
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 3 April, 2016.    Onderwerp: De 
Onwerkelijkheid.     Gouden Tekst: 1 Korinthe 15: 26.    

De laatste vijand die tenietgedaan zal worden, is de dood. 

Beantwoorde Lezing.  Johannes 10. 

En Jezus liep in de tempel,  in de zuilengang van Salomo.  De Joden dan omringden Hem en zeiden 
tegen Hem: Hoelang houdt U  ons in het onzekere?  Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit.   
Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u  gelooft het niet.  De werken die Ik doe in de 
Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij.   Maar u gelooft niet, want u  bent niet van Mijn 
schapen, zoals Ik u gezegd heb.   Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.          
En Ik geef hun eeuwig leven;  en zij zullen beslist nooit omkomen en niemand zal ze uit Mijn hand 
grissen.  Mijn Vader,  Die hen aan Mij gegeven heeft, is grootser dan alles, en niemand kan hen uit 
de hand van Mijn Vader grissen.       

Nu de Les.  Psalmen.      

Zie, het  oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,  op hen die op Zijn mededogen hopen, om 
hun ziel te redden van de dood  en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.  

Jesaja.     

 De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een maal  bereiden, een vette 
maaltijd, met oude wijnen  en vette spijzen met merg.   En Hij zal op deze berg de sluier wegnemen 
die alle volken verhult, en de bedekking waarmee  alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd 
vernietigen. De HERE God zal alle tranen afvegen en voor altijd de  beledigingen en de spot tegen 
Zijn land en volk wegnemen. De HERE heeft gesproken; Hij zal dit zeker doen!      

Lukas.     

Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan En het gebeurde op de volgende dag 
dat Hij naar een stad ging  die Naïn heette, en veel van Zijn discipelen en een grote menigte gingen 
met Hem mee.   Toen Hij nu de poort van de stad  naderde, ziedaar, er werd een dode uitgedragen. 
Hij was de enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe, en een grote  menigte uit de stad was 
bij haar.   En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en zei 
tegen haar: Huil niet.   En Hij ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en 



Hij zei:  Jongeman, Ik zeg u,  sta op!  En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En Hij 
gaf hem aan zijn moeder.       En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden:  Een 
groot Profeet is onder ons opgestaan; en:  God  heeft naar Zijn volk omgezien.  

Johannes. 

En toen zei Jezus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  Als iemand Mijn woord in acht neemt, zal hij 
beslist de dood nooit zien.      Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 
Vader,  het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat  ook Uw Zoon U verheerlijkt,  zoals U 
Hem macht gegeven hebt over alle vlees,  om aan ieder die U Hem hebt toevertrouwd,  eeuwig 
leven te geven. Het eeuwige leven is U te kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die 
U gezonden hebt.     Toen  nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem.  De soldaten maakten een krans 
van doornige takken en zetten die op Zijn  hoofd. Daarna deden zij Hem een rode mantel om en 
zeiden spottend: "Dag, Jodenkoning!" En daarbij sloegen zij Hem.       En het was de voorbereiding 
van het Pascha, ongeveer het zesde uur; en hij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning!       Maar zij 
schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw 
Koning kruisigen? De  overpriesters antwoordden:  Wij hebben geen andere koning dan de keizer.  
Toen leverde hij Hem dan aan hen over om  gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en 
leidden Hem weg. Daar kruisigden zij Hem.       En op de eerste dag van de week ging Maria 
Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de  steen van het graf 
afgenomen was.  Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in 
het  graf, en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het 
voeteneinde van de plaats  waar het lichaam van Jezus gelegen had; en die zeiden tegen haar: 
Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn  Heere weggenomen hebben, en ik weet 
niet waar ze Hem neergelegd hebben.   En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar  achteren en 
zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was.  Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? 
Wie zoekt  u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem 
weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem  neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.  Jezus zei 
tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat  betekent: Meester.  Jezus 
zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga   
naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God 
en uw God.  

Handelingen. 



Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem:  Heere, zult U in deze tijd voor Israël het 
Koninkrijk weer herstellen?       En Hij zei tegen hen:  Het komt u niet toe de tijden of 
gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld  heeft,  maar u zult de kracht van 
de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;  en u zult Mijn getuigen zijn, zowel  in 
Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd 
had, werd Hij  opgenomen  terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.       

1 Johannes 

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft;  en dit leven is in 
Zijn Zoon.      Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven 
om de Waarachtige te mogen kennen; en wij  zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus 
Christus.  Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. 

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

331.  De Bijbel geeft te kennen dat God Alles-in-alles is.  Hieruit volgt dat niets werkelijkheid noch 
bestaan heeft,  behalve het goddelijke Gemoed en zijn ideeën.  De Schrift verklaart ook dat God 
Geest is.  Daarom is in Geest alles  harmonie, en er kan geen disharmonie zijn, alles is Leven, en er 
is geen dood.  Alles in Gods heelal brengt Hem tot  uitdrukking. 

335.  De werkelijkheid is geestelijk, harmonisch, onveranderlijk, onsterfelijk, goddelijk, eeuwig.  
Niets ongeestelijks  kan werkelijk, harmonisch of eeuwig zijn.  Zonde, ziekte en sterfelijkheid zijn 
de denkbeeldige tegenstellingen van Geest  en moeten dus met de werkelijkheid in tegenspraak 
zijn.   

70.  Het sterfelijke bestaan is een raadsel.  Elke dag is een mysterie.  Het getuigenis van de 
lichamelijke zintuigen kan  ons niet vertellen wat werkelijk en wat bedriegelijk is,  maar de 
openbaringen van Christian Science ontsluiten de  schatten van Waarheid.  Alles wat onwaar en 
zondig is, kan nooit de atmosfeer van Geest binnengaan. 

299.  Kennis die verkregen is door middel van de stoffelijke zintuigen wordt in de Bijbel figuurlijk 
afgebeeld als een  boom, die de vruchten van zonde, ziekte en dood draagt.  Zouden wij dan de 
aldus verkregen kennis niet als onwaar en  gevaarlijk moeten beoordelen, aangezien de boom door 
zijn vruchten gekend wordt? 



314.  Door het materiële en zondige geloof van stervelingen, was de geestelijke Jezus 
onwaarneembaar voor hen.  Hoe hoger  zijn demonstratie van de goddelijke Wetenschap het 
probleem van het zijn voerde, en hoe duidelijker hij de eisen van het  goddelijke Beginsel, 
Waarheid en Liefde uitte, des te verfoeilijker werd hij voor zondaars en voor hen die, omdat zij 
van  leerstellingen en stoffelijke wetten afhankelijk waren om van zonde en ziekte verlost te 
worden, zich aan de dood  onderwierpen omdat deze zogenaamd in overeenstemming zou zijn met 
de onvermijdelijke wet van het leven.  Jezus bewees door  zijn wederopstanding dat zij het bij het 
verkeerde eind hadden, en zei: " Een ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet  sterven in 
eeuwigheid." 

316.  De Christus-idee, of de Christus-mens, werd duidelijker voor het menselijke inzicht door de 
kruisiging, en bewees  aldus dat Waarheid de baas is over de dood. 

44. Zijn discipelen geloofden dat Jezus dood was, terwijl hij in het graf verborgen was, hoewel hij 
nog leefde, en binnen  het nauwe graf de kracht van Geest demonstreerde om de sterfelijke, 
materiële zin op te heffen.       Er stonden rotsmuren in de weg en een grote steen moest van de 
ingang van de grot worden afgewenteld, maar Jezus overwon  alle stoffelijke beletsels, triomfeerde 
over iedere materiële wet, en kwam uit zijn mistroostige rustplaats tevoorschijn,  gekroond met de 
glorie van een geweldige zege, een altijd durende overwinning.        

429.  Jezus zei: (Johannes 8:51)  "Onthoud dit: Wie doet wat Ik zeg, zal nooit sterven."  Deze 
verklaring is niet beperkt  tot het geestelijke leven, maar omvat alle verschijnselen van het bestaan.  
Jezus bewees dit door de stervenden te genezen  en de doden op te wekken.  Het sterfelijke gemoed 
moet zich van de dwaling afscheiden, het moet zichzelf met zijn daden  afstoten, en het 
onsterfelijke mens-zijn, het Christus-ideaal, zal verschijnen.  Het geloof moet haar beperkingen  
verruimen en haar fundament versterken door op Geest te steunen.  Wanneer de mens zijn geloof 
in de dood opgeeft, zal hij  sneller naderen tot God, Leven en Liefde.  Het geloof in ziekte en dood, 
net zoals het geloof in zonde, heeft de neiging  om het ware begrip van Leven en welzijn buiten te 
sluiten.  Wanneer zal de mensheid ontwaken tot dit grandioze gegeven in  de Wetenschap?       

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 moeten 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.  Het grote probleem is onze 
onwetendheid omtrent God.  God, Leven, Waarheid en  Liefde maken de mens onsterfelijk.  Het 
onsterfelijke Gemoed, dat alles bestuurt, moet erkend worden als overheersend,  zowel op het 
zogenaamde fysieke als op het geestelijke gebied.      

42.  De verrijzenis van hij die Gods macht op grootse wijze demonstreerde, was het bewijs van zijn 
uiteindelijke  overwinning over het lichaam en de materie, en gaf volledig blijk van de goddelijke 
Wetenschap, - een getuigenis van zo  groot belang voor stervelingen.  De overtuiging dat de mens 
een bestaan of gemoed heeft dat afgezonderd is van God, is een  uitstervende dwaling.  Jezus 
confronteerde deze dwaling met de goddelijke Wetenschap en bewees de nietsheid ervan.  Door  
de wonderbaarlijke glorie die God aan Zijn gezalfde toekende, waren verzoeking, zonde, ziekte en 
dood niet schrikbarend  voor Jezus.  Laat de mensen maar denken dat zij het lichaam gedood 
hadden!  Later zou hij het hun onveranderd laten zien.        

426.  Het volledig opgeven van het geloof in de dood en ook van de vrees van haar scherpe pijn, 
zou het peil van welzijn  en moraal tot ver boven het huidige niveau opheffen en zou het mogelijk 
maken voor ons om de vaan van het Christendom  omhoog te houden met een onwrikbaar 
vertrouwen in God, in het Leven dat eeuwig is.  Zonde heeft de dood gebracht, en de  dood zal 
verdwijnen met het verdwijnen van de zonde. De mens is onsterfelijk en het lichaam kan niet 
sterven, omdat de  stof geen leven heeft en het dus niet kan afstaan.   De menselijke begrippen: 
materie, dood, ziekte, kwaal en zonde, zijn  alles wat vernietigd kan worden.      

428.  Leven is werkelijk en de dood is de illusie.  Het aantonen van de waarheden van Ziel, zoals 
Jezus dat deed,  verandert de duistere beelden van de stoffelijke zin in harmonie en 
onsterfelijkheid.  Het voorrecht van de mens op dit  verheven ogenblik is om de woorden van onze 
Meester te bewijzen: "Als een mens doet wat ik zeg, zal hij de dood nooit  zien."   Om de gedachten 
te ontdoen van onechte vertrouwens en stoffelijke aanwijzingen, zodat de geestelijke feiten van  
het zijn  mogen verschijnen, - dit is de grote verworvenheid waardoor wij het onwerkelijke weg 
zullen vagen en plaats  zullen maken voor het ware.  Op deze manier kunnen wij de tempel, of het 
lichaam, tot stand brengen, "wiens maker en  bouwer God is."  

 

  



 

   

 

 

 

 


