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Onderwerp: Eeuwigdurende

straf. Gouden tekst: Johannes 4:36.
En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, zodat zowel hij die zaait
als wie oogst zich samen verblijden.
Beantwoorde Lezing: 2 Korinthe
En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk
oogsten.

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit

dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God kan elke vorm van genade
overvloedig maken bij u, zodat u in alles altijd al het nodige bezit, en royaal in staat bent tot goede
werken. Zoals geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; zijn
gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Moge Hij Die de zaaier zaad geeft, en ook brood tot
voedsel, uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. In alles
rijk geworden, bent u tot alle vrijgevigheid in staat, die door middel van ons dankzegging aan God
teweegbrengt.
Nu de les. Psalmen.
De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij blij. HEERE, breng een omkeer in
onze gevangenschap,

zoals de stromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met

gejuich maaien. Hij die al wenende voortgaat, het zaad dragende, zal zeker terugkomen met
gejuich, en zijn schoven dragen.
Jesaja.
Nu zal Ik opstaan, zegt de HEERE, nu zal Ik verheerlijkt worden, nu zal Ik verheven worden.
Hoor, u die ver weg bent, wat Ik heb gedaan, en u die dichtbij bent, erken Mijn macht! Hij die
wandelt in gerechtigheid en eerlijk spreekt, die winstbejag door afpersing verwerpt en die zijn
handen afwerend schudt om geen steekpenningen aan te nemen, die zijn oor dichtstopt om niet
van bloedvergieten te horen, die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien; die zal wonen op hoge
plaatsen wonen, bergvestingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn, zijn brood wordt hem
gegeven, van water is hij verzekerd. Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen
zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan
de haringen nooit uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden.

Want de HEERE zal daar machtig zijn voor ons. Het zal een plaats zijn van rivieren, en brede
stromen. Geen schip met riemen zal erop varen, geen statig schip zal er passeren. De HEERE is
immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Híj zal ons
verlossen. Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal hun
ongerechtigheid vergeven worden.
Mattheüs.
Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En grote menigten verzamelden zich om
Hem heen, zodat Hij in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever. En Hij sprak
tot hen veel dingen door gelijkenissen.

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die

goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid
tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het
onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer,
heeft u geen goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? 'Dat heeft een
vijand gedaan", zei hij. 'Zullen wij het onkruid ertussen uittrekken?' vroegen zij. Maar hij zei: Nee,
opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe uittrekt. Laat ze
allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel
eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn
schuur.

Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij huis in. En Zijn discipelen kwamen

bij Hem en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei
tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede
zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand
die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn
engelen.

Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij

de voleinding van deze wereld: de Zoon des mensen zal Zijn boodschappers uitzenden, en zij
zullen uit Zijn Koninkrijk alle beletsels wegnemen, en hen die onwettig handelen, en zij zullen hen
in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de
rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen,
laat hij horen.

Hij zei tegen hen: Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is,

gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal
teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg,
geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer

verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het
einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.
Galaten.
Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de gezindheid van het vlees niet volbrengen.
Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover
elkaar, zodat u niet kunt doen wat u zou willen.
niet onder de wet.

Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand

denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Ieder moet zijn eigen werk eerlijk
beoordelen. Als het goed is, mag hij er voldoening van hebben, maar hij hoeft zich er niet op te
laten voorstaan. Want ieder zal zijn eigen last dragen.

Maak uzelf niets wijs: God laat niet met

Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft,
kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat
de Geest eeuwig leven geeft. Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd
zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij
gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de medechristenen. En allen die
overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van
God.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
140. De God van Christian Science is alomvattende, eeuwige, goddelijke Liefde, die onveranderlijk
is en geen kwaad, ziekte of dood veroorzaakt.
465. De eigenschappen van God zijn rechtvaardigheid, barmhartigheid,wijsheid, goedheid,
enzovoorts.
35. Het is de opzet van Liefde om de zondaar te hervormen. Als de bestraffing hier niet voldoende
is geweest om hem te hervormen, zou de hemel van de goede mens een hel voor hem zijn.
Degenen, die reinheid en genegenheid niet uit ervaring kennen, kunnen geen geluk vinden in het
gezegende gezelschap van Waarheid en Liefde, alleen omdat ze verplaatst zijn naar een andere
sfeer. De goddelijke Wetenschap laat de noodzaak zien van voldoende leed, hetzij vóór of na de
dood, om de voorliefde voor zonde uit te blussen. De straf voor zonde kwijt te schelden, zou
betekenen dat Waarheid de dwaling vergiffenis schonk. Aan de straf te ontkomen is niet in

overeenstemming met Gods bestuur, want rechtvaardigheid is de dienares van barmhartigheid.
36. Een zelfzuchtig en beperkt gemoed kan onrechtvaardig zijn, maar het onbegrensde en
goddelijke Gemoed is de onsterfelijke wet van zowel gerechtigheid als barmhartigheid. Het is net
zo onmogelijk voor zondaars om hun volle straf te ontvangen aan deze kant van het graf als het is
voor de wereld om aan rechtvaardigen hun volle beloning te geven. Het is vruchteloos om te
veronderstellen dat de kwaden zich tot op het laatste moment kunnen verkneuteren in hun
misdadigheid en dan plotseling vergeven worden en de hemel ingeduwd worden, of dat de hand
van Liefde voldaan is om ons alleen maar moeite, opoffering, veelvuldige beproevingen,
kruisdragen en bespotting van onze drijfveren te geven als beloning voor onze pogingen om goed
te doen.
37. Het bewustzijn goed te doen is haar eigen beloning; maar midden in de rook van de strijd
wordt de verdienste niet gezien en gewaardeerd door toeschouwers.
404. Een verdorven gemoed uit zich in een verdorven lichaam. Wellust, boosaardigheid en alle
vormen van kwaad zijn ziekelijke geloofsvormen, en u kunt deze alleen vernietigen door de
kwaadaardige motivatie uit te roeien die er de oorzaak van is. Als het kwaad in het berouwvolle
sterfelijke gemoed voorbij is, terwijl de nawerking nog steeds op het individu blijft, kunt u deze
stoornis verwijderen naarmate Gods wet bevredigd wordt en hervorming de misdaad annuleert.
De gezonde zondaar is de geharde zondaar.
405. De fundamentele dwaling is het sterfelijke gemoed. Haat ontsteekt de onmenselijke
aandriften. Het toegeven aan kwade beweegredenen en doelstellingen maakt ieder mens, die
boven het allerlaagste mensentype uitkomt, tot een vertwijfeld slachtoffer. Christian Science
gebied de mens om de neigingen te beheersen, om haat af te remmen met vriendelijkheid, om lust
te overwinnen met kuisheid, wraakzucht door liefde en om bedrog met eerlijkheid te overwinnen.
Smoor deze dwalingen in hun aanvangsstadium, als u niet een leger van samenzweerders tegen uw
gezondheid en welslagen wilt koesteren.
238. Onbenutte kansen zullen ons terechtwijzen wanneer we proberen rechten te doen gelden op
de voordelen van een ervaring die we niet de onze gemaakt hebben en trachten te oogsten wat we
niet gezaaid hebben, en wanneer wij verlangen om op onrechtmatige wijze in andersmans werk te
treden. Waarheid blijft vaak ongewenst, totdat we dit heelmiddel voor de menselijke ellende
zoeken omdat wij zo vreselijk lijden door de dwaling.

239. De slechte mens is niet de baas over zijn rechtschapen buur. Het moet begrepen worden dat
het welslagen in de dwaling nederlaag in Waarheid is. Het wachtwoord in Christian Science is
volgens de Bijbel: "De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten."

Het

sterfelijke gemoed is de erkende zetel van de menselijke motivatie. Het ontwikkelt materiële
opvattingen en veroorzaakt iedere onharmonische werking van het lichaam. Als de werking
afkomstig is van het goddelijke Gemoed is deze harmonisch. Indien het van het dwalende,
sterfelijke gemoed afkomt is het onharmonisch en draait uit op zonde, ziekte en dood. Deze twee
tegengestelde bronnen vermengen zich nooit in oorsprong noch in stroming. Het volmaakte
Gemoed draagt volmaaktheid uit, want God is Gemoed. Het onvolmaakte sterfelijke gemoed
verspreidt zijn eigen gelijkenissen, waar de wijze man van zei: "Het is alles ijdelheid."
595. Onkruid. Sterfelijkheid, dwaling, zonde, ziekte, kwalen, dood.
300. Het tijdelijke en onwerkelijke raken nooit het eeuwige en werkelijke aan. Het onbestendige
en onvolmaakte hebben geen deel aan het onveranderlijke en volmaakte. Het onharmonische en
zelfvernietigende zijn niet van invloed op het harmonische en in zichezelf bestaande. Deze
tegengestelde eigenschappen zijn het onkruid en de tarwe, die nooit echt samengaan, hoewel (voor
de sterfelijke blik) ze naast elkander groeien tot de oogst; daarna zal de Wetenschap de tarwe van
het onkruid scheiden, door de bewustwording dat God altijd aanwezig is en dat de mens de
goddelijke gelijkenis weerspiegelt.
210. Voor de sterfelijke gewaarwording zijn zonde en lijden werkelijk, maar de onsterfelijke
gewaarwording laat noch kwaad noch plaag toe. Aangezien de onsterfelijke gewaarwording geen
zintuigelijke dwaling toelaat, heeft het geen besef van dwaling, en is daarom zonder een
vernietigend bestanddeel.
304. Harmonie wordt door haar Beginsel voortgebracht, wordt erdoor beheerst en verblijft erbij.
Het goddelijke Beginsel is het Leven van de mens. Het geluk van de mens valt daarom niet onder
het beheer van de lichamelijke zintuigen. Waarheid wordt niet verontreinigd door dwaling. De
harmonie in de mens is net zo prachtig als in de muziek, en disharmonie is onnatuurlijk en
onwerkelijk.
291. De hemel is geen plaats, maar een goddelijke Gemoedsgesteldheid, waarin al de manifestaties
van Gemoed harmonisch en onsterfelijk zijn, omdat er geen zonde is en de mens geen
gerechtigheid van zichzelf blijkt te hebben, maar de gedachten van Christus bezit, zoals de Bijbel

zegt.
372. Wanneer de mens Christian Science volledig waarmaakt, zal hij volmaakt zijn. Dan kan hij
niet zondigen, lijden, of aan de materie onderhevig zijn, noch ongehoorzaam zijn aan de wet van
God. Daarom zal hij als de engeltjes in de hemel zijn.

