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"De Ster'

ONZE PROFEET SPREEKT

's-Mensen vrije wil

een eeuwig iseginsel

van vooruitgang

door President David O. McKay

In een geest van haat, zoals die

zich in de wereld van deze tijd

openbaart, wordt het bestaan van

God ontkend, de vrije wil van de

mens wordt van hem weggenomen
en de macht van de staat vervangt

deze. Ik weet niet of er ooit een

tijd in de geschiedenis der mens-

heid was dat de duivel zo vast-

besloten scheen om de mens zijn

vrijheid te ontnemen. Een funda-

menteel beginsel van het evangelie

is de vrije wilsuitoefening en in de

Schrift zijn aanwijzingen dat dit

beginsel voor de zaligmaking van

de mens noodzakelijk is en tevens

een maatstaf kan werden, volgens

welke de handelingen van mensen,

organisaties en naties kunnen wor-

den beoordeeld.

"Weest daarom goedsmoeds", zo

zegt de Schrift, "en bedenkt, dat

gij vrij zijt om zelfstandig op te

treden - om de weg te kiezen van

de eeuwige dood of de weg van

het eeuwige leven." (2 Nephi 10 :

23).

"Want de aarde is vol, en er is ge-

noeg en overvloedig; ja, Ik heb al-

les bereid en heb de mensenkinde-

ren toegestaan naar eigen willen te

handelen." (L. en V. 104 : 17).

"Daarom is het niet juist, dat de

(vervolg)

ene mens in slavernij bij de andere

zou zijn."

"En voor dit doel heb Ik de

grondwet van dit land tot stand

doen komen door verstandige

mannen, die Ik voor dit bepaalde

doel heb verwekt, en Ik heb dit

land door bloedvergieten vrijge-

kocht." (Ibid. 101 : 79-80).

"Mijn onafhankelijkheid is mij

heilig," zeide Brigham Young, "zij

is inhaerent aan die Godheid, Die

in de hemelen regeert. Er is nie-

mand op aarde, die naar Gods
beeld is geschapen, die rechtop

staat en als God georganiseerd is,

die de vrije uitoefening van zijn

wil behoort te worden ontzegd,

voor zo ver hij geen inbreuk

maakt op de rechten van anderen,

dan alleen door goede raad en een

goed voorbeeld." (Discourses of

Brigham Young, pag. 62).

De geschiedenis van de wereld met

al haar twist en tweedracht is

hoofdzakelijk de geschiedenis van

's mensen poging zich van slaver-

nij en overheersing te bevrijden.

De vrije wil van de mens is een

eeuwig beginsel van vooruitgang,

en iedere regeringsvorm, welke

dan ook, die de uitoefening daar-

van belemmert, of belet, is ver-
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keerd. Satans plan was van den

beginne af een dwangsysteem; het

werd verworpen, omdat hij de

vrije wil van de mens, die God
hem had gegeven, wilde vernie-

tigen.

Wanneer de mens dit van God ge-

geven recht gebruikt om de recht-

ten van anderen te beknotten,

handelt hij verkeerd. Vrijheid

wordt losbandigheid en de mens

een overtreder. Het is de taak van

de staat de schender van het recht

in te tomen en de burger te be-

schermen.

Het recht om ons leven naar eigen

inzicht te leven is een Godsge-

schenk, dat direct op het geschenk

van het leven zelf volgt. Vrijheid

van keuze moet hoger geschat

worden dan elk ander aards bezit;

zij is inhaerent aan de geest van de

mens, een goddelijke gift voor

ieder normaal wezen.

Ieder mens, of hij in de diepste ar-

moede wordt geboren of in grote

rijkdom, heeft de rijkste begifti-

ging ontvangen, die van de vrije

wil, 's mensen geërfd en onver-

vreemdbaar recht. Het is de voort-

stuwende kracht naar vooruitgang.

Het is de bedoeling van de Heer

dat de mens als Hij zal worden.

Om dat te kunnen bereiken, was

het voor de Schepper noodzake-

lijk hem eerst vrij te maken. De
mens werd een speciale begiftiging

geschonken, die geen ander levend

ding heeft ontvangen, namelijk de

macht om te kiezen. Alleen tot de

mens heeft de Schepper gezegd:

".
. . niettemin moogt gij voor

uzelf kiezen, want het is u gege-

ven . .
." (Mozes 3 : 17).

Zonder dit vermogen om te kiezen

kan de mens geen vooruitgang ma-
ken.

Met de vrije wilsuitoefening komt
echter de verantwoordelijkheid.

Als de mens voor rechtvaardigheid

moet worden beloond en voor on-

gerechtigheid gestraft, dan eist het

recht dat hem de macht tot onaf-

hankelijk handelen wordt geschon-

ken. Een kennis van goed en

kwaad is voor de vooruitgang van

de mens op aarde noodzakelijk.

Indien hij werd gedwongen altijd

goed te doen of hulpeloos aan de

zonde was overgeleverd, zou hij

noch een zegen voor het eerste,

noch straf voor het tweede ver-

dienen. De verantwoordelijkheid

van de mens gaat onverbrekelijk

met zijn vrije wil samen. Hande-
lingen in overeenstemming met

goddelijke wetten en de natuur-

wetten brengen geluk en die in

strijd daarmee ellende. De mens is

niet alleen verantwoordelijk voor

iedere handeling, maar ook voor

ieder ijdel woord en iedere ijdele

gedachte.

De vrije uitoefening van de wil en

de daarmee gepaard gaande ver-

antwoordelijkheid zijn de funda-

mentele aspecten van de leer van

Jezus. Tijdens Zijn gehele zending

legde Hij de nadruk op de waarde
van het individu en lichtte dat toe

in wat in de openbaring van deze

tijd wordt genoemd "Zijn werk en

Zijn heerlijkheid." (Mozes 1 : 39).

Alleen door de goddelijke gave

van zielevrijheid is zulk een voor-

uitgang mogelijk.

Geweld regeert de wereld van

vandaag. De persoonlijke vrijheid

wordt door internationale wed-
ijver en valse politieke idealen be-
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dreigd. Onverstandige wetgeving,

maar al te vaak door politieke

overwegingen ingegeven, zal, wan-
neer zij van kracht wordt, op ver-

lokkende wijze de vrije wilsuit-

oefening van de mens ondermij-

nen, hem van zijn hem rechtens

toekomende vrijheden beroven en

hem tot niet meer dan een radertje

in het drukkende staatsmechanis-

me maken.

Ofschoon het geen opwekkende

gedachte is, moeten wij ons toch

realiseren dat meer dan de helft

van de wereld onder de invloed

van de haat verkeert. Deze geest

van haat gaat vergezeld van de

ontkenning van het bestaan van

God. Satan werd verworpen om-

dat hij de Schepper wilde verdrin-

gen. Maar zijn macht wordt nog

gevoeld. Hij is actief en spoort tot

ontkenning van Gods bestaan, van

dat van Zijn Geliefde Zoon en van

de doeltreffendheid van het evan-

gelie van Jezus Christus aan.

Enige tijd geleden vertelde de As-

sociated Press het een en ander

over hetgeen in China wordt ge-

daan om de gedachten van de

mensen in een natie van meer dan

zes miljoen zielen te veranderen.

En zij zijn veranderd, voor zo ver

zij door de geest van haat ver-

anderd konden worden. Vijfen-

veertig tot vijftig jaar geleden was

er een geest van verdraagzaamheid

en respect jegens Amerikanen. In

een school in Peking, die door

Amerikanen werd gesteund, zag ik

zelf enige van de actiefste jonge

mensen van de junior school die ik

ooit in mijn leven heb gezien. In

de gehele wereld zag ik nooit zo

veel hoffelijkheid. Tegenwoordig

is dat alles veranderd. De Associa-

ted Press meldde het volgende:

"Een tiental jaren geleden wierp

de pas opgerichte Chinese Volks-

republiek van Mao Tze-Tung haar

rode schaduw over een verontrust

Azië. Nu heeft zich de steeds lan-

ger wordende schaduw zich hal-

verwege de aarde tot de Amerika's

uitgestrekt. Niemand kan met ze-

kerheid zeggen waar het einde er

van zal zijn. In zijn zesenzestigste

jaar hebben zijn communistische

volgelingen hem tot de status van

halfgod verheven. Zijn woorden

en daden, zelfs zijn gedachten zijn

heilige schrift voor 630 miljoen

mensen. Hij is een van de mach-

tigste mannen op aarde en veel

van die macht is op de meest ver-

zwakkende van alle menselijke

emoties - de haat - gebaseerd.

Haat voor de Verenigde Staten,

haat voor rijke grondbezitters,

voor tegen-revolutionairen, voor

Chiang Kai-Shek, haat voor ieder-

een die het niet met hem eens is.

"Haat", zeide een reiziger die on-

langs uit het China van Mao
terugkeerde, is een instelling ge-

worden, in 't bijzonder haat voor

de Verenigde Staten. Het is af-

schuwelijk om aan te zien dat deze

geweldige menselijke machinerie

door maar één brandstof wordt

gedreven: Haat! Indien liefde in

plaats daar van werd gebruikt,

zou het de machtigste natie op

aarde kunnen worden." (Associa-

ted Press, overgenomen door The
Salt Lake Tribune, zondag 11 de-

cember 1960.)

In de geest van haat willen zij

God verdringen, ontkennen zij

Zijn bestaan. Zij ontkennen het
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bestaan van Zijn Eniggeliefdc

Zoon. Zij vernietigen de vrije wil

van de mens. Hier, in een geest van

liefde, loven wij Zijn naam en ver-

kondigen Zijn leer.

Laten wij ons enige ogenblikken

tot Jezus wenden, de Mens die

liefheeft. Hij eerbiedigde en aan-

bad God en wordt zelf geëerbie-

digd en aanbeden door alle chris-

telijke naties en klassen van men-

sen. "Wat de toekomst ook bren-

gen moge," schreef Renan, "Jezus

zal nooit worden overtroffen."

Miljoenen mensen, die verschillen-

de talen spreken en uiteenlopende

idealen koesteren, aanbidden en

eerbiedigen Hem in deze tijd. Wij

hebben eerbied voor Hem omdat
Zijn wijsheid en verhevenheid in

geestelijk opzicht die van alle an-

deren omvatten en te boven gaan.

Hij was het die zeide: "Ik ben het

licht der wereld; die Mij volgt, zal

in de duisternis niet wandelen,

maar zal het licht des levens heb-

ben." (Joh. 8 : 12).

(wordt vervolgd)

GENEALOGIE

De volle

wapenrusting

In een openbaring aan Joseph

Smith, gegeven te Harmony, augus-

tus 1830, die we kunnen vinden in

L. en V. 27, wordt hem gezegd, en

door middel van hem aan de gan-

se kerk, in vers 15 "Verheft daar-

om uw hart, en verheugt u, en om-
gordt uw lendenen en doet mijn

gehele wapenrusting aan, zodat gij

de kwade dag kunt weerstaan, en

alles gedaan hebbende, staande

kunt blijven."

Wat bedoeld wordt met die gehele

wapenrusting kunnen we verder

lezen in de verzen 16, 17 en 18.

"Staat daarom, uw lendenen om-
gord met waarheid, het borstschild

der gerechtigheid dragende, en uw
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voeten geschoeid met de bereidheid

van het evangelie des vredes, dat

ik Mijn engelen u heb laten toe-

vertrouwen.

En neemt het schild des geloofs,

waarmede gij alle vurige pijlen van
de goddelozen zult kunnen uit-

blussen.

En neemt de helm der zaligheid,

en het zwaard van Mijn geest, die

Ik op u zal uitstorten, en Mijn

woord, dat Ik u openbaar, en

weest eensgezind aangaande al

hetgeen gij ook van Mij vraagt, en

weest getrouw, totdat Ik kom, en

gij zult wo^-den opgenomen, zodat

gij eveneens daar zult zijn waar Ik

ben. Amen."

In deze vier verzen ligt heel wat

opgesloten. Alles moeten we ge-

daan hebben om staancie te kun-

nen blijven als de kwade dag

komt. Wij, die verlangend waren

naar een kennis van de waarheid,

hebben het evangelie ontvangen;

het is ons "toevertrouwd". Het is

een kostbare schat, waarmee we
niet lichtzinnig om kunnen gaan.

De gehele wapenrustmg! Eigenlijk

zouden we het samen kunnen vat-

ten in de eerste twee geboden:

God liefhebben bovenal, en onze

naasten als onszelven. God lief-

hebben bovenal! Het is zo gauw
gezegd, maar realiseert u zich wel

eens wat het betekent? Het komt
neer op de bereidheid volledig Zijn

wil te doen. Er is niemand, die

volledig Gods wil doet, daarvoor

zijn we te onvolmaakt. Maar de

bereidheid en het pogen moeten er

zijn. En als we bereid zijn en als

we pogen zullen we kracht ont-

vangen om te volbrengen.

Bij onze doop hebben we een ver-

bond met God gesloten om voort-

aan naar Zijn wil te leven, ons te

bekeren van onze fouten en te-

kortkomingen. Wie op dat mo-
ment de gehele wapenrusting aan-

trekt en met heel zijn hart achter

het evangelie gaat staan en bereid

is eerlijk en oprecht te volharden,

zal al gauw het verlangen in zich

op voelen komen om dichter bij

God te zijn. Ook de hogere ver-

bonden in de tempel te sluiten. Ik

kan er niet genoeg de nadruk op

leggen ciat alleen dan het gaan

naar de tempel goed is. Wie de

lagere verbonden met God niet

houden kan, kan zéker de hogere

verbonden niet naleven! Het gaan

naar de tempel moet in de eerste

plaats voortspruiten uit het ver-

langen om God te dienen. Dus Zijn

wil te doen.

Bij het God liefhebben hoort ook

het naasten liefhebben. Jezus zegt:

"Al wat gij de minste Mijner broe-

deren hebt aangedaan hebt gij Mij

gedaan". Dit geldt zowel voor het

kwade als voor het goede. Alle

mensen, die op aarde leven, én die

ooit op aarde geleefd hebben, zijn

onze naasten. Wij zijn medever-

antwoordelijk voor alles wat er

met alle mensen gebeurt. Zouden

wij mensen allemaal leven zoals

God van ons verlangt, in overeen-

stemming met onze hoge afkomst,

dan zouden er geen misdaden, geen

oorlogen en onderdrukking be-

staan. Als er grote rampen gebeu-

ren, zijn velen van ons wel even

gewillig geldelijke steun te ver-

lenen. Ook voor de hongergebie-

den. Maar eten sturen naar een

hongergebied is maar even een

noodvoorziening, waar de mensen
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niet voldoende mee geholpen zijn.

Het vereist een niet aflatende zorg

o'-Ti hen werkelijk te helpen, name-
lijk hun kennis bij te brengen en in

staat te stellen zichzelf te helpen.

Dit vraagt vele en voortdurende

offers van ons. President George

Albert Smith heeft eens gezegd,

dat wij, behalve onze tienden aan

de kerk, ook nog een tiende van
ons inkomen moesten reserveren

voor hulp aan onze naasten. Zelf

deed hij dit altijd.

En dit zijn dan nog de levenden,

die we ten slotte nog kunnen leren

zichzelf te helpen. Maar de doden

kunnen niets voor zichzelf doen.

Zij zijn voor hun verlossing volko-

men van ons afhankelijk. En de

Heer wil dat we hen helpen. Ieder

lid van de kerk zijn eigen voorge-

slacht. U bent verantwoordelijk er

voor en zult later ook rekenschap

af moeten leggen. Het is een won-
derbaarlijke macht, die ons gege-

ven is, om Heilanden op de berg

Zien te zijn. Hebben wij het recht

om ons voorgeslacht, dat voor het

grootste deel toch uit rechtvaar-

dige mensen zal bestaan, te ver-

oordelen nog een paar eeuwen in

de geestelijke gevangenis te blij-

ven? Zal er veel liefde in de har-

ten van deze geestelijke gevange-

nen voor u kunnen bestaan? Maar
denk u in het andere geval eens in

wat een blijde schare u op zal

wachten, als u door de sluier heen-

gaat bij uw dood! Ook dit werk

voor de doden hoort tot de gehele

wapenrusting, die u dragen moet

om de kwade dag te kunnen door-

staan!

Er is ons een grote belofte gedaan,

als wij Gcd zó liefhebben, dat wij

die volle wapenrusting gaan dra-

gen. In L. en V. 88 : 67-68 lezen

we:

"En indien uw oog alleen op Mijn

eer is gericht zal uw ganse lichaam

met licht worden vervuld, en die

met licht is vervuld begrijpt alle

dingen.

Heiligt u daarom, opdat uw ge-

moed oprecht voor God worde, en

de dagen zullen komen dat gij

Hem zult zien; want Hij zal Zijn

aangezicht voor u ontsluieren, en

het zal in Zijn tijd geschieden, en

op Zijn wijze en overeenkomstig

Zijn wil".

J.M.v.K.

Korte Mededeling
Voor de goede orde vermeld ik de C.J.V.V. door de heer De Roo
alsnog, dat het geschenk, hetwelk werd aangeboden, een elektrische

de Amersfoortse gemeente namens klok was. A.D.J.
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CONFERENTIESPROKKELS

„Hij leeft - Zijn naam
zij verheerlijkt"

De dreiging van het kwaad, dat

onvermijdelijk tot chaos, verwar-

ring en ondergang voert, draagt er

toe bij om meer het oog op het

leven en de boodschap van Chris-

tus gericht te houden, de toepas-

sing van Zijn leer noodzakelijker

te maken en de eindoverwinning

boven alle twijfel te stellen.

Paulus zeide dat "zich zou buigen

alle knie ... En alle tong zou be-

lijden, dat Jezus Christus de Here

zij, tot heerlijkheid Gods des Va-

ders". (Fil. 2 : 10, 12).

Een uitgebreide kennis van pro-

fetie (die niet anders is dan vooraf

vertelde geschiedenis) en van ge-

schiedenis (wat dikwijls vervulde

profetie is), bevestigt het feit dat

God leeft. Van Genesis tot Open-

baring bevat de Bijbel steeds de

geschiedenis van Gods handelingen

met Zijn kinderen.

Christus kwam op aarde en ver-

heerlijkte de Vader, voleindigde

het werk dat Hem te doen was ge-

geven, en aan het einde was al dat

Hij vroeg met de Vader te worden
verheerlijkt met de heerlijkheid die

Hij met Hem had, voordat de we-

reld was. (Joh. 17 : 3-5.)

Alle christenen in de wereld beho-

ren de openbaringen van God, die

aan Zijn profeten op het westelijke

en oostelijke halfrond werden ge-

geven, te geloven en door deze te

worden geleid. De volken van de

westelijke wereld zijn zij, van wie

Hij zeide: "Ik heb nog andere

schapen, die van deze stal niet

zijn; deze moet Ik ook toebren-

gen; en zij zullen Mijn stem horen;

en het zal worden één kudde, en

één Herder." (Joh. 10 : 16.)

De Verenigde Staten van Amerika

en hun bondgenoten zijn gedwon-

gen geweest ter verdediging van de

vrijheici de wapens op te nemen.

De schriften, oude zowel als nieu-

we, rechtvaardigen het verdedigen

van de vrijheid van onszelf en van

onze zwakkere naasten.

De onderscheidene presidenten van

de Verenigde Staten, ongeacht tot

welke partij zij behoorden, hebben

verklaard geen vergroting van

grondgebied te wensen, noch

zwakkere naties te onderwerpen.

Wij staan voor vrijheid voor allen

en voor het recht onbelemmerd

zelf beslissingen te nemen. Dit al-

les in het belang van een perma-

nente wereldvrede.
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De president van de Verenigde

Staten verklaarde dit onlangs op-

nieuw en onderstreepte deze ge-

dragslijn en wees elke bedoeling

van de Verenigde Staten om
grondgebied, bases of heerschappij

te verkrijgen, van de hand. Dit is

in strikte overeenstemming met

Gods woord tot de profeten van

ouds, van wie sommigen koningen,

generaals en legeraanvoerders wa-

ren.

Wij zijn het over het onderwerp

vrijheid met een van dezen eens,

met Alma, die in hoofdstuk 61 :

14 zegt:

"Laten wij daarom . . . het kwaad
tegengaan, en dat kwaad, dat wij

niet met woorden kunnen bestrij-

den, zoals opstanden en verdeeld-

heden, laten wij dat met het

zwaard tegengaan, opdat wij onze

vrijheid mogen behouden, zodat

wij ons in . . . de zaak van onze

Verlosser en onze God mogen ver-

heugen . .
."

Hugh B. Brown

Eerste Raadgever in het

Eerste Presidentschap

„Hij is niet dood"

".
. . Ofschoon wij, leden van de

Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen, met

miljoenen anderen in de wereld

heden ten dage in God de Eeu-

wige Vader en in Zijn Zoon Jezus

Christus en in de Heilige Geest

geloven, zijn er ook, die de wereld

trachten te overtuigen dat God
dood is. Sommigen beweren chris-

tenen te zijn; maar zij zijn atheïs-

ten en zeggen dat God in Christus

stierf.

Deze theorie is niet nieuw, maar

zij is daarom zo ernstig en onze

aandacht waard, omdat zij uit het

christendom is voortgekomen en

door intellectuelen, theologen,

leraren in seminaries en universi-

teiten, predikanten en bisschoppen

wordt verkondigd, van de kansel

gepredikt en in boeken en tijd-

schriften wordt verbreid. De ernst

van de bewering dat God dood is,

komt ook tot uiting door toestan-

den, die in deze tijd in de colleges

in Amerika heersen. In een er van

vonden de onderzoekers weinig of

geen bewijs van een absolute over-

tuiging of aanhankelijkheid. Zij

eindigden met het geloof van de

studenten wereldlijke godsdienst te

noemen.

In de Weekly Religious Review
lezen wij: "Het is een ernstige

theologische aangelegenheid, hoe-

234



'De Ster''

v/el niet zonder komische aspec-

ten. In ieder land duiken plotse-

ling seminarieprofessoren naar

het schijnt op, die zeggen: "Wij

moeten nu eens ophouden met in

God te geloven". Geloof, zo zeg-

gen zij, terwijl zij hoofdschuddend

hun studenten aankijken, is niet

langer mogelijk". (Weekly Reli-

gious Review, no. 266, november

1965, pag. 1).

Het is van betekenis hier op te

merken, dat menig college In Ame-
rika oorspronkelijk door gods-

dienstige mensen met een gods-

dienstig doel werden ingesteld. Ge-

durende de meeste tijd van de ne-

gentiende eeuw waren het middel-

punten van religieuse activiteit,

maar in deze eeuw heeft een radi-

cale verschuiving onder academici

naar neutraliteit op godsdienstig

gebied plaats gehad. Zo kan de

student met zijn traditionele ge-

loof tot de ontdekking komen, dat

zijn gekoesterde overtuigingen ge-

negeerd, afgewezen, doodgezwegen

of in twijfel getrokken worden

door een andere geloofsnorm. Zijn

achteruitgang in een wereldse om-

geving is intellectueel en moreel

gesproken, snel en niet zelden

rampzalig.

Om onze studenten te helpen deze

stand van zaken onder de ogen te

zien, heeft de Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laat-

ste Dagen bij bijna alle middelbare

scholen en universiteiten, seminaries

en andere onderwijsinstellingen ge-

vestigd, waar voldoende studenten

aanwezig zijn om dit te rechtvaar-

digen. Ik zou de ouders willen

aanraden hun kinderen naar scho-

len te zenden, waar deze instellin-

gen aanwezig zijn.

De mensen die de "God-is-dood"-

theorie propageren, zeggen dat het

ouderwets is om in God te geloven

en waarschuwen dat als de chris-

tenen hun geloof niet in overeen-

stemming brengen met de heden-

daagse kennis, het christelijk ge-

loof zelf zal worden verlaten.

Kunt u zich iets afschuwelijkers

indenken dan de bewering dat wij

moeten trachten God aanvaard-

baar te maken voor de mens, in

plaats van te proberen de mens

terug te brengen tot God?
De belofte die God aan Israël gaf

in Deuteronomium is onze aan-

dacht ten volle waard.

"Dan zult gij van daar den Here,

uw God, zoeken en vinden; als gij

hem zoeken zult met uw ganse

hart en met uw ganse ziel.

"Wanneer gij in angst zult zijn, en

u al deze dingen zullen treffen; in

het laatste der dagen, dan zult gij

wederkeren tot de Here, uw God,

en Zijn stem gehoorzaam zijn '"').

".
. . Hij zal u niet verlaten."

(Deut. 4 : 29-31).

N. Eidon Tanner

Tweede Raadgever in het

Eerst Presidentschap

) De Engelse Bijbel, de King James-

vertaling, geeft de aangehaalde tekst

anders, en n.m.m. beter weer: "Maar

indien gij van daar de Here uw God
zult zoeken, zult gij Hem vinden, in-

dien gij Hem zoekt met uw ganse hart

en met uw ganse ziel. Wanneer gij in

angst zijt en al deze dingen u zullen

treffen in het laatste der dagen, indien

gij tot de Here uw God wederkeert en

Zijn stem gehoorzaam zijt; ...zal Hij u

niet verlaten." - Vert.
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De tekenen van des
Heren komst

".
. . Een van de tekenen van de

laatste dagen zou een vermeerde-

ring van kennis zijn. Daniel kreeg

de opdracht: "Sluit deze woorden

toe, en verzegel dit boek (van zijn

profetie), tot de tijd van het ein-

de: (en in die dagen); velen zullen

het naspeuren en de wetenschap

zal vermenigvuldigd worden, (Da-

niël 12 : 14). (Aantekening van de

vertaler: Hier weer een opmerke-

lijk verschil tussen de Staten- en de

Kink James-vertaling: "velen zul-

len heen en weer snellen" . Op het

laatste is het vervolg gebaseerd.

Snellen de mensen van deze tijd

niet heen en weer als nooit tevoren

in de geschiedenis van de wereld?

Snellen niet de meesten van ons in

auto's, op zoek naar vertier? Is de

kennis niet vermeerderd? Is er ooit

in de geschiedenis van de wereld

een tijd geweest waarin zo veel

kennis op de mensheid als 't ware

werd uitgestort? Jammer genoeg

echter zijn de woorden van Pau-

lus waar: de mensen leren steeds,

maar komen nooit tot een kennis

van de waarheid. ( Tim. 3 : 7).

Hebt ge ooit geprobeerd de uit-

storting van kennis, de grote ont-

dekkingen en uitvindingen van de

laatste 136 jaren met de herstel-

ling van het evangelie in verband

te brengen? Denkt ge niet dat dit

verband bestaat? Het is niet om-

dat wij intelligenter zijn dan onze

voorvaderen, dat wij deze kennis

hebben ontvangen, maar omdat

God dit in onze generatie heeft

gewild. Toch nemen de mensen

zelf die eer aan en erkennen de

hand van de Almachtige in deze

dingen niet. Amerika werd ont-

dekt, omdat de Here dat wilde.

Het evangelie werd in Amerika

hersteld en niet in een ander land,

omdat de Here dat zo wilde.

Hebben wij niet talloze geruchten

van oorlogen gehad en oorlogen

als de wereld nooit tevoren heeft

gekend? Is er heden ten dage geen

beroering onder de volken en ver-

keren hun regeerders niet in moei-

lijkheden? Zijn er geen tronen om-
ver geworpen en hebben er geen

grote veranderingen plaats gegre-

pen? De gehele aarde is in beroe-

ring, ledere dag wordt melding

gemaakt van aardbevingen . . . In-

dien alle aardbevingen, welker

sterkte volgens een bepaalde schaal

wordt gemeten, van de sterkte

"O" konden worden waargeno-

men, kan men de schatting van

een tot tien miljoen per jaar ge-

makkelijk aanvaarden. Er hebben

ongeveer 2000 aardbevingen per

jaar plaats met een sterkte van 5

tot 6 en 20.000 met een sterkte
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van 4 tot 5. Het ziet er dan ook
wel naar uit, indien deze laatste

in dicht bevolkte streken zouden

optreden, dat grote schade zou

worden aangericht.

De andere tekenen die de Here
heeft gegeven, zijn reeds waarge-

nomen of staan voor de deur. Wij
weten dit uit eigen waarneming en

uit voorspellingen van de profe-

ten.

Honderddertig jaar geleden zeide

Elia tct Joseph Smith dat de grote

en verschrikkelijke dag des Heren

nabij was, ".
. . ja, voor de deur."

(L. en V. 110 : 16).

Toch gaat de wereld haar gang en

slaat heel weinig acht op alles wat

de Here heeft gezegd en op alle

gegeven tekenen en aanwijzingen.

De mensen verharden hun hart en

zeggen dat Christus Zijn komst

uitstelt tot aan het einde der aar-

de. (L. en V. 45 : 26). Zij eten en

drinken, huwen en geven ten hu-

welijk volgens de wijze der wereld,

niet van God, zonder er aan te

denken dat het einde van de on-

gerechtigheid nabij is. Vermaak en

liefde voor het wereldse hebben

het hart van de mensen gevangen.

Zij hebben geen tijd de Here te

dienen en op Zijn waarschuwingen

acht te slaan; daarom gaat dit

door totdat de dag der vernieti-

ging over hen komt.

Er was nooit een tijd in de ge-

schiedenis van de wereld dat het

noodzakelijker was voor de kin-

deren der mensen om zich te beke-

ren. Wij zijn trots op onze hoge

beschaving, op onze grote kennis

en wijsheid, maar de liefde voor

God is vergeten!

Joseph Fielding Smith

President van de Raad der

Twaalven, lid van

het Eerste Presidentschap

Vtfat wilt gij dat ik

doe?
".

. . Nu ik spreek over Nieuw-

Zeeland, wil ik u vertellen van

een mooi wit kerkje in de Maro-

maku Vallei. Ongeveer 25 jaar ge-

leden schreef broeder Matthew

Cowley, die toen president van de

Nieuw-Zeelandse zending was, een

brief aan president Heber J. Grant

en zijn raadgevers en vertelde hun

over die trouwe gemeente van En-

gelse leden. Wegens hun toewij-

ding en hun voortreffelijke tien-

denlijst gedurende vele jaren, stel-

de hij voor dat een bescheiden

kerkje voor hen zou worden ge-

bouwd zonder enige bijdrage hun-

nerzijds, dus geheel uit het tien-

denfonds van de Kerk.
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Spoedig daarna ontving hij een

goedkeurend antwoord. Onmiddel-

lijk werd een speciale vergadering

in het schoolgebouw bijeen geroe-

pen, waar deze mensen uit de eer-

ste hand vernamen wat voor hen

was gedaan.

In het begin zaten zij allemaal stil.

Niemand scheen erg verrukt te zijn

bij het horen van het nieuws.

Daarna stond ieder gezinshoofd

een voor een op en zeide dat hij

erg teleurgesteld zou zijn als hem
geen financiële medeverantwoor-

delijkheid werd verleend. Binnen

twintig minuten was voor het vol-

le bedrag ingeschreven. Deze ge-

trouwen waren gewoon de extra

mijl te gaan waar het om voorzie-

ning in de geldelijke behoeften van

het koninkrijk ging, en zo wilden

zij het nu ook. Ziet u, de mens

overwint zijn zelfzuchtige verlan-

gens als hij de tiendewet des He-
ren naleeft.

De vorige week zei een man: "De
kosten van levensonderhoud ma-
ken het mij onmogelijk het af-

staan van een tiende van mijn in-

komen te overwegen. "Volgens

iedere norm van economisch en

financieel onderricht, zoals dat

door het menselijk brein wordt ge-

geven, schijnt deze redenering wel

gegrond te zijn. Maar de geeste-

lijke wet is anders. Herinnert u

zich hoe onthutst de menigte was
toen de Zaligmaker zeide: "Die

zijn ziel vindt, zal dezelve ver-

liezen; en die zijn ziel zal verloren

hebben om Mijnentwil, zal dezelve

vinden". Welnu, de tiendewet

heeft veel overeenkomst hiermee;

wij ontvangen door te geven. Vol-

gens wereldse maatstaven klopt

dat niet en de meeste mensen vin-

den zulke leer onpraktisch en zelfs

louter theorie.

Maar toch werkt zij! Honderden
en duizenden kunnen dat heden

getuigen, omdat hun geloof zoda-

nig was, dat zij Gods uitnodiging

wilden aanvaarden, toen Hij zei-

de: "Brengt al de tienden in het

schathuis, opdat er spijze zij in

Mijn huis; en beproeft Mij nu

daarin, zegt de Here der heirscha-

ren, of Ik u dan niet opendoen zal

de vensteren des hemels en u zegen

afgieten, zodat er geen schuren ge-

noeg wezen zullen." (Mal. 3 : 10).

Geen wereldlijk aanbod, door wie

ook gedaan, kan tegen deze uitno-

diging op. Ziehier de enige wer-

kelijke oplossing voor de kosten

van het dagelijks levensonderhoud.

Wij kunnen het gezinsbudget niet

alleen toereikend maken, dus doen

wij er goed aan God tot onze deel-

genoot te nemen door Hem lO^/o

te geven. "Ik, de Here, ben ge-

bonden, wanneer gij doet wat Ik

zeg", en dan voegt Hij er aan toe:

"Maar wanneer gij niet doet wat

Ik zeg, hebt gij geen belofte." (L.

en V. 82 : 10). Eenvoudiger kan

het niet gezegd worden. Wanneer
wij besluiten Zijn voorwaarden

aan te nemen, komen wij met ver-

bazing tot de ontdekking, dat wij

met 9 gulden veel meer kunnen
doen met Zijn hulp dan met 10

gulden op eigen kracht . .
."

Rohert L. Simpson

van de presiderende Bisschap
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mogen vermeerderen"
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:ou

In de eerste afdeling van de Leer

en Verbonden lezen wij waarom
de Heer Zijn evangelie herstelde en

waarom Hij in 1830 Zijn Kerk liet

organiseren:

"De zzaakke dingen der aarde zul-

len voortkomen en de machtige en

sterke afbreken, opdat de mens

niet bij zijn medemens te rade zou

gaan, noch in de arm des vleses

vertrouwen -

maar opdat ieder mens in de naam
van God, de Here, de Zaligmaker

der wereld, zon mogen spreken;

eveneens opdat geloof op aarde

zou mogen vermeerderen;

opdat Mijn eeuwig verbond zou

worden gevestigd;

opdat de volheid van Mijn evan-

gelie door de zwakken en eenvou-

digen zou mogen worden verkon-

digd tot de einden der wereld en

voor koningen en regeerders.''

Eén van de belangrijkste punten

hierin is wel de verklaring "opdat

geloof op aarde zou mogen ver-

meerderen."

Geloof in God, de Eeuwige Vader,

de levende God, en in Jezus Chris-

tus, Zijn Zoon, de Zaligmaker.

Alleen door geloof en het daar-

door verkregen getuigenis zijn wij

in staat de listen en lagen van sa-

tan te onderkennen en in volle

overtuiging te zeggen "satan ga

achter mij", indien verzoekingen

komen.

Wat is geloof eigenlijk? Paulus gaf

in zijn brief aan de Hebreeën een

prachtige definitie van geloof; hij

schreef:

"Het geloof nu is de zekerheid der

dingen, die men hoopt, en het be-

wijs der dingen, die men niet ziet."

(Hebr. 11:1)

De "zekerheid der dingen, die men
hoopt", dit betekent vertrouwen.

Vertrouwen op de komende zege-

ningen. Vertrouwen op de woor-

den van God, woorden die ons

vertellen van een heerlijke toe-

komst. Geloof en vertrouwen heb-

ben schijnbaar de zelfde betekenis,

doch er is een wezenlijk verschil

tussen deze twee begrippen.

Geloof is iets aanvaarden dat het

wel zo zal zijn of het betekent "er-

gens mee instemmen". Het is pas-

sief.

Vertrouwen daarentegen duidt op

"zekerheid"; het is actief. Ver-

trouwen is een levend, krachtig en

bezield geloof. Indien wij vertrou-

wen hebben, dan bezitten wij het

getuigenis en het getuigenis is het

bewijs der dingen die men niet

ziet. De woorden van Paulus zou-

den nu anders gezegd kunnen wor-

den en wel:

"Door geloof komt het vertrou-

wen in de vervulling van alles wat

de woorden van God ons zeggen

en door het vertrouwen hebben wij

het getuigenis of vjel het bewijs

van de dingen die we niet kunnen

zien."

In de Bijbel en in het Boek van

Mormon vinden wij tal van voor-
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beelden van groot gloof en het

daarmede gepaard gaande absolute

vertrouwen in God. Als wij op

Hem vertrouwen dan betekent

zulks, dat wij Zijn wetten aan-

vaarden en dat wij Zijn woorden,

die Hij door Zijn dienstknechten

tot ons heeft gesproken en door

hen op schrift heeft laten stellen,

onvoorwaardelijk als onze leid-

raad voor dit leven aanvaarden.

Gelovig vertrouwen is noodzake-

lijk voor onze zaligheid en hoe

kunnen wij zaligheid verkrijgen?

Dit kunnen wij alleen door de be-

middeling en de verzoening van

Christus. De verzoening geldt

hoofdzakelijk voor onze persoon-

lijke zonden en fouten en naar-

mate wij de wetten der rechtvaar-

digheid gehoorzamen, zal die be-

middeling en die verzoening op

ons van toepassing zijn. En gelovig

vertrouwen in Jezus Christus is

onmisbaar voor het verkrijgen van

zaligheid.

Er is echter nog wat: niemand kan

doeltreffend in Jezus Christus ge-

loven doch aan het bestaan van

de Vader en de Heilige Geest twij-

felen. Petrus getuigde door open-

baring "Gij zijt de Christus, de

Zoon van de Levende God". Het
geloof in de gehele Godheid, dus

in de Vader en de Zoon en de Hei-

lige Geest is noodzakelijk voor het

verkrijgen van zaligheid. In de

schriften komen tal van teksten

voor waarin de zaligheid verze-

kerd wordt voor hen, die een ge-

lovig vertrouwen in Goed oefenen

en die daarbij de geboden onder-

houden. Het geloof zonder de wer-

ken is dood.

De geboden onderhouden duidt er-

op, dat we gehoorzaam moeten

zijn. Als wij een getuigenis afleg-

gen en daarin verklaren "ik ge-

loof en vertrouw in de Vader, in

de Zoon en in de Heilige Geest",

dan moeten wij ook, en dat kan

niet anders, alle geboden onder-

houden. Doen wij dit niet, dan is

ons geloof en ons vertrouwen

waardeloos. Jezus heeft gezegd:

"Wie gelooft en zich laat dopen,

zal behouden worden, maar wie

niet gelooft zal veroordeeld wor-

den". (Marcus 16 : 16). Maar ook

zeide Hij: "Wie in de Zoon ge-

looft, heeft het eeuwige leven;

doch vjie de zoon ongehoorzaam

is, zal het leven niet zien, maar de

toorn Gods blijft 'op hem". (Joh.

3 : 36).

Wij allen weten best wat deze

woorden betekenen. Zij betekenen,

dat wij de dingen die Hij ons ge-

zegd heeft te doen, ook moeten

doen. Doen wij ze niet, dan zijn

wij ongehoorzaam aan Zijn wet-

ten. Er heerst in het heelal een

dominerende wet, te weten: de wet

van oorzaak en gevolg. Het is

daarom zo verkeerd, ja absurd, als

wij getuigen dat wij in Hem gelo-

ven en vertrouwen, maar Hem niet

gehoorzaam zijn. Hoe vaak zijn

wij niet ongehoorzaam en hoe

vaak staan wij daardoor onze

eigen zaligheid niet in de weg!

Hoe kunnen wij nu ons geloof

krijgen en hoe kunnen wij het ver-

kregen geloof versterken? In de

brief van Paulus aan de Romeinen
(hoofdstuk 10, vers 17) staat het

antwoord. Paulus schrijft daarin:
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"Zo is dan het geloof uit het ge-

hoor, en het gehoor door het

woord Gods."

Wat zegt het woord Gods ons?

Het zegt ons hoe wij moeten den-

ken, handelen en spreken. Wij

moeten leven bij ieder woord, dat

uit de mond Gods komt. Er be-

staat een verderfelijke leer, name-

lijk de leer van rechtvaardiging

door geloof alleen. Deze leer is

een leer, een verzmsel, van men-

sen. Zij komt niet van de Heer.

Integendeel, de Heiland leerde,

dat werken noodzakelijk zijn om
de waarde van een belijdenis of

getuigenis en de doeltreffendheid

van geloof te tonen.

"Niet ieder, die tot mij zegt Here,

Here, zal het koninkrijk der he-

melen binnengaan, maar wie doet

de wil Mijns Vaders, die in de

hemelen is." (Matt. 7 : 21).

"Wie Mijn geboden heeft en ze

bewaart, die is het, die Mij lief-

heeft; en wie Mij liefheeft, zal ge-

liefd worden door mijn Vader en

Ik zal hem liefhebben en Mijzelf

aan hem openbaren." (Joh. 14:21).

Kunnen wij nu inzien hoe nood-

zakelijk het voor ons is om te ge-

hoorzamen aan alle geboden en in-

zettingen, die wij van de Vader en

Zijn Zoon hebben gekregen? Wij

kunnen niet nauwgezet genoeg zijn

in het naleven van alle geboden,

ja van alles wat het evangelie ons

zegt.

"Gij zijt het zout der aarde, indien

nu het zout smakeloos wordt, welk

nut heeft het dan nog^ Men kan

het beter wegwerpen.

Als wij ons getuigenis geven, hetzij

op onze getuigenissenvergaderin-

gen, hetzij tijdens andere gelegen-

heden en wij dan niet tevens alle

geboden, vooral het gebod van

liefde, nakomen, dan zijn wij leu-

genaars zijn? Dat was Johannes.

dig om te zeggen dat wij dan leu-

genaars zijn? Dat was Johannes,

Hij zeide:

"En hieraan onderkennen wij dat

wij Hem kennen; indien wij zijn

geboden bewaren: wie zegt, ik ken

Hem, en Zijn geboden niet be-

waart, is een leugenaar, in hem is

de waarheid niet; maar wie Zijn

woord bewaart, in hem is waarlijk

de liefde Gods volmaakt: hieraan

onderkennen wij, dat wij in Hem
zijn." (1 Joh. 2 : 3-5).

Gebrek aan geloof en vertrouwen

wordt veroorzaakt door lauwheid,

door gebrek aan ijver, gebrek aan

toewijding. Een bisschop of een

gemeentepresident heeft veel te

doen om de harmonie in zijn wijk

of gemeente te beschermen. Hij

moet vaak zoveel tijd verknoeien

om onenigheidjes recht te zetten.

Dit moet niet nodig zijn. De oor-

zaak van veel leed is "kleinzielig-

heid". La Rochefoucauld heeft

eens iets gezegd dat zo scherp als

een zwaard is, maar het was een

grote waarheid die hij zeide:

"Kleine karakters voelen zich ge-

raakt door de kleinste kleinighe-

den".

Wij moeten ons steeds voornemen

om beter te doen dan voorheen.

Het moet echter niet bij een voor-

nemen blijven. Wij moeten groot

zijn en wij moeten ons aan zelf-

kritiek onderwerpen. Het is steeds
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de moeite waard om onze houding

ten goede te keren. Als wij dat

doen, dan zijn wij bezig ons te be-

keren. Bekering betekent oprecht

berouw, oprechte spijt hebben over

onze zonden en fouten. Als wij be-

rouw en spijt hebben, dan vol-

trekt zich van zelf een verande-

ring in ons; er vindt een hervor-

ming plaats. Er zijn mensen, die

met hun woorden en hun gedra-

gingen de schijn willen wekken,

dat zij zich bekeerd hebben en dat

zij welwillend zijn, doch in hun
denken, in hun hart heerst nog

steeds duistrnis. Heel vaak zijn er

mensen, die de Heer naderen met

hun lippen, doch wier harten verre

van Hem zijn.

De ogen zijn de spiegel van de

ziel. Hoe kunnen ogen niet stralen

van innerlijk geluk en van inner-

lijke reinheid! Wat kan een gelaat,

ook al heeft de natuur het niet met

schoonheid gezegend, stralen van

morele schoonheid! Wat kan in-

nerlijke duisternis een schijnheilig-

heid en een lelijkheid te zien ge-

ven. Dan stralen de ogen niet; de

glimlach is niet oprecht. De gehele

persoonlijkheid doet koud aan;

zij stoot af.

Laten wij leven bij ieder woord
dat de mond Gods uitgaat. ''Houd

steeds geloof, deugd, kennis, ma-
tigheid, geduld, broederlijke gene-

genheid. Godsvrucht, mensenmin,

ootmoed en ijver in gedachten. Bid

en gij zult ontvangen; klop, en u

zal worden opengedaan. Amen. (L.

en V. 4 : 6-7). CS.

DE VRAAG
van de maand

beantwoord door

JOSEPH FIELDING SMITH,

President

van de Raad der Twaalven

Raadgever

in het Eerste Presidentschap

De drie getuigen

VRAAG: Ik heb nooit kunnen be-

grijpen waarom de drie getuigen

van de echtheid van het Boek van

Mormon de Kerk de rug toe kon-

den keren, nadat zij zulk een won-
derbaar getuigenis hadden ontvan-
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gen en in de tegenwoordigheid van
een hemelse afgezant hadden ge-

staan. Het komt mij voor, omdat
zij dit deden, dat dit in belangrijke

mate aan hun plechtige woorden
afdoet, waarmede zij hun getuige-

nis, dat in elk exemplaar van het

Boek van Mormon is afgedrukt,

tot uitdrukking brachten, ondanks

het feit, dat toen zij de Kerk had-

den verlaten, zij toch de waarheid

er van volhielden, naar ik begrijp,

tot aan hun dood. Wat zou het

niet veel beter zijn geweest, indien

zij gedurende hun gehele sterfelijke

leven de Kerk trouw waren geble-

ven.

ANTWOORD: Wanneer wij de

houding van deze drie getuigen be-

schouwen, moeten wij enige om-

standigheden in aanmerking ne-

men. Het belangrijke feit is daar,

dat zij, ondanks het verlies van

hun lidmaatschap, alle drie dat

heilige getuigenis getrouw zijn ge-

bleven. Dat getuigenis was voor

hen in later jaren even waar als

het was op de dag toen zij hun

naam onder het document schre-

ven, dat in elke aflevering van het

Boek van Mormon wordt aange-

troffen.

Oliver Cowdery en Martin Harris

keerden in diepe nederigheid tot

de Kerk terug en stierven in vol

geloof. David Whitmer keerde,

hoewel hij zij getuigenis gestand

hield, nimmer tot de Kerk terug

en stichtte zelf een kerk. Martin

Harris werd later een pionier in de

valleien der bergen en overleed als

een Heilige der Laatste Dagen.

Oliver Cowdery stierf als een ge-

trouw lid van de Kerk en David

Whitmer, die meende dat de Kerk
was afgedwaald, verzamelde een

groep om zich heen, die volgens

hem bestond uit de ware volgelin-

gen van de profeet Joseph Smith.

Persoonlijk voel ik veel sympathie

voor David Whitmer. Ik geloof

dat hij een eerlijk man was, doch

iemand, die door anderen was

overreed. Het moet tot zijn eer

worden gezegd dat hij tot aan zijn

dood getuigenis gaf van het ver-

schijnen van het Boek van Mor-

mon en dat hij met Oliver Cow-
dery en Martin Harris zijn getui-

genis vrijwillig had gegeven. Er

waren ogenblikken dat kwaadwil-

lende personen trachtten hem in

zijn getuigenis te laten struikelen,

maar dat lukte nooit.

Op zekere dag bezochten Orson

Pratt en Joseph F. Smith hem en

hadden een lang onderhoud met

hem. Hij was blij hen te zien en

hun gesprek ging gedeeltelijk over

gebeurtenissen tijdens de begin-

geschiedenis van de Kerk. Bij deze

gelegenheid gaf David Whitmer
zijn getuigenis met betrekking tot

het verschijnen van het Boek van

Mormon, welk getuigenis nimmer

van het eerste afweek en dat ook

in het Boek van Mormon is opge-

nomen met zijn handtekening en

die van Oliver Cowdery en van

Martin Harris. Ofschoon hij nooit

heeft verzocht om tot de Kerk te

mogen terugkeren, was hij de ver-

keerde opvatting toegedaan dat hij

het volste recht had een eigen or-

ganisatie op te bouwen, wat hij

dan ook deed. Het is jammer dat

hij Oliver Cowdery en Martin

Harris niet heeft nagevolgd, die

elk als getrouwe leden van de
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Kerk zijn gestorven.

Sta mij toe de aandacht te vestigen

op deze feiten, zoals ik ze zie. Als

het verschijnen van het Boek van

Mormon op bedrog had berust, als

Moroni nooit had bestaan en Jo-

seph Smith door misleiding en

fraude het Boek van Mormon aan

het daglicht had gebracht, dan zou

dat boek zo vol fouten hebben ge-

staan, leerstellig zowel als histo-

risch, dat het bedrog elk intelli-

gent mens, die een exemplaar er

van in handen krijgt, moest op-

vallen. Ik daag iedereen uit, wie

dan ook en hoe wel geïnformeerd

hij ook moge zijn, een werk, louter

fictie, te schrijven dat met het

Boek van Mormon kan worden
vergeleken. Ik heb het Boek van
Mormon vele malen gelezen en

elke keer leer ik er wat nieuws uit.

Waar zult ge ooit een intelligenter,

verder reikend en troostrijker leer

vinden dan in de woorden van
Mormon? Wanneer u ze leest,

kunt u het gevoel dat zij door de

Geest van Christus zijn ingegeven,

niet onderdrukken:

"Want ziet, de Geest van Christus

is aan ieder mens gegeven, opdat

hij het goede van het kwade moge
onderscheiden; daarom toon ik u

de wijze van oordelen; want alles

wat uitnodigt om het goede te

doen en overreedt in Christus te

geloven, wordt door de macht en

gave van Christus uitgezonden;

daarom zult gij met volmaakte

kennis kunnen weten, dat het van

God is.

"Doch wanneer iets de mens over-

haalt om kwaad te doen, en niet in

Christus te geloven, Hem te ver-

loochenen en God niet te dienen,

dan moogt gij met volkomen ze-

kerheid weten, dat het van de

duivel is; want op deze wijze gaat

de duivel te werk, want hij be-

weegt niemand om goed te doen,

neen, niemand; evenmin doen zijn

engelen het; evenmin doen zij het,

die zich aan hem onderwerpen."

(Moroni 7 : 16-17.)

Zulke gedachten kunnen alleen

door de Heilige Geest komen. Er

is nog een ander feit dat met be-

trekking tot het getuigenis van

deze drie getuigen beschouwd moet

worden.

Als zij, hoe dan ook, zich aan be-

drog hadden schuldig gemaakt of

in verband met het verschijnen

van het Boek van Mormon een ge-

schiedenis hadden verzonnen, dan

is het volkomen duidelijk, dat zij

de eersten zouden zijn geweest om
dit bedrog ruchtbaar te maken
toen zij het met de Kerk oneens

waren. Bovendien is het feit dat

zij alle drie hun getuigenis getrouw

bleven tot aan hun dood, hoewel

zij problemen hadden, die hun
moeilijk voorkwamen, een van de

sterkste bewijzen dat de getuigen

de waarheid spraken.

GEDACHTEN VAN ANDEREN

De vriendschap van één verstandig mens is beter

dan de vriendschap van een menigte dwazen. ^
, ,

Grieks gezegde
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Antwerpse districtsconfferentie
zondag 5 juni 1966

Deze conferentie, onder leiding

van de districtspresident Elder

Tuffin, was de vorige dag vooraf-

gegaan door een gezellige avond,

waar o.a. onder leiding van Elder

Crowshaw verschillende aardige

kleine toneelstukjes door de leden

van de O.O.V. van Gent, Antwer-
pen en Brussel werden opgevoerd.

Het Brusselse kwartet en de solo-

zanger Elder Coppin zetten met
hun muzikale bijdragen dit feest

luister bij. Na een korte pauze
werd de film "

's Mensen zoeken

naar geluk" vertoond.

In Brussel nam het geestelijk feest

om 9.30 een aanvang met door de

Priesterschap- en de Zusterhulp-

verenigingen gelijktijdig gehouden

vergaderingen. Onder de aanwezi-

gen op eerstgenoemde vergadering

waren o.a. president Dale R. Cur-

tis, zendingspresident, zijn raad-

gevers Engelbert en Van Rij, broe-

der T. Rosema, president van het

2de ouderlingenquorum. President

Engelbert sprak in 't kort tot de

dragers van het Aaronische Pries-

terschap over de belangrijkheid

van het priesterschap als richtlijn

voor het leven. Daarna behandel-

de broeder Rosema het thema:

"De herstelling en de belanrijkheid

van het Melchizedekse priester-

schap."

De eerste algemene vergadering

begon om 1 1 uur met het zmgen
van lied 43: "O volheid van ze-

gen", waarna broeder Stevens het

openingsgebed uitsprak. Vervol-

gens hoorden wij een door Elder

van Soolen gespeelde orgelsolo.

President Tuffin, de districtspre-

sident, sprak daarna over een ge-

deelte van het conferentiethema,

namelijk "Het eeuwige karakter

van de Kerk, het Priesterschap en

van de mens, en legde de nadruk
op de grote belangrijkheid van het

plan van zaligheid. Dit is eeuwig

en ook wij mensen zijn eeuwig en

het plan van zaligheid leidt ons

door gehoorzaamheid daaraan

naar het eeuwige leven. Wij heb-

ben onze vrije wil om dit te aan-

vaarden gelijk wij het deden in ons

voorbestaan. Hier op aarde ma-
ken wij een proeftijd door en het

is door geloof, bekering, doop en

oplegging der handen voor het

ontvangen van de gave des Heili-

gen Geestes, dat wij in Gods te-

genwoordigheid kunnen terugke-

ren.

Van de tweede spreker, president

Curtis, hoorden wij de aansporing

om moeilijkheden in ons leven

standvastig onder de ogen te zien;

de kracht daartoe zullen wij van
onze Hemelse Vader ontvangen,

indien wij in ernstig gebed Hem
daar om vragen. "Tel uw zege-

ningen en in het bijzonder de ze-

gen van het lidmaatschap van
Christus' Kerk."

Vervolgens liet het zendelingen-

kwartet, bestaande uit de Elders

Coppin, Schetzelaar, Comrie en

Crowsmaw, zich op uitnemende

wijze horen.
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Broeder De Horre gaf als derde

spreker zijn getuigenis van de

waarheid, die in de Kerk wordt

verkondigd. De laatste spreker in

deze ochtendvergadering, presi-

dent Engelbert, had als onderwerp

bekering. Bekering is vaak moei-

lijk en vergt soms een lange tijd.

Doch dat mag ons niet ontmoedi-

gen; volharding brengt zeer zeker

vooruitgang.

Nadat het lied no. 182 "Dankt,

dankt nu allen God" door de aan-

wezigen was gezongen, werd het

slotgebed door broeder Der Kin-

deren uitgesproken.

Nadat de namiddagvergadering

door Elder Tuffin om 3 uur met

een welkomstwoord was geopend,

werd het lied no. 161 "Strijdt voor

het recht" door de aanwezigen ge-

zongen en werd het openingsgebed

door broeder De Prie opgezonden.

De eerste spreker in deze vergade-

ring, Elder Vuyk, een van de as-

sistenten van president Curtis,

sprak over de eeuwigheid van

Gods wetten, die alle belangrijk

zijn. Ook de fundamentele wetten

van geloof, bekering, doop en op-

legging der handen, zonder welke

het niet mogelijk is vooruitgang te

maken en volmaakt te worden.

Vervolgens sprak broeder Chcrette

over de onsterfelijkheid van de

mens. De mens komt op aarde om
een proeftijd door te maken; hij

moet zijn bekering niet uitstellen.

Elder Van Soolen bracht vervol-

gens weer orgelmuziek ten gehore.

De derde spreker, broeder Servoss,

sprak over de eeuwigheid van het

priesterschap. Van de priester-

schapsdrager wordt geëist dat hij

Gods geboden zal onderhouden en

zijn verantwoordelijkheid dien-

aangaande goed beseft. Alle pries-

terschapsdragers werden aange-

spoord hun bevoegdheden in ge-

rechtigheid te gebruiken.

Nadat broeder Stevens en zuster

Laus hun getuigenis hadden gege-

ven, sloot Elder Cornelius van Rij

als laatste spreker de rij. Hij sprak

over de vroegere dagen van de

herstelde Kerk, over de vervolgin-

gen, waaraan de heiligen bloot

stonden, over het werk van de

profeet Joseph Smith en hoe wij

daar een voorbeeld aan kunnen

nemen.

Nadat het lied no. 6 "Ere de man"
door allen was gezongen, sloot

broeder van de Kerkhove deze

vergadering met een dankgebed.

GEDACHTEN VAN ANDEREN

Er is in deze wereld geen eerlijk man en geen eerlijke vrouw,

die God werkelijk liefheeft, die niet tot deze Kerk zou toetreden,

als hij of zij wist wat die was.

Le Grand Richards
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Geboortebeperking geoorloofd?

Wij, als leden van de ware, her-

stelde kerk van Jezus Christus op

aarde, kunnen blij zijn, dat wij

levende profeten en apostelen heb-

ben, die door openbaringen de

kerk besturen en het standpunt

van de kerk van Jezus Christus

aan de mensheid bekend maken;

omdat zij weten, dat het "een ge-

biedende plicht is van hen en ook

van ons, getrouwe leden, om het

ganse opkomende geslacht en alle

reinen van harte te waarschuwen,

want er zijn nog velen op aarde

onder alle sekten, genootschappen

en gezindten die door het sluwe

bedrog der mensen worden ver-

blind en bedrogen en die de mens-

heid alleen maar verre van de

waarheid houden, omdat lij niet

weten, waar zij deze kunnen vin-

den. (L. en V. 123 : 11-12)

Met deze tekst uit hedendaagse

openbaringen, dacht ik aan het

actuele probleem: is gebcortebe-

perkmg in welke vorm dan ook

geoorloofd?

Het beste antwoord kunnen we
geven door een levende apostel

van de kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Da-

gen aan het woord te laten.

Joseph Fielding Smith gaf zijn

antwoord:

Niets behoort in een grotere heer-

lijkheid en eer gehouden te wor-

den, dan het verbond, waardoor

de geesten van mensen, nakomelin-

gen van God in de geest, bevoor-

recht worden naar deze wereld te

komen in sterfelijke tabernakels.

(van redactiewege bekort)

De grootste straf, die ooit werd
gegeven, was aan Lucifer en zijn

engelen. Het voorrecht om een ster-

felijk lichaam aan te nemen, werd
voor altijd geweigerd en dat was
hun grootste straf; zij zullen nooit

vooruitgang kunnen maken of de

hoop koesteren op de opstanding

en het eeuwige leven, zij zijn ver-

doemd tot eeuwige ellende door

hun opstandigheid.

Wij zijn bevoorrecht en ons werd
bevolen door onze hemelse Vader

Hem te assisteren bij Zijn groot

werk om alle geesten (Zijn kinde-

ren) te verlossen, door voor hen

een sterfelijk lichaam te verwek-

ken, ledere persoon, die een kind

dit voorrecht nodeloos ontzegt, be-

gaat een ernstige zonde.

Geesten kunnen niet volmaakt

worden zonder een lichaam van

vlees en beenderen aan te nemen.

Dit lichaam en zijn geest worden

tot onsterfelijkheid gebracht door

de zegeningen van de opstanding.

In geen enkel ander geval, dan al-

leen door de geboorte in deze we-

reld, in dit leven en daarna door

de opstandmg, kunnen geesten ge-

lijk worden aan onze Eeuwige Va-

der.

ledere ziel heeft het recht om op

een eerlijke manier in de wereld

te komen, op een manier, die onze

Hemelse Vader heeft gewild, dat

zielen (mensen) ter wereld zouden

komen. Iedereen, die een manier

probeert, tiie in strijd is met deze,

is schuldig aan een bijna onherstel-

bare misdaad. Het is geen wonder,

247



Augustus 1966

dat de Heer de schending van het

huwelijksverbond en het prijsgeven

van kuisheid in zwaarte van zonde

direct doet volgen op het vergieten

van onschuldig bloed. De eis van

reinheid is door de kerk op ieders

schouder gelegd, zowel van de

man als van de vrouw. Er wordt

geen dubbele maatstaf aangelegd.

Als de reinheid van het leven

wordt verwaarloosd, zullen ook

alle andere gevaren tot ons komen
als het water van de opkomende
vloed. Sexuele onreinheid is een

zeer ernstige zonde. Er is een zon-

de tot in de dood. (1 Joh. 5 : 16).

Sexuele onreinheid is zulk een zon-

de. De wereld gaat ras naar haar

einde (teken des tijds).

Geen enkel belangrijker gebod is

ooit aan de mens gegeven dan in

het eerbare huwelijk "vruchtbaar

te zijn en zich te vermenigvuldi-

gen" (Gen. 1 : 22), Er zijn ontel-

bare reine geesten, die wachten om
een tabernakel op zich te nemen,

nu, wat is onze plicht^

Maakt tabernakels voor hen, neem
een beslissing, dat de geesten niet

in families terecht komen, die god-

deloos zijn, waar zij goddeloos en

in losbandigheid opgroeien. Het is

de plicht van ieder rechtschapen

man en vrouw om tabernakels te

bereiden voor al de geesten, voor

zover dit voor hen mogelijk is.

(Discourses of Brigham Young
1943 blz. 197).

Kleine gezinnen zijn tegenwoordig

regel geworden. Mannen en vrou-

wen weigeren tegenwoordig de

verantwoordelijkheid op zich te

nemen van een familieverband,

een gezm; velen willen het leven

niet doorgaan met kinderen, als

een blok aan hun been. Degenen,

die opzettelijk en met voorbedach-

te rade met dit indrukwekkende
plan breken, zullen de gevolgen

van hun zonden te dragen krijgen;

wanneer de laatste dag komt en de

glorie van het Celestiale Konink-
rijk hun wordt geweigerd.

Moge alle vaders en moeders van

de kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen inzien,

dat zij hun kinderen de heiligheid

van het huwelijk moeten leren.

Laten zij hun kinderen helpen en

onderwijzen dat er geen andere

weg is dan de leerstellingen van

God te eren, waarvan de leer over

het eeuwige huwelijk een van de

grootste en belangrijkste is, willen

zij de zegeningen van eeuwig leven

verkrijgen. Als zij deze geboden

willen aannemen, zullen voor hen

heerlijkheid en verheerlijking geen

grenzen kennen en "alle dingen

zullen hun toebehoren" (L. en V.

76 : 59). L.V.

GEDACHTEN VAN ANDEREN

Onderwijs is een proces tussen de leeftijden van 4 en 16 jaar.

Met 4 jaar hebben we alle vragen en met 16 alle antwoorden.

Improvement Era
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Uitstapje van de

Goudse Z.H.V.

Een stralende dag. Uitgerekend

een dag, die we ons wensten, om
eens heerlijk uit te gaan. De zus-

ters hadden verlangend naar deze

dag uitgekeken.

Nadat wij eerst met onze Elders

tezamen waren gekomen om een

zegen te vragen voor deze dag, en

lied 186 hadden gezongen, zijn wij

vol vertrouwen en een flinke do-

sis vreugde op pad gegaan. Het

doel van de reis was Rotterdam.

Wij hebben met de Spido een

prachttocht door 's werelds eerste

haven gemaakt. Deze haven is

heerlijk met al zijn bedrijvigheid.

Het is namelijk een evenement om

over de Maastunnel te varen en te

weten dat er onder je honderden

auto's door de tunnel razen. Daar-

na hebben we genoten van het uit-

zicht op de Euromast. Het was een

mooie gelegenheid, om Rotterdam

eens van boven af te bekijken. Een

prachtig panorama. Als Hollanders

kunnen wij wel een beetje trots

zijn op deze bouwwerken. Nadat

we tezamen gezellig de lunch had-

den genuttigd, zijn we op Hoek

van Holland aan gekoerst, juist op

tijd om een groot vrachtschip sta-

tig de haven binnen te zien varen.

Hier hebben we bescheiden een

ijsje gebruikt en genoten van de

zomerse stemming op boulevard

en strand. De tijd ging ons veel te

snel; wij moesten vandaar weer

verder. Via Monster, waar we on-

ze dorst gelest hebben in een klei-

ne uitspanning, hebben we op de

camping Ockenburg, nabij Den

Haag, een kort bezoekje aan een

onzer zusters gebracht, die hier

heerlijk kampeerde met haar vier

kinderen. Nogmaals moest de

dorst gelest worden, want het was

warm.

Onze dag is omgevlogen, en voor

we het wisten, waren we weer in

Gouda. Gods goede geest heeft ons

steeds vergezeld en zo kunnen wij

zien, wat het zeggen wil om één

te zijn. Met heel veel dank aan

onze fijne zendelingen, die ons

veel geholpen hebben, en broeder

H. Kool, die zo gewillig was, ons

te leiden door het drukke verkeer,

mede het doel van de reis.
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Naar de Engelse tempel

Voer circa 45 leden van Christus'

Kerk was zaterdag de 23ste juli

1966 een zeer belangrijke dag. Dan
zou de reis naar de Tempel, die

25 mijl ten zuiden van Londen
staat, onder leiding van broeder

Jager, hierbij geassisteerd door

broeder Wiessenhaan, voor hen

beginnen. Er worden in de wereld

vele reizen gemaakt en ongetwij-

feld wordt dan veel genoten, door

een ieder op zijn of haar wijze.

Maar geen van deze reizen kan,

wat doel en strekking betreft, met
zo'n reis als deze worden vergele-

ken. Wij weten allen waarom.

Het was voor mijn vrouw en mij

een prettige ervaring in de bus, die

ons van Den Haag naar Oostende

bracht, oude vrienden uit onze

Rotterdamse tijd te begroeten. In

de ruim acht jaren, die ons van die

tijd in de Kerk van Rotterdam-

noord scheiden, hadden velen voor

nieuwe leden plaats gemaakt, zo-

dat ons dit genoegen alleen ten

aanzien van broeder en zuster

Wiessenhaan, zuster Dettingmeyer

en broeder en zuster Domroese te

beurt viel.

Het weer was mooi, de zee kalm
en de geest onder de groep uitste-

kend. Bij aankomst aan de Tempel
werden wij door broeder Jongkees,

president van de Hollandse Ring,

begroet. Hij werd met een hoe-

raatje ontvangen, toen zijn stra-

lend gezicht in de deuropening

verscheen. Van de Tempel naar

het landhuis was het nog 5 km.

Dit landhuis, dat terzijde van de

weg langs een glooiing te bereiken

is, werd door de Kerkautoriteiten

aangekocht om de tempelgangers

een gezamenlijk onderdak te ver-

lenen, een maatregel die het onder-

houden van de juiste sfeer en geest

zeer ten goede komt. Het gebouw
is heel gerieflijk ingelicht. In elke

vleugel en op elke verdieping be-

vinden zich, behalve de slaapka-

mers, een keuken en een badkamer
met toilet. Na aankomst daar

werd een ieder zijn kamer toege-

wezen. Aangezien de plaats, waar
door een kleine gemeente kerk- en

zondagsschooldiensten worden ge-

houden, te ver weg was, werd op

initiatief van enige broeders de

volgende dag om 5 uur n.m. een

Avondmaalsdienst gehouden in het

landhuis, onder leiding van broe-

der Van der Torre. Het was een

plechtige, zeer opbouwende, inspi-

rerende en geïnspireerde vergade-

ring, waar met aandacht naar de

sprekers werd geluisterd. Deze ver-

gadering was ook daarom zo

plechtig omdat, net als in de da-

gen van Christus, de avondmaals-

beker rondging, want afzonder-

lijke kleine bekertjes waren er na-

tuurlijk niet.

Wij voelden het allen als een wel-

daad om in één gebouw als leden

van Zijn Kerk tezamen te zijn en

te genieten van elkanders geest,

genegenheid en vriendschap.

De volgende dag, maandag, was

de grote dag. In de eerste plaats

voor hen, die voor het eerst door
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de Tempel zouden gaan. Niette-

min is deze gang voor allen, die

reeds meerdere malen gingen, een

verheffende en geestverrijkende

belevenis. Wat een zegen, wat een

onuitsprekelijk groot voorrecht

om in die reine sfeer, waar wij

Gods Geest zo nabij ons voelden,

te mogen vertoeven; in een tijd als

die, welke wij nu beleven, waar in

de wereld daarbuiten de ongerech-

tigheid hand over hand toeneemt.

En welk een belangrijk werk
wordt in de Tempel verricht: het

werk voor hen, die ons in de over-

gang van dit leven naar een ander

leven, welke overgang wij gewoon
zijn dood te noemen, zijn voorge-

gaan en niet meer bij machte zijn

dit voor zichzelf te doen. Ik moest

denken aan de woorden van de

profeet Joseph Smith: "Zij zullen

uw knieën omvatten van dank-

baarheid voor hetgeen u voor hen

hebt gedaan".

De eerste dag werd besteed aan

twee "sessions". Des avonds en

ook de woensdagavond was er ook

nog een Engelse "session", die door

enkelen van ons, die Engels ver-

staan, eveneens werden gevolgd.

De twee volgende dagen werden

drie "sessions" gehouden. De vol-

gende dag, donderdag, was een

"vrije" dag. Velen van ons gingen

toen naar Londen, ook mijn vrouw

en ik, doch voor hen die de rust

liefhebben, is zulk een uitstapje in

juli en augustus niet aan te raden.

Veel te druk en de bezinswaardig-

heden komen door de volte niet tot

hun recht. Voor de jongeren echter

is het een uitgezochte gelegenheid

in de vakantietijd het enorme ver-

keer in zo'n wereldstad te onder-

gaan.

De leeftijden in onze groep liepen

ver uiteen: van 4 maanden tot 78

jaar. De jongste was de baby van

broeder en zuster Beute en de oud-

ste zuster Clifford, die het ongeluk

trof dat haar koffer in Dover was

achtergebleven, welk ongerief zij

echter met een glimlach van gela-

tenheid aanvaardde. Het behoeft

geen betoog, dat zij door vrijwel

alle zusters van het nodige werd

voorzien, zodat zij haar handicap

niet al te zeer voelde. Gelukkig

kon zij bij terugkeer in Dover haar

koffer onbeschadigd in ontvangst

nemen.

De jongste lag de gehele reis rustig

en kalm in zijn wagentje en keek

en ieder van ons, die zich over

hem boog, met zijn wijze oogjes

aan alsof hij wilde zeggen: "Het is

goed werk, dat je gaat doen. Ik

weet er alles van, want niet lang

geleden was ik nog bij Vader in de

hemel en Hij heeft er mij alles van

verteld. Keer terug zo veel je kunt;

er wordt op je gewacht." Ja klei-

ne afgezant, dat zullen wij doen.

De tijd komt ook voor jou dat je

door de Tempel zult gaan en de-

zelfde ervaring opdoen als wij nu.

Dan zal ook jij door je werk daar

een dieper besef krijgen van de

grote zegen, die dat werk voor je

brengt en zal ook jij steeds meer

met het vaste voornemen zijn be-

zield je Vader in de Hemel, Die je

dat alles heeft gegeven, te dienen

tot het einde.

In de vooravond van ons vertrek

hielden wij een getuigenisvergade-

ring, die kort werd gehouden om
de vermoeiden de nodige rust te

251



Augustus 1966

verschaffen, want de volgende de zegen voor de terugreis afge-

morgen was het voor ons allen smeekt, die dan ook zonder onge-

vroeg dag om gereed te zijn met lukken verliep. Met een hart,

de bus te vertrekken, die op tijd gloeiend van dankbaarheid en van

aanwezig was. Doch vooraf werd het vaste voornemen zo spoedig

in de hal van het landhuis bij mogelijk weer te keren, gingen wij

monde van broeder Wiessenhaan huiswaarts. A.D.J.

qeBeuRtenissen in öe zenöinq

en öe holUnöse Ring
GEDOOPT IN DE ZENDING

ANTWERPEN
Logist, Frank Louis; 27 juni 1966

APELDOORN
Huijsman, Johanna Christina; 8 juli 1966

ARNHEM
Wijnsouw, Lourens; 22 juli 1966

Wijnsouw, Jan Willem; 22 juli 1966

BRUSSEL
Klinkemaalie, Waker Franz Seonie Georges; 22 juli 1966

Van Nuijs, Johannes Guilhumus Marius Jr.; 22 juli 1966

Van Nuijs, Lea Maria Leonie Danhleux; 22 juli 1966

EDE
Lefevere, Cornelia Yvonne; 8 juli 1966

EMMEN
Hoekstra, Hendrika Mulder; 22 juli 1966

GEDOOPT IN DE RING

AMSTERDAM
Visser, Nicolaas; 22 juli 1966

Visser, Jacoba Zijp; 22 juli 1966

Harskamp-Smeets, Johanna Catharina Hubertine; 22 juli 1966

Harskamp, Johanna Adriana; 22 juli 1966

Harskamp, Jeannette; 22 juli 1966

DEN HAAG
Hoekstein-Grondel, Cornelia; 30 juni 1966
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Meysen, Andries; 5 juli 1966

HAARLEM
van Vliet, Johanna Wilhelmina; 15 juli 1966

LEIDEN
van Schaik, Robertus Franciscus Maria; 5 juli 1966

van Schaik, Petrus Josephus Maria; 5 juli 1966

van Schaik, Theodora Antoninetter Maria; 5 juli 1966

van Schaik, Thomas Wilhelmus Maria; 5 juli 1966

van Schaik, Maria Johanna; 5 juli 1966

ROTTERDAM
Croese-Nugtrcn, Petronella Hendrika; 22 juli 1966

Schijf, Marolyne; 22 juli 1966

Stoové, Dennis Roy; 13 juli 1966

VERHOGING IN HET PRIESTERSCHAP

DELFT
Hoorn, Marinus Raymond; 12 juni 1966 tot diaken

ALMELO
Heydemann, Frans; 26 juni 1966 tot leraar

Meycr, Jan; 26 juni 1966 tot priester

ARNHEM
Taankink, Johan Herman Sr.; 24 juli 1966 tot diaken

Taankink, Johan Herman Jr.; 24 juli 1966 tot diaken

Taankink, Martin; 24 juli 1966 tot diaken

van Velsen, Johannes Godefridus Marie; 24 juli 1966 tot diaken

Rentema, Albert Frcderik; 24 juli 1966 tot leraar

BRUSSEL
van Aarden, Waltcr Cornelius Egidius; 15 mei 1966 tot diaken

DEN HAAG
Bcute, Andrcw John Henry; 10 juli 1966 tot diaken

Meysen, Andries; 31 juli 1966 tot diaken

HAARLEM
Hopman, Antonius Maria Johannes; 26 juni 1966 tot diaken

LEIDEN
van Schaik, Thomas Wilhelmus Maria; 10 juli 1966 tot diaken

van Schaik, Petrus Josephus Maria; 10 juli 1966 tot diaken

MAASTRICHT
Essers, Leonardus; 12 juni 1966 tot leraar

ROTTERDAM
Jongste, Pieter Cornelis; 27 februari 1966 tot diaken
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van der Spek, Dirk; 27 februari 1966 tot diaken

Wiessenhaan, Edward; 6 maart 1966 tot ouderling

Kuisen, Peter; 15 mei 1966 tot leraar

Dertingmeijer, Wilhelmus; 22 mei 1966 tot ouderlint

Stoové, Marco Remco; 10 juli 1966 tot priester

Emeis, Abraham; 10 juli 1966 tot leraar

Breuer, Johannes; 10 juli 1966 tot leraar

Colpa, Franciscus; 17 juli 1966 tot leraar

Bontebal, Jacobus; 17 juli 1966 tot leraar

INGEZEGEND

DELFT
Hoorn, Ralf Jcffery; 1 mei 1966

HAARLEM
Onstein, Femke Winnifred; 28 juni 1966

UTRECHT
de Bruijn, Jacqueline; 5 juni 1966

Gout, Erwin Patrick; 3 juli 1966

ROTTERDAM
Koens, Gerda Adriana; 3 juli 1966

GEHUWD

ZWOLLE
Zweers, Geertje Jacoba en Zwaan, Simon Rens; op 17 juni 1966

OVERLEDEN

ROTTERDAM
Mercey, Adrianus; 28 maart 1966

DEN HAAG
Clarijs, Pieter Jan; 19 juli 1966

OVERGEPLAATST
Boyle, Kenneth; van Utrecht naar Alkmaar
Anderson, Carolyn; van Den Helder naar Alkmaar
Bingham, Helen Marie; van Zendingskantoor naar Alkmaar
Rex, Kent; van Zendingsschool naar Amsterdam
Meyer, Earl; van Tilburg naar Utrecht

Reid, Janice; van Den Helder naar Utrecht

Pyle, Patricia; van Zendingsschool naar Utrecht

Sloots, Bensen; van Amsterdam naar Brussel

Winters, Larry; van Alkmaar naar Den Bosch

Comrie, Alexander; van Brussel naar Den Bosch
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Charles, Peter; van Zendingskantoor naar Rotterdam
Themmen, Michael; van Utrecht naar Gouda
Day, Larry; van Antwerpen naar Zendingskantoor

Shields, Byron; van Beverwijk naar Amsterdam-west
Bevans, Duane; van Zendingskantoor naar Utrecht
Rowles, David; van Amsterdam naar Antwerpen
Copinga, Hendrik; van Utrecht naar Den Helder

De Boer, Neldon; van Den Helder naar Utrecht

Withers, Bryce; van Rotterdam-noord naar Beverwijk

van Tielen, Art; van Brussel naar Eindhoven

van Soolen, Edward; van Brussel naar Maastricht

Reynolds, Donald; van Brussel naar Amsterdam
Autenrieb, Frcd; van Ede naar Amsterdam
van Stralen, Dirk; van Amsterdam naar Den Haag
Langeveld, Charles; van Tilbvirg naar Rotterdam-noord

Dalebout, Michael; van Ede naar Rotterdam-zuid

Dial, Ronald; van Amsterdam naar Rotterdam-zuid

van Komen, Robert; van Eindhoven naar Enschede

Willie, Don; van PvOtterdam naar Hengelo

Barlow, Mark; van Maastricht naar Brussel

Krommenhoek, John; van Enschede naar Brussel

Oenes, Peter; van Hengelo naar Tilburg

Claus, Johannes; van Gouda naar Zendingskantoor

Staples, Dee; van Den Haag naar Brussel

AANGEKOMEN
Pyle, Patricia; van Johannesburg, Zuid-Afrika

Rex, Kent Alfred; Hacienda Hts, California

P. Pyle K. A.Rex

VERTROKKEN

Fuit, John K.; aangekomen 15 januari 1965, vertrokken 13 juli 1966. Werkzaam

^eweest: Rotterdam-noord, Vlaardingcn, Eindhoven, Nijmegen, Deven-

ter, Zendingskantoor, Antwerpen, Apeldoorn.
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Noorda, Bert Richard; aangekomen 15 januari 1964, vertrokken 13 Juli 1966. Werk-

zaam geweest: Den Haag-noord, Arnhem, Heerlen, Gent, Rotterdam-

noord, Zendingskantoor, Haarlem, Middelburg, Zendingskantoor.

Vuyk, William Albert; aangekomen 15 januari 1964, vertrokken 13 juli 1966. Werk-

zaam geweest: Utrecht, Deventer, Groningen, Brussel, Haarlem, Amster-

dam, Centrale Zone, Zuid Zone, Zendingskantoor.

van Rij, Daniel; aangekomen 15 januari 1964, vertrokken 13 juli 1966. Werkzaam

geweest: Delft, Ede, Leiden, Gent, Leeuwarden, Rotterdam-zuid, Apel-

doorn.

Vanderhoof, George; aangekomen 16 januari 1964, vertrokken 13 juli 1966. Werk-

zaam geweest: Leiden, Ede, Noord Zone, Schiedam, Gent, Beverwijk,

Zwolle, Enschede, Apeldoorn.

Oliekan, Richard Thomas; aangekomen 15 januari 1964, vertrokken 13 juli 1966.

Werkzaam geweest: Maastricht, Zeist, Centrale Zone, Den Haag, Zen-

dingskantoor, Utrecht, Centrale Zone, Middelburg, Zendingskantoor.

J. K. Puit B. R. Noorda W. A. Vuyk

D. van Rij G. Vanderhoof R. T. Oliekan
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