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Gouden tekst: Psalm 27:1
De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?
Beantwoorde Lezing: Psalmen.
Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch
vertrouw ik.

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in

het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te
aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij verbergt mij in Zijn schuilplaats in de
kwade dagen. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.
HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een pad van oprechtheid omwille van mijn belagers. Als ik
niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, Ik zal
niet sterven maar leven, en ik zal de grootse werken van de HEERE rondbazuinen.
Nu de Les. De Bijbel. Jesaja 12.
Zie, God is mijn redding, ik vertrouw en ben niet bang, want de Heer is mijn kracht en mijn
gezang, en Hij is mij tot verlossing geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de
bronnen van het heil.
Psalmen.
Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft mijn luid geroep om erbarmen gehoord. De HEERE is mijn
kracht en mijn schild;

op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom

springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven. De HEERE is kracht, Hij is
een fort van verlossing van Zijn gezalfde. Verlos Uw volk en zegen Uw erfgenamen, weid hen
en draag hen tot in eeuwigheid.
1 Thessolonicenzen.
Want nu leven wij, indien u staande blijft in de Heere.
Job.
U hebt mij leven en goedertierenheid geschonken, en Uw zorg heeft mijn geest bewaard.

Handelingen.
En God deed buitengewone wonderen door de handen van Paulus, En op de eerste dag van de
week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat
hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er
waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeenwaren. En een zekere jongeman, van wie de
naam Eutychus was, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo
lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd als
dood opgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem
heen en zei: Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem.

En nadat hij weer naar boven

gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang, tot het aanbreken van de dag toe,
met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij brachten de jongen levend mee en werden
bovenmate vertroost.
1 Korinthe.
Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. En ik prijs u, broeders, omdat u in
alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik die aan u heb overgeleverd. Maar
ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man ......

Verder maak ik u bekend,

broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,
waardoor u ook gered wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb.

Ik

immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden,
omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en
Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij
allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is.

Als nu van Christus

gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat
er geen opstanding van de doden is? Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus
allen levend gemaakt orden.
2 Korinthe.
En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genegenheid van God niet tevergeefs
ontvangen te hebben. Want Hij zegt: In de tijd van mijn welbehagen heb Ik U verhoord, en op de
dag van verlossing heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van welbehagen, zie, nu is het de dag
van redding! Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de geestelijke zorg niet

gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding: in
verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in lijfstraffen, gevangenissen, oproer, in harde arbeid
en slapeloos wacht houden, en in vasten, in reinheid, kennis, geduld, mensliefheid, in de Heilge
Geest en ongeveinsde liefde, in het woord van Waarheid, in Gods macht, door de
wapenuitrusting van gerechtigheid links en rechts;

De God en Vader van onze

Heere Jezus Christus, heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht
wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de
kracht van Christus in mij komt wonen.

Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in

smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want
wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Galaten.
Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven.

Ik ben met

Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het
vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij
heeft overgegeven.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
103. Al het bestaan en leven zijn van God.
359. Ook al beweert u dat de stoffelijke zintuigen noodzakelijk zijn voor het bestaan en wezen van
de mens, moet u toch het menselijke besef van leven veranderen, moet u tenslotte toch uzelf
geestelijk en wetenschappelijk kennen.
203. God alleen is het leven van de mens. God is tegelijkertijd het middelpunt en de omtrek van
het zijn. Kwaad sterft, het goede sterft niet. Alle vormen van dwaling ondersteunen de foutieve
conclusies dat er meer dan één Leven is; dat de materiële geschiedenis net zo echt en levend is als
de geestelijke geschiedenis; dat de sterfelijke dwaling net zo overtuigend mentaal is als de
onsterfelijke Waarheid; en dat er twee afzonderlijke, tegengestelde eenheden en wezens zijn, twee
machten, - namelijk Geest en materie, - die een derde persoon veroorzaken (de sterfelijke mens)
die de waanideeën van zonde, ziekte, en dood ten uitvoer brengt.

Het wordt toegegeven dat

de eerste macht goed is, een intelligentie of Gemoed die God genoemd wordt. De zogenaamde
tweede macht, het kwaad, is de tegenstelling van goed. Het kan daarom geen gemoed zijn ook al

wordt het zo genoemd. De derde macht, de sterfelijke mens, wordt verondersteld een mengsel te
zijn van de eerste en tweede tegenstrijdige machten, intelligentie en onintelligentie, van Geest en
stof.

Dergelijke theoriën zijn klaarblijkelijk foutief. Ze kunnen nooit de toets van de

Wetenschap doorstaan. Als we ze beoordelen bij de vruchten die zij voortbrengen, zijn zij
corrupt.
205. Wanneer zal de misvatting dat er leven is in de materie, en dat zonde, ziekte en dood creaties
zijn van God, ontmaskerd worden? Wanneer zal het worden begrepen dat de stof noch
intelligentie, leven noch gevoel bezit, en dat het tegengestelde geloof de overvloedige oorzaak van
al het lijden is? God schiep alles door Gemoed, en maakte alles volmaakt en eeuwig. Wanneer wij
onze verhouding met het goddelijke ten volle begrijpen, kunnen wij geen ander Gemoed hebben
dan het Zijne, - geen andere Liefde, wijsheid of Waarheid, geen ander besef van Leven, en geen
bewustzijn van het bestaan van de materie of de dwaling.
52. De man van smarten begreep het beste de nietsheid van stoffelijk leven en intelligentie, en de
machtige werkelijkheid van de alomvattendheid van God, goed. Deze waren de belangrijkste
hoofdpunten van de Geestelijke genezing, of de Christelijke Wetenschap, die hem met Liefde
bewapenden.
51. Hij wist dat de materie geen leven had en dat het werkelijke Leven God is; hij kon daarom net
zo min van zijn geestelijke Leven gescheiden worden dan God uitgedoofd kon worden.
289. De sterfelijke mens kan zich niet boven het tijdelijke puin van dwaling, en het geloof in
zonde, ziekte en dood verheffen, totdat hij leert dat God het enige Leven is. Het geloof dat leven
en gewaarwording in het lichaam zijn moet overmeestert worden het begrijpen van wat de mens
als het evenbeeld van God eigenlijk is. Dan zal Geest het vlees overwonnen hebben.
296. De oude mens met zijn doen en laten moet uitgeschakeld worden. Niets zinnigs of zondigs is
onsterfelijk. Het verscheiden van een onware, stoffelijke zin en van zonde, en niet het sterven van
organische materie, is wat de mens en Leven laat zien als harmonieus, werkelijk, en eeuwig.
272. Het is de vergeestelijking van het denken en de verchristelijking van het dagelijkse leven, in
tegenstelling tot de uitkomst van de verschrikkelijke klucht van het stoffelijke bestaan; het is
kuisheid en reinheid, in contrast met de neerwaardse tendenzen en aardse neigingen van
zinnelijkheid en onreinheid, die werkelijk getuigen van de goddelijke oorsprong en werking van

Christian Science.
246. De mens, door het onsterfelijke Gemoed bestuurd, is altijd prachtig en grandioos. Ieder
opeenvolgend jaar ontwikkeld wijsheid, schoonheid en heiligheid. Leven is eeuwigdurend. Wij
moeten daar achterkomen en dit beginnen aan te tonen. Leven en goedheid zijn onsterfelijk.
Laten wij dan onze opvattingen over het bestaan de vorm geven van lieflijkheid, spontaniteit en
onderbroken voortzetting, in plaats van ouderdom en verval.
384. Ziekte, zonde en dood zullen tenslotte terugdeinzen voor de goddelijke rechten van de
intelligentie en dan de macht van Gemoed over alle functies en organen van het hele menselijke
lichaam zal erkend worden. Het is spreekwoordelijk dat Florence Nightingale en andere
weldoeners betrokken in menslievende werken in staat geweest zijn om zonder te bezwijken,
vermoeienissen en blootstellingen te ondergaan, die gewone mensen niet zouden kunnen
doorstaan. De verklaring ligt in de bijstand die zij verkregen van de goddelijke wet, die boven het
menselijke uitstijgt.
385. Voortdurend zwoegen, ontberingen en blootstelling en al dergelijke omstandigheden, mits
zonder zonde, kunnen zonder lijden doorstaan worden. Wat uw plicht ook moge zijn, u kunt die
volbrengen zonder nadeel voor uzelf.
387. ....wanneer we beseffen dat het onsterfelijke Gemoed altijd werkzaam is en dat geestelijke
energie niet uitgeput kan raken; en dat de zogenaamde stoffelijke wet geen inbreuk kan maken op
de door God geschonken krachten en middelen, kunnen we rusten in Waarheid, verkwikt door de
verzekering van onsterfelijkheid, die de sterfelijkheid tegen spreekt.

Het is een wet

van het zogenaamde sterfelijke gemoed, ook wel materie genaamd, die al het disharmonische
voortbrengt.
249. Laten we de goddelijke energie van Geest voelen, die ons nieuw leven geeft en niet toegeven
dat er een sterfelijke of stoffelijke macht zou zijn, die tot vernietiging in staat is. Laten we ons
verheugen dat wij dienstbaar zijn aan de goddelijke machten die er zijn. Dit is de ware
Wetenschap van het zijn.
202. De dagen van onze pelgrimage zullen toenemen in plaats van afnemen, wanneer het
koninkrijk van God op aarde komt; want het ware pad leidt tot Leven in plaats van naar de dood,
en de aardse ervaring leert ons de eindigheid van de dwaling en de oneindige vermogens van

Waarheid, waarin God de mens zeggenschap geeft over de gehele aarde.

