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Verzoeningsleer.

Onderwerp: De

Gouden tekst: Johannes 14:11.

Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken
zelf.
Beantwoorde Lezing: Johannes 14:12 en Efeziërs 4: 1-6, 13.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal
grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

Leid een leven dat de roeping

waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door
elkaar in liefde te verdragen, doe uw best om de eenheid van de Geest te bewaren door de band
van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,
één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in
u allen is. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon
van God, tot een volgroeid menszijn, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.
Nu de les. Den Bijbel. Jesaja.
Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft;
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal aan de volkeren gerechtigheid brengen. Hij zal niet hard
roepen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte
riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het
recht doen uitgaan. Hij zal niet verzwakken, noch ontmoedigd worden, totdat Hij het recht op
aarde zal hebben gevestigd.
Mattheüs.
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is
nabijgekomen. En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U
wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word
gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid.

En Jezus kwam in het huis

van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En Hij raakte haar hand aan en
de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen. Toen het nu avond geworden was, brachten
ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel
woord, en Hij genas allen die ziek waren.

En toen Hij aan de overkant was gekomen, in het land

van de Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren, Hem tegemoet; zij
kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon
gaan.

En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier

gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd? En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens
aan het weiden. De demonen smeekten Hem: Als U ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die
kudde varkens gaan. En Hij zei tegen hen: Ga. En zij gingen uit hen weg en trokken in de kudde
varkens; en zie, de hele kudde varkens stortte van de steilte af de zee in, en zij kwamen om in het
water.
Johannes.
En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. En
Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn
ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar:
Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de
dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.

En daar waren zes stenen watervaten

neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie
metreten. Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En
Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het.
Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar
de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de
ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en
wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu
bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn
heerlijkheid geopenbaard; en zijn discipelen geloofden in Hem.
Mattheüs.
Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van
zijn discipelen, en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander? En
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden
worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen;
doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en zalig is hij die aan Mij
geen aanstoot neemt.

Johannes.
En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden Hem en
zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons
vrijuit. Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in
de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij. Ik en de Vader zijn één.

Gelooft u niet

dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit
Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij verblijft, Die doet de werken. En Die Mij gezonden heeft, is
met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is.
Romeinen.
En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen
namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Wat zullen wij dan over deze dingen
zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van
Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of
zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch
krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
18. Jezus van Nazareth onderwees en demonstreerde het één-zijn van de mens met de Vader en
hiervoor zijn wij hem eindeloos eerbetoon schuldig.
332. Jezus heeft de Christus aangetoond; hij heeft bewezen dat Christus Gods goddelijke idee is de Heilige Geest, of de Trooster, die het goddelijke Principe, Liefde, openbaart en ons in alle
waarheid binnenleidt.
333. Het goddelijke evenbeeld, idee, of de Christus, was, is en zal altijd onscheidbaar zijn van het
goddelijke Beginsel, God. Jezus verwees naar deze eenheid van geestelijk identiteit op deze wijze:
"Voor Abraham was, ben ik," "Ik en de Vader zijn één"; "Mijn Vader is meer dan ik." De ene
Geest sluit alle identiteiten in. Met deze uitspraken bedoelde Jezus niet dat de menselijke Jezus
eeuwig was of is, maar dat de goddelijke idee, of Christus, dit wel is en was en daarom aan
Abraham voorafging; niet dat de lichamelijke Jezus één was met de Vader, maar dat de geestelijke

idee, Christus, voor altijd in de boezem van de Vader, God, verblijft en van waaruit het de hemel
en de aarde verlicht.
358. Waarom worden de woorden van Jezus vaker aangehaald voor onze lering dan zijn
opmerkelijke werken? Is het niet omdat er weinigen zijn die een echte kennis verkregen hebben
van het belang van deze werken voor het Christendom?
321. De Wetenschap van het zijn werd gedemonstreerd door Jezus, die zijn studenten de macht
van Gemoed liet zien door water in wijn te veranderen, en hen onderwees hoe ongedeerd met
slangen om te gaan, de zieken te genezen en het kwaad te verbannen, als bewijs van de
oppermacht van Gemoed.
131. De missie van Jezus bevestigde de profetieën en verklaarde de zogenaamde wonderen van de
oudheid als natuurlijke bewijzen van goddelijke macht, demonstraties die niet werden begrepen.
De werken van Jezus onderbouwden zijn aanspraken op het Messiasschap. Op de vraag van
Johannes: Bent u degene die komen zou? gaf Jezus een bevestigend antwoord, door zijn werken op
te sommen ipv door te verwijzen naar zijn doctrine, erop vertrouwende dat deze uitstalling van
goddelijke genezingsmacht de vraag volledig zou beantwoorden. Vandaar zijn antwoord: Ga heen
en laat Johannes zien hetgeen u hoort en ziet: blinden worden ziende en kreupelen lopen,
melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan de armen wordt het
evangelie verkondigd; en gezegend is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Maw, hij gaf zijn
zegen aan iedereen die niet zou ontkennen dat dergelijke uitwerkingen, afkomstig van het
goddelijke Gemoed, de eenheid van God bewijzen, - het goddelijke Beginsel dat alle harmonie aan
het licht brengt.
316. Van hem kunnen stervelingen leren hoe aan het kwaad te ontsnappen. Daar de werkelijke
mens door de Wetenschap met zijn Maker is verbonden, hoeven stervelingen zich slechts van de
zonde af te keren en de sterfelijke individualiteit uit het oog te verliezen, om Christus te vinden,
de werkelijke mens en zijn verbinding met God en om het goddelijke verwantschap te erkennen.
26. De Christus was de Geest, waarop Jezus doelde in zijn eigen uitspraken; Ik ben de weg en de
waarheid en het leven; en ik en de Vader zijn één. Deze Christus, of de goddelijkheid van de
mens Jezus, was zijn goddelijke natuur, de goddelijkheid die hem bewoog. Goddelijke Waarheid,
Leven en Liefde gaven aan Jezus zeggenschap over zonde, ziekte en dood. Zijn missie was om de
Wetenschap van het hemelse zijn te openbaren, om te bewijzen wat God is en wat Hij voor de

mens doet.

Onze Meester onderwees niet alleen maar een theorie, dogma of geloof.

Het was het goddelijke Principe van al het werkelijke zijn dat hij leerde en toepaste.
25. Jezus leerde ons de weg van Leven door demonstratie, opdat wij mogen begrijpen, hoe dit
goddelijke Principe de zieken geneest, dwaling uitwerpt en over de dood zegeviert. Jezus gaf het
ideaal van God beter weer dan iemand zou kunnen doen wiens herkomst minder geestelijk was.
Door zijn gehoorzaamheid aan God toonde hij op een meer geestelijke wijze meer dan enig ander
het Principe van het zijn aan. Vandaar de kracht van zijn vermaning: Indien u mij liefhebt, zo
bewaar dan mijn geboden.

Al leverde de grote Leermeester het bewijs van zijn

heerschappij over zonde en ziekte, toch onthief hij anderen niet van het geven van de vereiste
bewijzen van hun eigen devotie. Hij deed dit om hen te begeleiden, zodat zij, net als hij, ook het
goddelijke Beginsel ervan zouden kunnen begrijpen en het bewijs kunnen geven van deze macht.
Een inherent vertrouwen in de Leermeester en al de emotionele liefde die wij hem kunnen
schenken zullen ons nooit tot zijn navolgers maken. We moeten gaan en hetzelfde doen, ....
19. Zij die niet tenminste gedeeltelijk het goddelijke Principe van de leer en de werken van onze
Meester kunnen demonstreren, hebben geen deel aan God. Als we in ongehoorzaamheid aan
Hem leven, zouden we geen geborgenheid moeten voelen, ook al is God goed.
24. Hij aan wie de arm van de Heer bekend gemaakt is, zullen onze berichten geloven, en in
hernieuwd leven oprijzen. Dit is deelnemen aan de verzoening; dit is het inzicht waarin Jezus het
lijden onderging en zegevierde.
20. De materiële opvatting erkent slechts langzaam wat het geestelijke gegeven met zich
meebrengt. De waarheid is het middelpunt van iedere godsdienst. Het gelast een behouden
toetreding in het rijk van Liefde. Paulus schreef: Laten wij ook alle last en zonde afleggen die ons
zo makkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,... Dwz,
laten wij de stoffelijke idividualiteit en zinnelijkheid opzij zetten en het goddelijke Beginsel en de
Wetenschap van alle genezing zoeken.
202. De wetenschappelijke eenheid die er bestaat tussen de mens en God moet in de praktijk van
het leven gesmeed worden en de wil van God moet alom gedaan worden.
21. Indien in uw dagelijkse leven de Waarheid de dwaling overwint, kunt u tenslotte zeggen: Ik
heb de goede strijd gestreden, en ik heb het geloof behouden, omdat u een beter mens bent. Dit is

ons deelnemen aan het één-zijn met Waarheid en Liefde.

Als de volgeling geestelijke

vooruitgang maakt, streeft hij ernaar om toe te treden. Hij keert zich voortdurend van de
stoffelijke zin af en richt de blik op de onvergankelijke dingen van Geest. Als hij eerlijk is, zal hij
vanaf het begin serieus zijn en zal hij iedere dag een beetje in de goede richting vorderen, totdat hij
tenslotte zijn leergang met vreugde volbrengt.

