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Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te
brengen, maar het zwaard.
Beantwoorde Lezing. Jesaja.
Want er zal een twijg opgroeien uit de stronk van Isaï, een loot zal uit zijn wortels spruiten. Op
Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en
sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. En hem inspireren in de vreze des
HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet oordelen naar wat Zijn
oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal
Hij met rechtvaardigheid beoordelen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en
met de adem van Zijn lippen zal Hij de kwaadaardigen doden. Want gerechtigheid zal de gordel
om Zijn heupen zijn, en trouw de gordel om Zijn middel.
Nu de les. Titus.
Want de reddende gratie van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons goddeloosheid en
wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en
godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid
van de grote God en onze Verlosser, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat
Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig
in goede werken.
Mattheüs.
En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd
wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen
hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken.

En zie, een vrouw die al twaalf

jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn
bovenkleed aan; want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond
worden. Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u
behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.

Johannes.
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij zich aan Mijn woord houden;
en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.
Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Hovenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt,
neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht draagt. Hierin
wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. Dit gebied Ik u:
dat u elkaar liefhebt. Als de wereld u haat, begrijp dat die Mij eerder dan u gehaat heeft. Als Ik
niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen
voorwendsel voor hun zonde. Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders
gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij die gezien en beiden mij en Mijn Vader
gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij
zonder reden gehaat.

De afdeling soldaten dan en de overste over duizend en de dienaars van

de Joden namen Jezus gevangen en boeiden Hem. En zij leidden Hem weg, eerst naar Annas. De
hogepriester dan ondervroeg Jezus over Zijn discipelen en over Zijn onderricht. Jezus
antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Waarom ondervraagt u Mij? Pilatus
dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: Welke aanklacht brengt u tegen deze Mens in? Zij
antwoordden en zeiden tegen hem: Als deze geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u
overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tegen hen: Neemt u Hem en oordeel Hem volgens uw wet.
De Joden dan zeiden tegen hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Pilatus dan ging het
gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden? Jezus
antwoordde hem: Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over Mij gezegd? Pilatus
antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben U aan mij
overgeleverd; wat hebt U gedaan? Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.
Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben.. Pilatus dan
zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben.
Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te
getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen Hem:
Wat is waarheid? Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: Zie, ik breng Hem tot u
naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind. De Joden antwoordden hem: Wij
hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon
gemaakt. Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: Als u Deze
loslaat, bent u niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen

de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de
rechterstoel zitten. 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 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.

De derde keer dat Jezus Zich aan

Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was, zei Jezus tegen Simon Petrus:
Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij antwoordde: Ja, Heere, U weet dat ik
van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.
2 Korinthe.
Daarom, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet om te doen wat
Hij ons opgedragen heeft.

Maar in het geval dat ons Evangelie nog omsluierd is, dan is het

verborgen in hen die verloren gaan. De god van deze eeuw heeft de gedachten verblind van de
ongelovigen, opdat het licht van het goede nieuws van de heerlijkheid van Christus, het evenbeeld
van God, hen niet zou verlichten. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou
schijnen, heeft in onze harten geschenen tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van
God in het aangezicht van Jezus Christus.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
482. Jezus was het hoogste menselijke begrip van de volmaakte mens. Hij was niet te scheiden van
Christus, de Messias - de goddelijke idee van God buiten het vlees.
473. In een tijdperk van godsdienstige tirannie heeft Jezus de leer en toepassing van het
Christendom ingeleid en het bewijs geleverd van de waarheid en liefde van het Christendom,
maar om zijn voorbeeld te evenaren en de onfeilbare Wetenschap ervan volgens zijn regel te
toetsen, door ziekte, zonde en dood te genezen, is een beter begrip van God als het goddelijke
Principe of Beginsel nodig, in plaats van als een persoonlijheid of als de man Jezus.
51. Zijn volmaakte voorbeeld was voor de verlossing van ons allen, maar alleen door de werken te
doen die hij deed en aan anderen onderwees. Zijn doelstelling bij het genezen was niet alleen om
de gezondheid te herstellen, maar om zijn goddelijke Beginsel aan te tonen. Hij werd geinspireerd
door God, door Waarheid en Liefde, in alles wat hij deed en zei. De drijfveren van zijn vervolgers

waren trots, afgunst, wreedheid en wraakzucht, toegebracht aan de lichamelijke Jezus, maar die
gericht waren tegen het goddelijke Principe, Liefde, die hun zinnelijkheid terechtwees. Jezus was
onzelfzuchtig. Zijn geestelijkheid scheidde hem af van alle zinnelijkheid, en maakte dat de
egoïstische materialist hem haatte; maar het was deze geestelijkheid die Jezus in staat stelde om de
zieken te genezen, euvels uit te werpen en de doden op te wekken.
52. Vanaf zijn vroege jongensjaren was hij bezig met zijn "Vaders zaken." Waar hij zich mee bezig
hield was heel iets anders dan zij. hunnie. Zijn heer was Geest, hun meester was de materie. Hij
diende God, zij dienden de mammon. Zijn genegenheid was puur, de hunne vleselijk. Zijn
zintuigen absorbeerden gretig het geestelijke getuigenis van gezondheid, heiligheid, en leven; hun
zinnen gaven blijk van het tegenovergestelde, en gingen helemaal op in de stoffelijke argumenten
van zonde, ziekte en dood. Hun onvolmaaktheid en onzuiverheid voelde de niet aflatende
terechtwijzing van zijn volmaaktheid en reinheid. Vandaar de haat van de wereld voor de
rechtvaardige en volmaakte Jezus, en de voorspelling die de profeet deed van de ontvangst die de
dwaling hem geven zou. Veracht en afgewezen door de mensen, dat waren de treffende woorden
van de profeet Jesaja betreffende de in aantocht zijnde Vredevorst. Herodus en Pilatus zetten oude
vetes opzij, om samen de beste mens die ooit de aardbodem betrad te schande te maken en te
doden.
316. Jezus vertegenwoordigde de Christus, de ware idee van God. Vandaar de strijd tussen deze
geestelijke idee en de oppervlakkige religie, tussen het heldere geestelijke inzicht en de blindheid
van de algemeen verbreide geloofsvormen, die tot de gevolgtrekking voerden, dat de geestelijke
idee door de kruisiging van het vlees kon worden gedood. 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. Christus geeft de onvernietigbare mens te zien, die door Geest geschapen,
gevormd en bestuurd wordt. Christus veraanschouwelijkt dat één zijn met God, zijn goddelijke
Beginsel, dat de mens heerschappij geeft over de hele aarde.
47. Judas smeedde een complot tegen Jezus. De ondankbaarheid en haat van de wereld voor deze
rechtvaardige man brachten zijn verraad teweeg. De koopsom van de verrader was dertig
zilverstukken en de glimlachjes van de Farizeeërs. Judas wist dat de enorme goedheid van die
Meester een grote kloof vormde tussen Jezus en zijn verrader, en deze geestelijke verwijdering
deed de afgunst van Judas oplaaien. De begeerte voor goud versterkte zijn ondankbaarheid en
suste zijn gewetenswroeging voor een tijdje. Hij wist dat de wereld over het algemeen een leugen

verkiest boven Waarheid; en daarom bekonkelde hij het verraad van Jezus om zichzelf hoger in de
publieke opinie te doen stijgen. Zijn duistere intrige viel op de grond en de verrader viel mee.
Dat de discipelen hun Meester gedurende zijn laatste aardse strijd deserteerden werd gestraft; ieder
van hen stierf een geweldadige dood, behalve Johannes, van wiens dood we geen verslag hebben.
564. Als vanouds beticht het kwaad nog steeds de geestelijke idee met de aard en methodes die de
dwaling eigen is. Dit kwaadaardige, dierlijke instinct, dat door de draak gekarakterizeerd wordt,
spoort stervelingen aan om zelfs hun mede- stervelingen moreel en lichamelijk te vermoorden, en
wat nog veel erger is, om dan onschuldigen van de misdaad te beschuldigen. Deze laatste
ziekelijke zonde zal de dader doen wegzinken in een nacht zonder ster.
133. De joodse voorstelling van God als Jahwe, Jehova, of als uitsluitend een machtige held en
koning, heeft nog niet volledig plaats gemaakt voor de ware kennis van God. Gezindtes en
ceremonies hebben hun handen nog niet gereinigd van de rabijnse overlevering. De kreet van
vervlogen tijden wordt herhaald, Kruisig hem! Bij iedere vooruitgaande stap wordt de waarheid
nog steeds weerstreven door het zwaard en de speer.
343. Jezus rukt het masker weg van de dwaling, wanneer zijn leer ten volle wordt begrepen. Door
gelijkenis en redenatie zette hij uiteen dat het onmogelijk was voor het goede om het kwade te
veroorzaken; en hij demonstreert dit feit ook op wetenschappelijke wijze, door wat onterecht
wonderen genoemd worden, dat zonde, ziekte en dood slechts geloofsvormen zijn - denkbeeldige
dwalingen - die hij kon wegvagen en ook vernietigde.
138. Jezus heeft in het Christelijke tijdperk de norm vastgelegd voor alle Christenheid, theologie
en genezing. Christenen zijn nu, net als toen onder de rechtsreekse opdracht om aan Christus
gelijk te zijn, om de Christus-geest te bezitten, het voorbeeld van Christus te volgen en zowel de
zieken als de overtreders te genezen.
131. Jezus zei eens: Ik dank u, o Vader, Heer van hemel en aarde, dat U deze dingen verborgen
hebt voor de wijzen en de behoedzamen, en ze geopenbaard hebt aan kleine kinderen: want het
leek u goed zo. Zoals voorheen wordt de geest van Christus, die de ceremonies en leerstellingen
van de mensen wegneemt, niet geaccepteerd totdat de harten van de mensen er klaar voor
gemaakt zijn.
569. Het Bijbelwoord: Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen, gaat

letterlijk in vervulling, wanneer wij ons bewust zijn van de oppermacht van Waarheid, waardoor
de nietsheid van de dwaling wordt gezien; en we weten dat de nietsheid van de dwaling evenredig
is aan haar slechtheid. Hij die de zoom van het Christuskleed aanraakt en zijn sterfelijke
geloofsvormen, dierlijkheid en haat meester wordt, verheugt zich in het bewijs van genezing - in
een lieflijk en zeker besef dat God liefde is.
571. Gekleed in het ornaat van Liefde kan de menselijke haat u niet bereiken.

