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- u bent de tempel van de levende God.Beantwoorde Lezing: Romeinen.
Wij hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook toegang
verkregen door het geloof tot deze ontferming waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de
heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij
weten dat de benauwdheid geduld teweegbrengt, en geduld ondervinding en de ondervinding
hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de
Heilige Geest, Die ons gegeven is. Wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door
Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
Nu de les. Deuteronomium.
Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen
opstaan; naar Hem moet u luisteren, Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik
Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.
Zacharia
Aldus sprak Jehova van de legerscharen: een afstammeling in zijn naam zal op zijn plaats opgroeien
en de tempel van de Here bouwen. Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met
majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon;
en er zal een vredesbond zijn tussen beiden. Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel
van de HEERE.
Mattheüs.
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is
nabijgekomen.
Lukas.
En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen,
antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men

zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.
Mattheüs
Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar
wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Daarom, ieder die deze woorden van Mij

hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd
heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten
zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
Lukas
En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het nieuws over Hem
verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door
allen geprezen. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op
de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek
van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar
geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij
gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,
om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen
weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij
het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in
de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw
oren in vervulling gegaan.

Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij

naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen Hem om
hulp voor haar. En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij
stond onmiddellijk op en diende hen. Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden,
door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en
genas hen.
Johannes.
Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van
Zichzelf doen, als Hij dat de Vader niet ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op
dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal

Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Jezus nu riep en zei: Wie in Mij
gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die
Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in
de duisternis blijft.
1 Korinthe
Wij zijn Gods medewerkers en u bent Gods akker. Of anders gezegd: Gods gebouw. God heeft
mij het voorrecht en de kracht gegeven om als een goed architect de fundering te leggen, waarop
een ander voortbouwt. Natuurlijk moet iedereen wel oppassen hòe hij daarop bouwt. Want een
andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. Ieders werk zal openbaar worden. De
dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het
vuur beproeven. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als
iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van
God is heilig, en deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt
dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. En opnieuw: De
Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in
mensen, want alles is van u: U echter bent van Christus en Christus is van God.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
497. Wij erkennen de verzoening van Jezus als het bewijs van goddelijke, doeltreffende Liefde, die
de eenheid van God en mens ontvouwt door Jezus Christus, die ons de weg wijst.
336. Het bewustzijn en de individualiteit van de geestelijke mens zijn weerspiegelingen van God.
Het zijn uitstralingen van Hem, die Leven, Waarheid en Liefde is. God, het goddelijke Beginsel
van de mens, en de mens in Gods gelijkenis, zijn onscheidbaar, harmonieus en eeuwig. God en de
mens zijn niet hetzelfde, maar in het standpunt van de goddelijke Wetenschap bestaan God en de
mens samen en zijn eeuwig. God is het vader-bewustzijn, en de mens is Gods geestelijke
nageslacht.
18. De verzoening van Christus verzoent de mens met God, niet God met de mens: want het
goddelijke Beginsel van Christus is God en hoe kan God zich met zichzelf verzoenen? Christus is
Waarheid, die niet boven zichzelf kan uitstijgen. De fontein kan niet hoger komen dan zijn bron.
Christus, Waarheid, zou met geen natuur overeen kunnen komen boven de zijne, die ontleent is

aan de onvergankelijke Liefde. Het was daarom de bedoeling van Christus om de mens te
verzoenen met God, en niet God met de mens. Liefde en Waarheid hebben geen strijd met Gods
beeld en gelijkenis. De mens kan de goddelijke Liefde niet overtreffen, om op deze wijze voor
zichzelf te compenseren. Zelfs Christus kan de Waarheid niet in overeenstemming brengen met
de leugen, want Waarheid en dwaling zijn onverzoenbaar. Jezus hielp de mens zich met God te
verzoenen, door de mens een zuiverder begrip te geven van Liefde, het goddelijke Beginsel van de
leer van Jezus, en dit duidelijker begrip van Liefde verlost de mens van de wet van stof, zonde, en
dood door de wet van Geest - de wet van de goddelijke Liefde.
19. Elke aandoening van berouw en lijden, iedere poging tot hervorming, iedere goede gedachte
en daad zal ons helpen om de verzoening van Jezus voor zonde te begrijpen en de doelmatigheid
ervan te bevorderen; maar als de zondaar doorgaat met bidden en berouwen, te zondigen en er
spijt van te hebben, dan heeft hij weing aandeel in de verzoening, - in het één-zijn met God - want
hem ontbreekt de doelmatige inkeer, die het hart hervormt en de mens in staat stelt om de wil van
God te doen. Zij die niet tenminste gedeeltelijk het goddelijke Beginsel van de leer en de werken
van onze Meester kunnen demonstreren, hebben geen deel in God.
332. Op die manier verduidelijkte Jezus de coïncidentie of de geestelijke overeenkomst tussen God
en mens naar Zijn evenbeeld.
596. Heidendom en agnosticisme kunnen de Godheid omschrijven als "de grote onkenbare", maar
Christian Science brengt God veel dichterbij de mens en maakt Hem beter bekend als Alles-inalles, altijd dichtbij.
471. Dat wat ongelijk is aan de Waarheid, - namelijk de dwaling, - het tegenovergestelde van de
Wetenschap en het getuigenis van de vijf lichamelijke zintuigen, geven geen aanwijzing van de
grandioze feiten van het bestaan; ...

De waarheden van de goddelijke Wetenschap moeten

erkend worden, -al wordt het bewijs van deze waarheden niet ondersteund door het kwaad, door
de materie, of door de stoffelijke zintuigen., - want het bewijs dat God en de mens naast elkaar
bestaan wordt volledig bevestigd door de geestelijke zin. De mens is, en is dat altijd geweest, de
weerspiegeling van God. God is oneindig, en daarom alomtegenwoordig, en er is geen andere
macht noch tegenwoordigheid.
353. Zonde, ziekte, alles wat werkelijk lijkt aan de stoffelijke zin, is onwerkelijk in de goddelijke
Wetenschap. De lichamelijke zintuigen en de Wetenschap zijn altijd al elkaar vijandig gezind

geweest, en ze zullen zo blijven, totdat het getuigenis van de lichamelijke zinnen helemaal wijkt
voor de Christelijke Wetenschap.

Hoe kan een Christen, die het krachtigere bewijsmateriaal

van Waarheid heeft, die het bewijs van de dwaling tegenspreekt, geloven dat dit laatste echt of
waar zou zijn, hetzij in de vorm van ziekte of zonde? Allen moeten toegeven dat de Christus "de
weg, de waarheid en het leven" is, en dat de almachtige Waarheid zeer zeker de dwaling vernietigt.
292. Waarheid zal voor ons alleen "de opstanding en het leven" zijn, als het alle dwaling vernietigt
en het geloof dat het Gemoed, de enige onsterfelijkheid van de mens, geboeid kan zijn door het
lichaam, en het Leven door de dood. Een zondige, zieke en stervende sterveling is niet de
gelijkenis van God, de eeuwige en volmaakte.

Toen hij de oorsprong van de stoffelijke

mens en het sterfelijke gemoed uitlegde, zei Jezus: Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? U kunt mijn
woorden niet verdragen. U bent kinderen van de duivel en doet met plezier wat hij wil. Hij is al
sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is
hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen. Hij is de vader van de leugen.

De materiële,

vleselijke gedachtenwereld, per abuis ook wel gemoed genoemd, is sterfelijk. Daarom zou de mens
uitgeroeid worden, als het niet voor de onverbrekelijke verbinding van de echte, geestelijke mens
met zijn God zou zijn, die Jezus aan het licht bracht.
491. De materiële mens bestaat uit onopzettelijke en opzettelijke dwaling, uit een negatief goed en
een positief kwaad, dat zichzelf goed noemt. De geestelijke individualiteit van de mens is nooit
verkeerd, het is de gelijkenis van zijn Maker. De stof kan stervelingen niet in verbinding brengen
met de ware oorsprong en de werkelijkheden van het zijn, waarop tenslotte alles neerkomt. Alleen
door de oppermacht van Geest te erkennen, die de aanspraken van de stof tenietdoet, kunnen
stervelingen de sterfelijkheid afleggen en de onverbrekelijke, geestelijke schakel vinden die de
mens voor altijd vastlegt in de goddelijke gelijkenis, onscheidbaar van zijn Schepper.
151. Iedere activiteit van de ware mens wordt bestuurd door het goddelijke Gemoed. Het
menselijke gemoed heeft geen macht om te doden of te genezen, en heeft geen invloed op de man
van God. Het goddelijke Gemoed dat de mens heeft gemaakt, houdt zijn eigen beeld en gelijkenis
in stand. Het menselijke gemoed verzet zich tegen God en moet worden afgelegd, zoals Paulus
verklaart. Alles wat werkelijk bestaat, is het goddelijke Gemoed en Zijn idee en in dit Gemoed
wordt het hele bestaan als harmonieus en eeuwig aangetroffen. De rechte en smalle weg bestaat
uit dit feit te zien en te erkennen, zich aan deze macht te onderwerpen en de aanwijzingen van
Waarheid te volgen.

337. Om het ware geluk te bereiken, moet de mens harmonizeren met zijn Beginsel, de goddelijke
Liefde; de Zoon moet eensgezind zijn met de Vader, in overeenstemming met de Christus.
Volgens de goddelijke Wetenschap is de mens tot zekere hoogte net zo volmaakt als het Gemoed
dat hem ontwikkelt.

