Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 16 April, 2017.

Onderwerp: De Leer van Verzoening. Gouden tekst: Romeinen 5:11.

Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus
Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons.

Beantwoorde Lezing. 2 Korintiërs.

Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen
gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.
En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar
voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.
Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees
gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer.
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie,
alles is nieuw geworden.
En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de
bediening van de verzoening gegeven heeft.
God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun
overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.
Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus
smeken wij: laat u met God verzoenen.

Nu de les. De Bijbel. Johannes.

Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. Deze kwam als getuige om

van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. De volgende dag zag
Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de
wereld wegneemt!

En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.
En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind
geboren zou worden?
Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat
de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.
Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een
nacht waarin niemand kan werken.
Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.
Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het
slijk op de ogen van de blinde,
en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met:
Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug.

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.
De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen.
Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk
van die werken stenigt u Mij?
De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege
godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.
Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden?

Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de Schrift niet
gebroken kan worden,
zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God,
omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet,
maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat
de Vader in Mij is en Ik in Hem.

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze
wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij
liefgehad had, liefgehad tot het einde.
Jezus zei: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. Lieve
kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. U zult Mij zoeken, en zoals Ik gezegd heb tegen de
Joden, zo zeg Ik het nu ook tegen u: Waar Ik heen ga, kunt u niet komen.

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen.....

Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en
u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is.
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u
verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek
Kedron, waar een hof was, die Hij met Zijn discipelen inging. Judas dan, die de afdeling
soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en Farizeeën meegenomen had, kwam daar
met lantaarns, fakkels en wapens.
Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie
zoekt u?

Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. Zij dan namen
Jezus, en Daar kruisigden zij Hem...

En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar
het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Maar Maria stond huilend
buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het
voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere
weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem gelegd hebben.
En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet
dat het Jezus was.
Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was,
en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem
neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent:
Meester.
Jezus zei tegen haar: Raak me nog niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader,
maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en
naar Mijn God en uw God.

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.

465. Principe en idee is één, en dit is God, de Almachtige, Alwetende en Alomtegenwoordige
Existentie, en zijn denkwereld is de mens en het heelal.

203. Als God begrepen werd ipv alleen maar geloofd, zou dit begrip gezondheid veroorzaken.
De beschuldiging van de rabijnen: "Hij heeft zichzelf de Zoon van God gemaakt," was in
werkelijkheid de rechtvaardiging van Jezus, want voor de Christen is de enige ware geest aan

God gelijk.

18. Jezus van Nazareth onderwees en demonstreerde het éénzijn van de mens met de Vader,
en hiervoor zijn we hem eindeloos eerbetoon verschuldigd. De verzoening van Christus
verzoent de mens met God, niet God met de mens; want het goddelijke Beginsel van Christus
is God,....

20. Jezus verdroeg onze zwakheden, hij kende de dwaling van het sterfelijke geloof; en "door
zijn striemen (de verwerping van de dwaling) is er voor ons genezing gekomen." "Veracht, de
onwaardigste onder de mensen," verwensingen omzettende in zegening, leerde hij
stervelingen het tegengestelde van zichzelf, namelijk de natuur van God; en toen de dwaling
de macht van Waarheid voelde, stonden gesel en kruis de grote Leermeester te wachten.
Toch dwaalde hij niet af, wel wetende dat het gehoorzamen van de goddelijke opdracht en
het vertrouwen in God ons bespaart het pad van zonde tot heilgheid weer te volgen en
opnieuw te doorlopen.

50. De bezoeking van dat uur was verschrikkelijker dan het menselijke voorstellingsvermogen
zich kan indenken. De argwaan van stervelingen, die niet geloofden aan het doel van zijn
zending, was duizenden malen pijnlijker dan de doorns die zijn vlees doorstaken. Het
werkelijke kruis, dat Jezus de heuvel van kommer opdroeg, was de haat van de wereld voor
Waarheid en Liefde.
51. Jezus had zich van zijn vijanden terug kunnen trekken. Hij had macht om een menselijk
gevoel van leven neer te leggen voor zijn geestelijke identiteit in het evenbeeld van het
goddelijke; maar hij stond toe dat de mensen een poging ondernamen om het sterfelijke
lichaam te vernietigen, zodat hij het bewijs van eeuwig leven kon leveren. Niets kon dit Leven
van de mens doden. Jezus kon zijn tijdelijke leven in de handen van zijn vijanden geven; maar
toen zijn zending op aarde volbracht was, werd zijn geestelijke leven, onverwoestbaar en
eeuwig, als voor altijd onveranderlijk gezien. Hij wist dat de materie geen leven bezat en dat
het werkelijke Leven God is; hij kon daarom netzomin van zijn geestelijke Leven gescheiden
worden dan God uitgeblust zou kunnen worden.
Zijn volmaakte voorbeeld was voor de verlossing van ons allen, maar alleen door de werken te
doen die hij deed en aan anderen onderwees. Zijn doelstelling bij het genezen was niet alleen

om de gezondheid te herstellen, maar om zijn goddelijke Beginsel aan te tonen. Hij werd
geinspireerd door God, door Waarheid en Liefde, in alles wat hij deed en zei.
34. Door alles wat de discipelen ondervonden werden zij geestelijker en begrepen beter wat
de Meester onderwezen had. Zijn herrijzenis was ook de hunne. Het hielp hen om zichzelf en
anderen te verheffen uit de geestelijke onnozelheid en een blind geloof in God tot de
gewaarwording van eindeloze mogelijkheden.

54. Wie is er gereed voor om zijn leer en voorbeeld te volgen? Allen moeten zich vroeg of laat
in Christus, het ware idee van God, vasthechten. Dat hij zijn duur gekochte schatten rijkelijk
zou mogen uitschenken in lege of met zonde gevulde menselijke voorraadkamers, was de
bezieling van het heftige menselijke offer van Jezus. Ten bewijze van zijn goddelijke missie
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.
Dit was het hoogste bewijs van de goddelijke Liefde dat hij kon leveren. Zijn toehoorders
begrepen noch zijn woorden noch zijn werken. Zij wilden zijn zachtmoedige verklaring van
het leven niet aanvaarden en ook zijn voorbeeld niet volgen.
Zijn wrange aardse beker werd tot de bodem geledigd. Er bleven slechts een paar bescheiden
vrienden bij hem, wiens godsdienst meer was dan een naam. Het was zo levenskrachtig, dat
het hen in staat stelde de Nazarener te begrijpen en in de glorie van eeuwig leven te delen.
Hij zei dat degenen die hem volgden ook van zijn beker moesten drinken, en de geschiedenis
heeft de voorspelling bevestigd.

19. Elke aandoening van berouw en lijden, iedere poging tot hervorming, iedere goede
gedachte en daad zal ons helpen om de verzoening van Jezus voor zonde te begrijpen en de
doelmatigheid ervan te bevorderen, maar als de zondaar doorgaat met bidden en berouwen,
te zondigen en er spijt van te hebben, dan heeft hij weinig aandeel in de verzoening, - in het
één- zijn met God - want hem ontbreekt de doelmatige inkeer, die het hart hervormt en de
mens in staat stelt om de wil van God te doen. Zij die niet tenminste gedeeltelijk het
goddelijkke Beginsel van de leer en de werken van onze Meester kunnen demonstreren,
hebben geen deel in God.

35. Onze doop is een zuivering van alle dwaling. Onze drinkbeker is het kruis. Onze wijn is de

inspiratie van Liefde, het brouwsel dat onze Meester dronk en aan zijn volgelingen aanraadde.

21. Indien in uw dagelijks doen en laten Waarheid de dwaling overwint, kunt u tenslotte
zeggen: "Ik heb de goede strijd gestreden, ....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.

