
 Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 24 April, 2016.   

Onderwerp: Proeftijd na de dood.  Gouden tekst: Openbaring 22:14. 

Zalig diegenen die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op  de Boom des 
levens, en opdat zij door de poorten de  stad mogen binnengaan. 

Beantwoorde Lezing.  Johannes 5.  

Het is zoals Ik zeg: Wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem Die Mij 
gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Zo  iemand wordt niet veroordeeld, maar is 
overgeplaatst uit de dood in het leven.   Geloof Mij: Er komt een tijd, en die is  er nu 
al, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en wie er naar luisteren, 
zullen leven.  Want zoals de  Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij het ook aan 
de Zoon gegeven om leven te hebben in Zichzelf; ....          Verwonder u daar niet 
over, want de tijd komt  waarin allen die in de graven zijn,  Zijn stem zullen horen,  
en zij zullen  eruit komen: en wie het goede gedaan hebben tot de opstanding van 
leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, zullen  veroordeeld worden. 

Nu de les.  Jesaja. 

HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt 
wonderen gedaan.    En Hij zal op deze berg de  sluier wegnemen waarmee alle volken 
bedekt zijn.  en Hij zal de dood zegevierend verzwelgen en de Heere zal de tranen van  
alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want 
de HEERE heeft gesproken.  

Johannes. 

En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster 
Martha.  En toen Jezus dat hoorde, zei  Hij: Deze ziekte is niet tot de dood,  maar is er 
met het oog op de glorie van God, opdat de Zoon van God erdoor  verheerlijkt wordt.   
Daarna zei Hij tegen de discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan.  Daarna zei Hij 



tegen hen:  Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap 
op te wekken.  En Ik ben blij voor u dat Ik daar  niet was, opdat u gelooft; maar laten 
wij naar hem toe gaan.   Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in  
het graf lag.  Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer 
niet gestorven zijn, maar ook nu  weet ik dat God alles wat U vraagt, geven zal.   Jezus 
zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.   Martha zei tegen Hem:  Ik weet dat hij zal 
opstaan bij de  opstanding op de laatste dag.   Jezus zei tegen haar:  Ik ben de 
Opstanding en het  Leven;  wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij dood zou zijn.   
Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven.  Geloof u dat?"   Ja, Here", antwoordde 
zij. "Ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen  
zou."     Zodra  Maria bij Jezus kwam, viel zij aan Zijn voeten en zei tegen Hem: 
Heere, als U hier geweest was, zou mijn  broer niet gestorven zijn.   Toen Jezus haar 
zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij  heftig in 
de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.   En Hij zei: Waar hebt u hem 
gelegd?          Bij het graf kwam de ontroering weer in Jezus op. Het graf was een grot 
en er lag een zware steen op.  Jezus zei: Neem de  steen weg. Martha, de zuster van de 
gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij stinkt al, want hij ligt hier al vier dagen.   Jezus 
zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de glorie van God zult zien?   
Zij namen de steen weg  waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en 
zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt.   En Ik wist dat U  Mij altijd verhoort,  
maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij 
geloven dat U Mij  gezonden hebt.  En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide 
stem: Lazarus, kom naar buiten!   En de gestorvene kwam  naar buiten, gebonden aan 
handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden  met een 
zweetdoek. Jezus zei  tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan.         Jezus dan 
zei tegen hen: Nog een korte tijd  is het licht bij u;  wandel zolang u het licht hebt, 
opdat de duisternis u  niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar 
hij heen gaat.  Ik ben een licht, in de wereld gekomen  opdat ieder die in Mij gelooft, 
niet in de duisternis blijft.     



Romeinen.  

... de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de verlossing 
dichter bij ons dan toen wij tot  geloof kwamen.    De nacht is ver gevorderd en de 
dag is nabijgekomen.  Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen  en de 
wapens van het licht aandoen.     Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan 
allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en sex centraal staan. Maak  geen ruzie en 
wees niet jaloers.   Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus,  geef niet toe aan 
verkeerde verlangens,  die in u opkomen.  

Openbaring. 

Dit is de Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn 
dienstknechten te laten zien wat spoedig  gebeuren moet;  En ik zag een grote witte 
troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de  hemel 
weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.   En ik zag de doden, klein en 
groot, voor God staan. En de  boeken werden geopend en nog een ander boek werd 
geopend, namelijk het boek  des levens. En de doden werden geoordeeld  
overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,  naar hun werken.    En de zee 
gaf de doden die in haar waren. Ook de  dood en het rijk van de dood gaven de doden 
die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.        
En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de 
tweede dood.  En als iemand niet bleek  ingeschreven te zijn in het boek des levens, 
werd hij in de poel van vuur geworpen.   Wie oren heeft, laat hij horen wat  de Geest 
tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van  de Boom des 
levens, die midden in het  paradijs van God staat.      

1 Korinthe 

Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?   Maar God zij dank, Die 
ons de overwinning geeft door onze Heere  Jezus Christus.  Daarom, mijn geliefde 
broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de  



Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.  

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker 
Eddy. 

246.  Leven is eeuwigdurend.  Wij moeten daar achterkomen en dit beginnen aan te 
tonen.  Leven en goedheid zijn  onsterfelijk. 

303.  De geestelijke mens is het evenbeeld of idee van God, een idee dat niet verloren 
kan gaan noch van haar goddelijke  Beginsel gescheiden kan worden. 

324.  Jezus zei in wezen: "Hij die in mij gelooft zal de dood niet zien."  Dat wil zeggen, 
dat hij die de ware idee van  Leven onderscheidt, zijn geloof in de dood verliest.  Hij 
die de ware idee van goed bezit, verliest alle besef van kwaad,  en wordt daardoor de 
onvergankelijke werkelijkheden van Geest binnengeleid.  Zo iemand verblijft in 
Leven - leven dat niet  van het lichaam verkregen wordt, dat niet in staat is om het 
leven te handhaven, maar van Waarheid, die haar eigen  onsterfelijke idee ontvouwt. 

90.  Het voor zichzelf toegeven dat de mens Gods eigen gelijkenis is, bevrijdt de mens 
om zich de oneindige idee meester  te maken.  Deze overtuiging sluit de deur voor de 
dood, en doet die wijd open voor de onsterfelijkheid.  Het begrip en de  erkenning 
van Geest moet tenslotte verschijnen, en we kunnen onze tijd beter benutten om de 
geheimen van het zijn  op te  lossen door het bevatten van het goddelijke Beginsel.  

302.  Het stoffelijke lichaam en gemoed zijn tijdelijk, maar de werkelijke mens is 
geestelijk en eeuwig.  De identiteit  van de ware mens gaat niet verloren, maar wordt 
gevonden door deze verklaring, want de bewuste oneindigheid van het  bestaan en 
van alle identiteit wordt daardoor ingezien en blijft onveranderd.  Het is onmogelijk 
dat de mens iets dat  werkelijk is zou verliezen, wanneer God alles is en voor altijd 
van hem is.  Het denkbeeld dat het gemoed in de materie  is, en dat de zogenaamde 
genoegens en euvels, de geboorte, zonde, ziekte en dood  van de stof werkelijk zijn, is 
een  sterfelijk geloof; en dit geloof is alles dat er ooit verloren zal gaan.        De 



harmonieuze en onsterfelijke mens heeft altijd al bestaan, en is altijd buiten het bereik 
van en ver verheven boven de  sterfelijke illusie dat er enig leven, substantie en 
intelligentie in de materie zou bestaan.        De Wetenschap van het zijn laat zien dat 
de mens volmaakt is, omdat de Ziel, of het Gemoed, van de geestelijke mens  bestuurd 
wordt door Ziel, in plaats van door de zinnen, door de wet van Geest, en niet door de 
zogenaamde wetten van de  materie.        

75.  Jezus zei van Lazurus: "Onze vriend Lazarus slaapt, maar ik ga om hem uit de 
slaap op te wekken."  Jezus bracht  Lazurus terug door te begrijpen dat hij nooit 
gestorven was, en niet door toe te geven dat Lazurus dood gegaan was en  daarna 
weer opleefde.   Als Jezus geloofd had dat Lazurus in zijn lichaam geleefd had en 
gestorven was, zou de Meester  zich op hetzelfde niveau van overtuiging bevonden 
hebben, als zij die het lichaam begroeven, en had hij het niet  gereanimeerd kunnen 
hebben.  

427.  De dood is slechts een andere fase van de droom dat het bestaan stoffelijk kan 
zijn.  Niets kan de harmonie van het  zijn verstoren, of een eind maken aan het 
bestaan van de mens in de wetenschap.  Een mens is hetzelfde voor of nadat hij  een 
been breekt of onthoofd is.  Als de mens de dood nooit zou overwinnen, waarom zegt 
de Bijbel dan: "De laatste vijand  die vernietigd zal worden is de dood?"  De strekking 
van het Woord laat zien dat wij de zege over de dood zullen  verkrijgen navenant we 
de zonde overwinnen. 

46.  De onveranderde fysieke toestand van Jezus na wat zijn dood scheen te zijn, werd 
opgevolgd door zijn geestvervoering  boven alle materiële gesteldheden; en deze 
geestvervoering verklaarde zijn hemelvaart, en dit bracht op onmiskenbare wijze  aan 
het licht dat er aan de andere zijde van het graf een proeftijd is en er een vooruitgang 
plaats heeft.  

290.   Als de overgang die men dood noemt, het geloof in zonde, ziekte en dood 
uitroeide, dan zou geluk ons deel worden op  het moment van ontbinding en zou zo 



voor altijd voortduren, maar dat is niet zo.  Volmaaktheid wordt alleen verkregen  
door perfectie.  Zij die onrechtvaardig zijn, zullen onrechtvaardig zijn, totdat in de 
goddelijke Wetenschap, Christus,  Waarheid, alle onwetendheid wegneemt.       De 
zonde en dwaling die ons beheersen op het ogenblik van de dood, houden op dat 
moment niet op, maar duren voort tot de  dood van deze dwalingen.  Om volledig 
geestelijk te zijn, moet de mens zondeloos zijn, en hij wordt dit alleen als hij de  
volmaaktheid bereikt.  Al wordt een moordenaar op heterdaad gedood, laat hij 
daarom zijn zonde niet varen.  Hij wordt niet  geestelijker door te geloven dat zijn 
lichaam stierf en zijn wrede geest niet.  Zijn gedachten zijn niet zuiverder totdat  het 
kwaad door het goede onschadelijk is gemaakt.  Zijn lichaam is net zo materiëel als 
zijn gemoed, en omgekeerd.  De  veronderstelling dat de zonde wordt 
kwijtgescholden terwijl deze niet is opgegeven, dat geluk authentiek kan zijn  
tenmidden van zonde, dat de zogenaamde dood van het lichaam bevrijden kan van 
zonde, - dit zijn ernstige misvattingen.  We  weten dat alles in een ogenblik 
veranderd zal worden, wanneer de laatste bazuin zal schallen, maar deze laatste 
oproep van  wijsheid kan niet tot stervelingen komen voordat zij gehoor gegeven 
hebben aan iedere mindere oproep tot groei in het  Christelijke karakter.  
Stervelingen moeten zich niet inbeelden, dat het geloof aan het ervaren van de dood 
hen tot een  verheerlijkt bestaan zal opwekken.  Algemene verlossing berust op 
vooruitgang en proeftijd en is zonder deze onbereikbaar.  De hemel is geen plaats, 
maar een goddelijke Gemoedsgesteldheid, waarin alle uitingen van Gemoed 
harmonieus en  onsterfelijk zijn, omdat de zonde er niet is, en de mens wordt gezien 
zonder gerechtigheid van zichzelf, maar in het bezit  van het gemoed of de zin van de 
Heer, zoals de Bijbel zegt.        

426.  Wanneer wij er achter komen dat ziekte het leven niet kan vernietigen en dat 
stervelingen niet van de zonde en  ziekte verlost worden door de dood, zal dit inzicht 
tot nieuw leven animeren.  Het zal beide een wens om te sterven of de  angst voor het 
graf overmeesteren en zo de grote vrees overwinnen die het sterfelijke bestaan 



belaagt.        

492.  Het zijn is heiligheid, harmonie en onsterfelijkheid.  Reeds is bewezen dat een 
kennis hiervan, zelfs in mindere  mate, het lichamelijke en morele gehalte van 
stervelingen zal verheffen, de levensduur verlengen en het karakter reinigen  en 
veredelen zal.  Zo zal de vooruitgang tenslotte alle dwaling vernietigen en 
onsterfelijkheid aan het licht brengen. 

   

 

   

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

    

    



    

    

 

 

    

 

 

  

 

 


