen toespraken van Apos-

tel Harold B. Lee.

Na het middagmaal, genoten in de bovenzaal, dat met veel smaak en

animo werd klaar gemaakt en verorberd, was er 's-middags een Kerk-

dienst o.l.v. Zuster Geertsma uit Schiedam, leidster van de M.mannen
en Arenleesters uit de Hollandse Ring. De spreeksters waren Zuster

Loes Volmer uit Rotterdam-Noord, die een fijne toespraak gaf over

het thema: „Kiest gij heden, wien gij zult dienen".

Zuster Tony van 't Schip uit Amsterdam West sprak over: „Kiest

gij heden het juiste pad". Zij haalde verscheidene bijbel- en Boek van

Mormonteksten aan die op de belangrijkheid van haar thema sloegen, en

de derde spreekster was Zuster Liesbeth Ottenvanger die als thema had:

„Kiest gij heden Uw kerk". Ook deze toespraak liet niets aan duidelijk-

heid te wensen over. Als enige broeder onder deze zusters sprak de

bouwzendeling Ton van Ouwerkerk uit Amsterdam-Oost over het

motto, „Kiest gij heden Uw beroep". De 5e toespraak was van Zuster

Maartje Bals. Zij vertelde ons enige dingen over: „Kiest gij heden Uw
levenspartner". Een ding, dat voor ons, gecombineerd met onze kerke-

lijke levenswandel, heel belangrijk moet zijn, vooral voor jongeren en

jeugd. President Jongkees gaf een algeheel overzicht in zijn toespraak

van het doel en de zin van het gekozen thema van dit weekeind.

Ook deze middag was voor alleen een zeer bemoedigende en bevredigen-

de, en iedereen had het besef en gevoel dat hij met zijn problemen al-

tijd zijn Kerk en Hemelse Vader heeft om hulp te vragen. Wat zijn wij

toch bevoordeeld met zo'n Evangelie.

En als slot van dit week-end hadden we een haardvuuravond, waar
veel werd gezongen. En zuster Hanska ter Haar kan op een boeiende

wijze 't verhaal „Summer of Decision", van G. Morris Rowley, vertellen.

Al met al was het een geslaagd week-end. En dus wachten we maar weer

op 't volgende jaar.

Ben Borsboom.

Mededeling aan Broeder J. de Heus te Arnhem:

Uw gedichten ontving ik te laat voor plaatsing in dit nummer. A.D.J.
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Broeder Anthonie van Ouwerkerk, (Kerkbouwzendeling en werkzaam
te Amsterdam Oost) legt zijn getuigenis af.

Tussen de conferentiezittingen smaakte de lunch uitstekend.
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Jaarlijkse reunie met een diner, ditmaal uitstekend verzorgd door Broe-

der en Zuster van der Have uit Vlaardingen.

De aanval op het dessert begint.

De keuken en serveerders in actie
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qeBeuRtenissen in öe zenömq
GEDOOPT IN DE VERSCHILLENDE PLAATSEN
ARNHEM
van Waning-Mijnlieff, Catharina Arike; 30 aug. 1963
BRUSSEL
Verbeiren, Gustaaf; 10 aug. 1963

EDE
Van Oldercn, Koenraad; 29 nov. 1963

Van Olderen-Kniest, Dirkje; 29 nov. 1963

GRONINGEN
Triemstra, Willem Hein; 15 nov. 1963

Triemstra-Vos, Gerda; 15 nov. 1963

HEERLEN
Van der Werf, Norbertus Carolus Petrus; 11 okt. 1963
LEEUWARDEN
De Boer, Ina Wietske; 13 sept. 1963

UTRECHT
Van Maanen, Hendrik; 14 nov. 1963

Van Doorn, Jan; 15 nov. 1963

Czopp, Renée Marie; 21 nov. 1963

GEDOOPT IN DE HOLLANDSE RING

DELFT
Hitzert, Cornelia Maria; 31 okt. 1963

Lamgras, Robbert; 21 nov. 1963

DEN HAAG
Rorije, Jan; 19 sept. '63

Hoogendoorn, Suzanne Francina; 19 sept. 1963

Beuger, Michael Wolfgang; 31 okt. 1963

Lebbink, Robert Gustaaf Hendrik; 31 okt. 1963

Piket, Adrianus Jacobus; 31 okt. 1963

Van Geresteijn, Nicolaas Gerrit; 7 nov. 1963

Van Geresteijn-van Leeuwen, Willemijntje; 7 nov. 1963

Van Geresteijn, Henriëtte Willemijntje; 7 nov. 1963

Van Geresteijn, Louise Suzanne; 7 nov. 1963

Van Geresteijn, Nicolaas Gerrit; 7 nov. 1963

De Bruin-Schilling, Agnes Charlotte Sofie Wilhelmina; 29 nov. 1963

Thyssen, Cornelis, Theodorus; 29 nov. 1963

Thyssen, Josephus; 29 nov. 1963

Thyssen, Metje; 29 nov. 1963

HILVERSUM
Schuitema-Junge, Johanna Theodora; 29 nov. 1963

ROTTERDAM NOORD
Hengstmengl, Judith; 10 nov. 1963

Lammers-de Waal, Cornelia Johanna; 10 nov. 1963

VERHOGING EN ORDENING IN HET PRIESTERSCHAP

DEN HAAG
van Ouwerkerk, Anthonie; 3 nov. 1963 tot ouderling

Dengah, Everhard Henri; 3 nov. tot ouderling

Rapmund, Robert 28 juli 1963 tot leraar
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Venema, Johannes Dirk; 29 sept. 1963 lot leraar

Erdtsieck, Charles Philip; 24 nov. 1963 leraar

Hoogendoorn, Leendert; 24 nov. 1963 tot diaken

Hoogendoorn, Willem Nicolaas; 24 nov. 1963 tot diaken

Beuger, Michael Wolfgang; 24 nov. 1963 diaken

van Geresteijn, Nicolaas Gerrit Sr.; 24 nov. 1963 tot diaken

Van Geresteijn, Nicolaas Gerrit Jr.; 24 nov. 1963 tot diaken

Piket, Jacobus, 18 aug. 1963 tot ouderling

Van der Ent, Gerardus; 1 sept. 1963 tot diaken

De Lange, Eric Louis; 21 juli 1963 tot leraar

ANTWERPEN
Van Gogh, Martin Jean Marie; 27 okt. 1963 tot ouderling

APELDOORN
Visser, Reinier Lucas; 27 okt. 1963 tot priester

GENT
Mahieu, Raphael Roger; 3 nov. 1963 tot priester

INGEZEGEND

DEN HAAG
Piket, Robert Paul Francois; 10 nov. 1963

Koning, Rosemarie Priseilla; 10 nov. 1963

APELDOORN
Hijmensen, Marinus; 28 okt. 1963

GEHUWD
DEN HAAG
Ifangaan, Maria E. met v. d. Ent, Johannes G. 11 juli 1963

OVERGEPLAATST

Wallentine, Rodney; van Brussel naar Haarlem
Vellinga, Clifford; van Gouda naar Hilversum

Moyer, James; van Noord Zone naar Hoofdkantoor
Jarman, Bruce; van Apeldoorn naar Hoofdkantoor
Gibbons, Larry; van Hoofdkantoor naar Maastricht

Dennis, LeRoy; van Maastricnt naar Centrale Zone
Ford, Alan; van Centrale Zone naar Noord Zone
Jones, John; van Breda naar Dordrecht
Miner, Lewis; van Haarlem naar Schiedam
Billings, Curtis; van Ede naar Enschede
Adams, Golden; van Amsterdam West naar Apeldoorn
Mauerman, David; van Nijmegen naar Gouda
Brown, Ronald O.; van Zendingsschool naar Amsterdam West
Noorlander, Blaine; van Enschede naar Breda

Roylance, Paul; van Rotterdam Zuid naar Haarlem
Harker, Lynn; van Zendingsschool naar Rotterdam Zuid

Stevensen, David; van Brussel naar Nijmegen

Knapton, Richard; van Eindhoven naar Ede

Aardema, Ralph; van Zendingsschool naar Eindhoven

AANGEKOMEN
Harker, Lynn Marsh; van Idaho Falls, Idaho

Aardema, Ralph Carlyle; van Ogden, Utah
Brown, Ronald Owen; van Logan, Utah
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Lynn M. Harker Ralph C. Aardema Ronald O. Brown

VERTROKKEN
Steffensen, Merelda; aangekomen 21 november 1961, vertrokken 21 november 1963.

Werkzaam geweest: Rotterdam Zuid, Amstedam Oost, Den Haag Noord,
Rotterdam Noord, Hoofdkantoor, Utrecht.

Felix, Earl; aangekomen 23 mei 1961, vertrokken 22 november 1963. Werkzaam
geweest: Rotterdam Noord, Amsterdam Zuidj Antwerpen, Haarlem,

Leeuwarden, Utrecht, IJmuiden, Tilburg, Nijmegen, Amsterdam Oost,

Dordrecht.

Oertli, Erwin Friedrich; aangekomen 23 mei 1961, vertrokken 22 november 1963.

Werkzaam geweest: Den Haag, Deventer, Hoofdkantoor, Rotterdam

Noord, Schiedam, Dordrecht, Vlaardingen, Haarlem.

Knudsen, Kent Burch; aangekomen 23 mei 1961, vertrokken 22 november 1963.

Werkzaam geweest; Rotterdam Noord, Mechelen, Dordrecht, Den Helder,

Leeuwarden, Eindhoven, Schiedam.

Van Leeuwen, Anthonie; aangekomen 23 mei 1961, vertrokken 22 november 1963.

Werkzaam geweest: Amersfoort, Rotterdam, Eindhoven, Dordrecht, Gent,

Brussel, Amsterdam, Zaandam, Den Haag Zuid, Utrecht, Hilversum,

Hoofdkantoor.

Merelda Steffensen Earl Felix

Erwin F. Oertli Kent B. Knudsen Anthonie van Leeuwen
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MEDEDELING
Bijgaande plaat met omlijsting werd de redactie van de Ster toegezon-

den door de Stichting Nederlandse Organisatie voor internationale bij-

stand met verzoek een plaats er voor in te ruimen in het decembernum-

mer.

Aan dit verzoek geven wij gaarne gevolg, te meer omdat wij van mening

zijn dat de maand december, waarin wij de geboorte van Jezus Christus

herdenken, bij uitstek daarvoor geschikt is.
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