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En nu Vader, verheerlijk Mij met Uzelf, de heerlijkheid die Ik bij U had voordat de wereld er was.
Beantwoorde Lezing. Psalmen.
Wees mij welwillend, o God, overeenkomstig Uw goedheid, wis mijn overtredingen uit
overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
reinig mij van mijn zonde.
voortdurend voor ogen.

Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,

Want ík ken mijn overtredingen, mijn tekortkomingen staan mij
Zie, U verlangt waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt

U mij wijsheid bekend. Zuiver mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn
dan sneeuw. Geef mij een nieuw hart, o God, en vernieuw me met de ware geest. Geef me
opnieuw de vreugde van uw verlossing, en een volgzame geest zal me overeind houden. Dan
zullen de offers die in gerechtigheid worden gebracht, U genoegen doen.
Nu de les. Leviticus.
Wees heilig voor Mij, want Ik ben heilig en Ik heb u afgezonderd van andere volken om van Mij te
zijn.
Romans.
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de barmhartigheid van God, om uw lichamen aan God te
wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En
word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van
uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God
is. Want door de ontferming die mij gegeven is, zeg ik tegen ieder van u: beoordeel uzelf eerlijk
en denk niet te veel van uzelf, maar denk in bescheidenheid, naar de mate van het geloof zoals
God dat aan ieder heeft toebedeeld. Vergeld niemand kwaad met kwaad; geef wat goed is voor
alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
2 Timotheüs.
Het fundament van God staat vast met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de
Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. Maar in een groot huis
zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige
zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen

reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere,
voor elk goed werk gereedgemaakt.
Mattheüs.
Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe En de discipelen
deden zoals Jezus hun opgedragen had, en maakten het Pascha gereed. Toen het avond geworden
was, lag Hij aan met de twaalf. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend
had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam
ook de beker en nadat Hij dankt gezegd had, gaf Hij die aan hun, en zei: Drink allen daaruit, want
dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving
van zonden. Ik zeg u dat Ik van nu af aan van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken zal tot
op de dag wanneer Ik het opnieuw met u zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader. Toen
ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en zei tegen de discipelen: Ga hier
zitten, terwijl Ik daar ga bidden. En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee
en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd,
tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich
met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij
voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. En Hij kwam bij de discipelen en trof hen
slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? Waak en bid, opdat u
niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Romeinen.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de barmhartigheid toeneemt?
Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Wij zijn dan met
Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de
heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want omdat hij
stierf, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, maar omdat hij leeft, leeft Hij voor God.
Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus,
onze Heere.

Weet u dan niet dat aan wie u zichzelf gehoorzaam als slaaf ter

beschikking stelt, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de
gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan
de gerechtigheid. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw

vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood,
maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
1 Petrus.
dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig
priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
Hebreeën.
Laten wij dan altijd door Hem God prijzen, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een
welgevallen. Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd een goed geweten te hebben, en in alle
dingen een goed gedrag willen hebben. En ik verzoek u dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal
worden teruggegeven. De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere
Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond,
u moge toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen
behaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de glorie in alle eeuwigheid.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
32. In het oude Rome was een soldaat verplicht om trouw aan zijn bevelhebber te zweren. Het
latijnse woord voor deze eed was sacramentum, en ons woord sacrament is daarvan afgeleid.
De ware geestelijke zin gaat verloren, indien het sacrament beperkt wordt tot het gebruik van
brood en wijn. De discipelen haden al gegeten, maar toch bad Jezus en gaf hun brood. Dit zou,
letterlijk opgevat, dwaas geweest zijn; maar in de geestelijke betekenis ervan was het heel
natuurlijk en prachtig. Jezus bad; hij trok zich terug van de materiële zinnen om zijn hart te
verkwikken met meer briljante, geestelijke gezichtspunten.
16. Een grote opoffering van materiële dingen moet voorafgaan aan dit ontwikkelde geestelijke
begrip. Het allerbeste gebed is niet alleen geloven; het is de demonstratie. Een dergelijk gebed
geneest ziekte, en moet zonde en dood vernietigen. Het maakt onderscheid tussen zondeloze
Waarheid en de valsheid van de zondige zin.
23. Wijsheid en Liefde kunnen vele opofferingen van het zelf verlangen om ons van de zonde te
verlossen. een enkel offer, hoe groot ook, is onvoldoende om de schuld van de zonde te betalen.

11. Smekend gebed brengt stervelingen uitsluitend het resultaat van hun eigen geloof. Een
verlangen naar heiligheid is een vereiste om heiligheid te bereiken, maar als we heiligheid boven
alles wensen, zullen we er alles voor opofferen.
33. Toen het menselijke element in hem worstelde met het goddelijke, zei onze grote leermeester:
Niet mijn wil, maar de uwe geschiede! - dat wil zeggen: laat niet het vlees maar de Geest in mij
vertegenwoordigd zijn. Dit is het nieuwe begrip van geestelijke liefde. Het geeft alles voor
Christus of Waarheid. Het zegent zijn vijanden, geneest de zieken, werpt de dwaling uit, wekt de
doden op uit overtredignen en zonden en predikt het evangelie aan de armen, de zachtmoedigen
van hart.
34. Als allen, die ooit aan het Heilige Avondmaal deelnamen, het lijden van Jezus werkelijk
herdacht en van zijn beker gedronken hadden, dan zouden ze de wereld radikaal veranderd
hebben. Indien allen, die hem door stoffelijke symbolen trachten te herdenken, het kruis opnemen
en de zieken genezen, het kwaad uitwerpen en Christus, of Waarheid, aan de armen - de
ontvankelijke gedachte - verkondigen, zullen zij het duizendjarige rijk inluiden.
54. Iedereen moet zich vroeg of laat in Christus, het ware idee van God, vestigen. Dat hij rijkelijk
zijn duurgekochte schatten zou mogen schenken in lege of met zonde gevulde menselijke
voorraadkamers, was de bezieling van het heftige menselijke offer van Jezus. Ten getuige van zijn
goddelijke zending leverde hij het bewijs dat Leven, Waarheid en Liefde de zieken en zondaars
genezen en over de dood zegevieren door Gemoed en niet door de stof.
20. Met de geschiedenis van Jezus is een nieuwe tijdrekening begonnen, die wij de Christelijke
jaartelling noemen, maar hij heeft geen ritualistische eredienst ingesteld. Hij wist dat de mensen
gedoopt kunnen worden en aan de eucharistie viering deelnemen, de clerus onderhouden, de
sabbath naleven en lange gebeden zeggen, en toch zinnelijk en zondig kunnen zijn.
48. Zijn studenten sliepen. Hij zei tegen hen: Konden jullie geen uur wacht houden met mij?
Konden zij geen wacht houden met hem, die al wachtend en worstelend in zwijgend lijden, zonder
te klagen de wacht hield over een wereld? Deze menselijke hunkering werd niet beantwoord, en
daarom keerde Jezus zich voor altijd van de aarde naar de hemel, van de zinnen tot Ziel.
Wanneer wij ons het angstzweet herinneren dat in heilige zegening op het gras in Gethsemane
viel, zal dan de nederigste of machtigste volgeling klagen wanneer hij van dezelfde beker drinkt, en
denkt, of zelfs maar wenst, de verheffende beproeving te vermijden waarmee de zonde zich wraakt

tegen haar verdelger? Waarheid en Liefde schenken weinig huldebetoon tot de volbrenging van
een levenswerk.
35. Onze doop is een zuivering van alle dwaling. Onze kerk is gebouwd op het goddelijke Beginsel
of Principe, Liefde. Wij kunnen ons met deze kerk alleen verenigen, wanneer wij uit Geest zijn
wedergeboren, wanneeer wij het Leven bereiken, dat Waarheid is, en de Waarheid, die Leven is,
door de vruchten van Liefde voort te brengen - door de dwaling uit te werpenen en de zieken te
genezen. Onze Eucharastie is geestelijke gemeenschap met de ene God. Ons brood, dat uit de
hemel neerdaalt, is Waarheid. Onze drinkbeker is het kruis. Onze wijn is de inspiratie van Liefde,
het brouwsel, dat onze Meester dronk en aan zijn volgelingen aanraadde.
325. Paulus had een helder begrip van hetgeen Waarheid op fysiek en geestelijk gebied van
stervelingen eist, toen hij zei: Wijd uw lichamen aan God als een levend offer, heilig en voor God
welbehaaglijk, dat is uw redelijke godsdienst. Maar degene die uit de overtuigingen van het vlees
voortkomt en die dient, kan in deze wereld nooit de goddelijke hoogten van onze Heer bereiken.
459. Paulus en Johannes begrepen heel duidelijk, daar een sterfelijk mens geen wereldse eer
verkrijgt behalve door zelf-opoffering, zo moet hij hemelse rijkdommen verkrijgen door alle
wereldsheid prijs te geven.
428. Wij zouden ons bestaan moeten toevertrouwen, niet aan de onbekende god, die wij
onwetend aanbidden, maar aan de eeuwige samensteller, de onvergankelijke Vader, aan het Leven
dat de sterfelijke gewaarwording niet kan aantasten en het sterfelijke geloof niet kan vernietigen.
wij moeten het vermogen van geestelijke macht erkennen om menselijke misvattingen recht te
zetten en die te vervangen door het leven dat geestelijk en niet materiëel is.
262. Zich aan het goede toe te wijden maakt de menselijke afhankelijkheid van God niet kleiner,
maar juist groter.

Ook maakt toewijding de verplichtingen van de mens jegens God niet

kleiner, maar laat juist zien hoe enorm noodzakelijk het is om deze te voldoen.
28. Onze toewijding aan Christus berust meer op demonstratie dan op belijdenis. In alle
redelijkheid kunnen we niet vasthouden aan geloofsvormen die wij ontgroeit zijn; en door meer
inzicht in het goddelijke Beginsel van de onsterfelijke Christus worden wij in staat gesteld om de
zieken te genezen en over de zonde te zegevieren.

