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Gouden tekst: Job 5:17.

Zie, welzalig is de sterveling die door God rechtgezet wordt; veracht daarom de
correctie van de Almachtige niet.
Beantwoorde Lezing. Romeinen 6.
Laat de zonde dan niet de baas spelen in uw sterfelijk lichaam, om aan de grillen
ervan gehoor te geven. En geef uw leden niet over aan de zonde als instrumenten
van ongerechtigheid, maar laat u zien aan God als mensen die uit de doden levend
geworden zijn, en laat uw leden instrumenten van gerechtigheid zijn voor God.
Want de zonde zal niet over u heersen, want U bent namelijk niet onder de wet, maar
onder de gratie van God. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking
stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de
dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? Maar God zij dank: u was wel
slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het
voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. Maar nu bent u van de zonde
vrijgemaakt en aan God dienstbaar geworden, hebt u de vrucht tot heiliging, met als
einde eeuwig leven.
Nu de les. De Bijbel. Psalmen.
Gelukkig is de mens die U corrigeert, HEERE, en uit uw wet onderwijst. Want de
HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn erfdeel niet verlaten.
1 Johannes.
Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: kinderen, laat niemand u
misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.
Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is
de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel ongedaan maken
zou.

2 Kronieken.
Maar rond de tijd dat koning Rehabeam op het toppunt van zijn populariteit en
macht stond, keerde hij de HERE en Zijn wetten de rug toe en zijn onderdanen
volgden hem in zijn zonde. Maar hij was uiteindelijk een goddeloze koning, want het
was hem er nooit echt om te doen geweest de HERE te dienen. Na zijn dood werd
Rehabeam in Jeruzalem begraven en zijn zoon Abia volgde hem op. Toen hij nog
maar kort aan de regering was, brak er oorlog uit tussen Juda en Israël. Het leger van
Juda, onder bevel van koning Abia, bracht 400.000 ervaren strijders in het veld, die
het moesten opnemen tegen tweemaal zoveel Israëlieten; sterke, moedige mannen
onder bevel van koning Jerobeam. Toen het leger van Juda aankwam bij de berg
Zemaraïm in het heuvelland van Efraïm, schreeuwde koning Abia naar koning
Jerobeam en het Israëlitische leger: "Luister! Beseft u niet dat de HERE, de God van
Israël, heeft beloofd dat Davids nakomelingen voor altijd koningen van Israël zouden
zijn? Uw koning Jerobeam is slechts een dienaar van Davids zoon en bovendien nog
een verrader van zijn meester. Daarna voegde zich een grote groep doortrapte
rebellen bij hem, die zo Salomo's zoon Rehabeam in de steek liet. Die kon hen toen
niet tegenhouden, omdat hij jong en angstig was. Denkt u nu werkelijk dat u het
koninkrijk van de HERE, geleid door een nakomeling van David, kunt verslaan? Uw
leger is wel tweemaal zo groot als het mijne, maar u bent vervloekt door die gouden
kalveren die u bij u hebt en die Jerobeam voor u maakte; hij noemt ze uw goden.
Maar wij blijven zeggen dat de HERE onze God is en wij hebben Hem niet de rug
toegekeerd. Daarom staat God aan onze kant; Hij is onze leider. Zijn priesters zullen,
blazend op hun trompetten, voorop gaan wanneer wij tegen u ten strijde trekken.
Volk van Israël, vecht niet tegen de HERE, de God van uw voorouders, want dat zal u
duur komen te staan." Intussen had Jerobeam een deel van zijn troepen een
omtrekkende beweging laten maken. Zijn mannen bevonden zich achter de mannen
van Juda en hij kon hen dus insluiten! Het leger van Juda zag dat het volkomen
ingesloten was. Toen riepen zij tot de HERE om hulp en de priesters bliezen op de

trompetten. De mannen van Juda begonnen te schreeuwen. En terwijl zij
schreeuwden, gebruikte God koning Abia en de mannen van Juda. Koning Jerobeam
en het leger van Israël sloegen op de vlucht voor het leger van Juda en God schonk
Juda de overwinning.
Psalmen.
De HEERE is mijn aandeel en mijn beker. U onderhoudt mijn bestemming. Ik prijs
de HEER, Die mij raad heeft gegeven; ook in de nacht onderricht mijn gemoed me.
Want U zult mijn ziel niet in de hel laten, U laat niet toe dat Uw Heilige verloedering
ziet. U laat mij het pad van leven zien; overvloed van blijdschap is er bij u;
eeuwigdurende vreugde aan uw rechterhand.
Hebreeën.
Want wie de Heere liefheeft, vermaant hij en Hij beproeft iedere zoon die Hij
aanneemt. Als u de bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen, want welk
kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder terechtwijziging
bleef, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u onechte kinderen. Geen enkele
bestraffing schijnt op het moment een reden tot blijdschap te zijn, maar is pijnlijk.
Maar later geeft zij een vreedzame vrucht van gerechtigheid aan hen die erdoor
geoefend zijn. Want onze God is een verterend vuur.
Efeziërs.
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons
liefgehad heeft, heeft ons, zelfs toen wij als dood waren door overtredingen, met
Christus levend gemaakt – uit welwillendheid bent u gered – en heeft ons met
elkaar opgewekt en gezamelijk in de hemel plaats aangeboden in Christus Jezus, opdat
Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn mededogen zou
laten zien, door de goedertierenheid jegens ons in Christus Jezus.

Want uit

erbarmen bent u bevrijd, door het geloof, en dat niet uit u, het is het geschenk van

God; niet ons eigen werk, opdat niemand zich daarop zou beroemen.
Jakobus.
Onderwerp u aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
Kom dichterbij God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver
de harten, dubbelhartigen! Wees bedroefd, treur en huil. Laat uw lachen veranderen
in klaagzang en uw vreugde in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u
verhogen.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker
Eddy.
332. Vader-Moeder is de naam voor God, welke Zijn tedere relatie aanduidt tot Zijn
geestelijke schepping. Zoals de apostel het uitdrukte in woorden die hij met
instemming citeerde van een klassieke dichter: Want wij zijn ook Zijn nageslacht.
6. God is Liefde. Meer dan dit kunnen we niet vragen, hoger kunnen wij niet kijken,
verder kunnen wij niet gaan. Om te veronderstellen dat God de zonde vergeeft of
bestraft, naar gelang zijn vergiffenis al dan niet wordt gezocht, is Liefde verkeerd
begrijpen, en van het gebed een veiligheidsklep maken voor onrecht. Jezus
openbaarde en vermaande de zonde voordat hij het uitdreef. Van een zieke vrouw
zei hij dat Satan haar gebonden had en tegen Petrus zei hij: u ergert mij.

Hij kwam

om de mensen te leren en te tonen hoe zonde, ziekte en dood uit te roeien. Hij zei
tegen de boom zonder vruchten: omgehakt wordt het. Velen geloven dat een zekere
functionaris die in de tijd van Jezus leefde, dit verslag achterliet: Zijn vermaning is
geducht. De krachtige taal van onze Meester bevestigt deze beschrijving.
5. Een apostel beweert dat de Zoon van God kwam om de werken van de duivel
ongedaan te maken. Wij moeten het goddelijke Voorbeeld navolgen en de
vernietiging van al het kwaad nastreven, dwaling en ziekte inbegrepen. Wij kunnen
niet ontkomen aan de straf die verschuldigd is voor de zonde. De Schrift zegt dat als

we Christus ontkennen, hij ons ook niet erkent. De goddelijke Liefde hervormt en
bestuurt de mens.
6. Om lijden te veroorzaken als gevolg van zonde, is het middel om de zonde te
vernietigen. Iedere vermeende voldoening in zonde zal meer dan overeenkomstig
leed bezorgen, totdat het geloof aan het stoffelijke leven en de zonde vernietigd is.
10. De Schrift zegt: U vraagt, maar ontvangt niet, omdat u verkeerd verzoekt, om het
in uw begeerten te verkwisten. Wat wij wensen en waar wij om bidden, is niet altijd
het beste voor ons om te ontvangen. In dit geval zal oneindige Liefde het verzoek
niet inwilligen. Vraagt u de wijsheid om barmhartig te zijn en de zonde niet te
bestraffen? Dan bidt u verkeerd. Zonder bestraffing zou de zonde zich
vermenigvuldigen. Het gebed van Jezus, vergeef ons onze schulden, noemde ook
precies de voorwaaren voor vergeving. Toen hij de overspelige vrouw vergaf, zei hij:
Ga heen, en zondig niet meer.
11. Waarheid schenkt de dwaling geen vergiffenis, maar verdelgt het op de meest
doeltreffende manier.
542. Het geloof dat er leven is in de materie ontspoort bij iedere voetstap. Het haalt
zich het ongenoegen van God op de hals en zou Jezus willen doden opdat het verlost
zou zijn van die lastige Waarheid. Stoffelijke opvattingen zouden de geestelijke idee
willen vermoorden steeds waar en wanneer deze verschijnt. Ook al verstopt de
dwaling zich achter een leugen en rechtvaardigt schuld, het kan niet altijd verborgen
blijven. Door haar eeuwige wetten brengt Waarheid de dwaling aan het licht.
Waarheid maakt dat de dwaling zichzelf verraadt, en plaatst op de dwaling het
brandmerk van het beest. Zelfs de tendens om schuld goed te praten of te verstoppen
wordt gestraft. Het vermijden van de gerechtigheid en het ontkennen van de
waarheid hebben de neiging om de zonde te laten voortduren, misdaad uit te lokken,
de zelfbeheersing in gevaar te brengen en de goddelijke barmhartigheid te bespotten.
489. De lichamelijke zintuigen zijn de enige bron van kwaad of afdwaling. Christian

Science laat zien dat zij onwaar zijn, omdat de materie geen gevoel heeft, en geen
organische samenstelling kan het gehoor- of gezichtsvermogen geven of het een
instrument van Gemoed maken. Buiten de stoffelijke gewaarwording is alles
harmonie. Een verkeerd begrip van God, de mens en de schepping is nonsense,
onzin, een gebrek aan verstand. Het sterfelijke geloof maakt de stoffelijke zintuigen
soms goed en soms slecht. Het verzekert stervelingen dat er echt plezier is in de
zonde; maar de grootse waarheden van Christian Science bestrijden deze dwaling.
240. Stervelingen gaan de kant van goed of kwaad op met het verstrijken van de tijd.
Als stervelingen niet vooruitstrevend zijn, dan zullen vroegere fouten herhaald
worden totdat alle foutieve daden uitgewist en verbeterd zijn. Als wij nu tevreden
zijn met wangedrag, moeten we leren dit te verafschuwen. Als wij nu voldaan zijn
met ledigheid, moeten wij er onvoldaan door worden. Vergeet niet dat de mensheid
vroeger of later, zij het door lijden of door de Wetenschap, overtuigd moet worden
van de dwaling die overwonnen moet worden. In de pogingen om de misleiding van
de zintuigen ongedaan te maken, moet men ten volle en oprecht de laatste cent
betalen, totdat alle dwaling tenslotte onderworpen is aan Waarheid. De goddelijke
methode om de gage van de zonde af te betalen, brengt met zich mee het afwikkelen
van de verwikkelingen en uit ervaring onderscheid leren maken tussen zintuigelijk
gevoel en Ziel. Want de Heere bestraft wie hij liefheeft....diegene, die de wil van God
en de eisen van de goddelijke Wetenschap kent en gehoorzaamt, haalt zich het
antagonisme van afgunst op de hals; en hij die weigert om God te gehoorzamen,
wordt door Liefde terechtgewezen.
254. Maar de innerlijke mens moet door het evangelie veranderd worden. God
vraagt van ons dat wij deze taak heden met liefde aanvaarden en zo snel als praktisch
mogelijk is het materiële laten varen, en het geestelijke, dat het uiterlijke en
werkelijke bepaalt, uit te kienen.
322. De schrille ervaringen die het geloof aan het veronderstelde leven in de stof met

zich meebrengt, zowel als door onze teleurstellingen en voortdurende kommer en
kwel, wenden ons als vermoeide kinderen in de armen van de goddelijke Liefde.
Dan beginnen wij te leren wat Leven in de goddelijke Wetenschap inhoudt. Zonder
dit proces van ontwenning, kunt u door zoeken God leren kennen? Het is
gemakkelijker naar Waarheid te verlangen dan zich van de dwaling te ontdoen.
Stervelingen mogen het begrip van Christian Science nastreven, maar zij zullen niet
de werkelijkheid van het zijn kunnen leren zonder zich ervoor in te spannen. Deze
confrontatie bestaat uit de poging om alle soorten misvattingen prijs te geven en geen
ander bewustzijn te hebben dan het goede. Door de heilzame tuchtigingen van Liefde
worden wij verder geholpen in onze voortgang naar gerechtigheid, vrede en reinheid,
die de richtpunten van de Wetenschap zijn. Als we de eindeloze opgaven van
Waarheid bezien, houden wij stil en wachten op God. Dan zetten we door, totdat de
onbelemmerde gedachte opgetogen vrijuit gaat en het ongebonden denkbeeld
gevleugeld wordt om de goddelijke heerlijkheid te bereiken.
251. Deze transformatie door hoger geestelijk begrip verbetert het mensdom tot dat
alle dwaling verdwijnt, en er niets overblijft dat in aanmerking komt om te vergaan
of gestraft te worden.

