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 Onderwerp: Stervelingen en onsterfelijken.   Gouden Tekst: Openbaring 21:5. 

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle dingen nieuw.  

Beantwoorde Lezing.  Ezechiël. 

Ik zal u uit de vreemde volken halen en u uit alle landen bijeenbrengen en u naar uw eigen land 
brengen.  Ik zal rein  water op u sprenkelen en u zult rein worden van al uw onreinheden en van al 
uw afgoden zal Ik u reinigen.  Dan zal Ik u  een  nieuw hart geven en een nieuwe  geest in uw 
binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u  een hart van vlees 
geven.   Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven en Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen 
wandelt en  dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.  U zult wonen in het land dat Ik uw 
vaderen gegeven heb, u zult een volk  voor Mij zijn en Ík zal God voor u zijn.  

Nu de Les.  De Bijbel.  Jesaja. 

Zo zegt de HEERE, je Schepper, Jakob en je Maker, o Israël:  Wees niet bevreesd, want Ik heb je 
verlost,  Ik heb je bij  jouw naam geroepen, je bent helemaal van Mij. Herinner je de dingen van 
vroeger niet en let niet op de dingen van lang  geleden.   Zie, Ik doe iets nieuws, het zal gelijk 
ontkiemen, heb je het niet in de gaten?  Ik zal een weg aanleggen in de  woestijn en rivieren in de 
wildernis.  

Joël. 

Ik zal u de jaren vergoeden die al de sprinkhanen hebben opgegeten, Mijn grote leger,  dat Ik tegen 
u afgestuurd had.    Dan zult u overvloedig en tot tevredenheid eten, en de Naam van de HEERE, 
uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft  gehandeld.  

Johannes. 

En er was een Farizeeër; die Nicodemus heette, een leider van de Joden.    Deze kwam 's nachts 
naar Jezus toe en zei:  Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan 
deze tekenen doen die U doet, als God niet met  hem is.   Jezus antwoordde en zei tegen hem: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij  het Koninkrijk 
van God niet zien.   Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? 



Hij kan toch  niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?   
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik  zeg u: degene die niet geboren wordt uit water en 
Geest, kan het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees  geboren is, is vlees; en wat 
uit de Geest geboren is, is geest.  Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet  opnieuw 
geboren worden.  

1 Johannes. 

Want een ieder die uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de overwinning die de wereld 
overwonnen heeft: ons  geloof. 

2 Korinthe 

Daarom, aangezien wij deze dienstverlening uitoefenen, in overeenkomst met de barmhartigheid 
die ons bewezen is, verliezen  wij de moed niet.  Integendeel, ook al takelt onze uiterlijke mens af, 
toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag  vernieuwd.   Want deze kortstondige, 
onbeduidende beproeving brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van  heerlijkheid 
teweeg.  

Handelingen. 

Paulus, staande op de trappen, gaf het volk een wenk met de hand. En toen er een grote stilte 
gevallen was, sprak hij hen  toe in de Hebreeuwse taal en zei:  Ik ben een Jood, geboren te Tarsus 
in Cilicië en aan de voeten van Gamaliël op de meest  nauwgezette wijze onderwezen in de wet van 
de vaderen, toegewijd aan God zoals u heden allemaal bent.      Ik heb deze Weg tot de dood toe 
vervolgd: ik heb zowel mannen als vrouwen gekneveld en overgeleverd in de gevangenissen.  
Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat  
plotseling vanuit de hemel een  fel licht mij omstraalde.  En ik viel op de grond en hoorde een stem 
tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?     En ik antwoordde: Wie bent U, Heere? En 
Hij zei tegen mij: Ik ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt.     En ik zei: Heere, wat moet ik doen? 
En de Heere zei tegen mij: Sta op en ga naar Damascus, en daar zal u alles gezegd  worden wat 
vastgesteld is voor u om te doen.   En een zekere Ananias, een godvrezend man, die leefde volgens 
de wet en met  een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden,  kwam naar mij toe, ging bij 
mij staan en zei tegen mij: Saul,  broeder, word weer ziende! En op hetzelfde moment werd ik 
ziende, en zag hem.  En hij zei: De God van onze vaderen heeft u  uitgekozen om Zijn wil te 



kennen en de Rechtvaardige te zien en de stem uit Zijn mond te horen, want u zult zijn getuige   
zijn bij alle mensen van wat u hebt gezien en gehoord. En nu, waarom treuzelt u? Sta op, doop u en 
was uw zonden af, en  beroep u op de Naam van de Heer.   En ik zei: Heere, ze weten overal in de 
synagogen dat ik hen die in u geloofden  gevangen nam en geselde, en toen het bloed van Stefanus, 
Uw getuige, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde in met  zijn dood, en paste op de 
kleren van hen die hem doodden.  En Hij zei tegen mij: Ga, want Ik zal u ver weg zenden, naar de  
ongelovige volken.  

Filippenzen.   

Broeders, ik kan niet voorwenden dat ik het al bereikt heb, maar één ding doe ik: vergetend wat 
achter is,strek ik mij uit  naar wat vóór mij ligt,  vervolg ik het doel: de prijs van de hoge roeping 
van God in Christus Jezus.  

Efeziërs. 

Als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 
en wat betreft de vroegere  levenswandel, leg de oude mens, die verliederlijkt is door de 
misleidende begeerten, opzij, en vernieuwt u in de geest van  uw denken, en bekleedt u met de 
nieuwe mens, die in overeenkomst met God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en  heiligheid.  

2 Korinthe. 

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel:  het oude is voorbijgegaan, zie, alles is 
nieuw geworden.  

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

263.  Uitsluitend de onsterfelijke, geestelijke mens vertegenwoordigt de waarheid van de 
schepping. 

519.  Stervelingen kunnen de oneindige nooit kennen, totdat ze de oude mens afwerpen en het 
geestelijke evenbeeld en de  geestelijke gelijkenis bereiken. 

409.  De werkelijke mens is geestelijk en onsterfelijk, maar de sterfelijke en onvolmaakte 
zogenaamde mensenkinderen zijn  van het begin af aan al nabootsingen, die opzij gelegd moeten 
worden voor de zuivere werkelijkheid.  Dit sterfelijke wordt  tenietgedaan en de nieuwe of ware 



mens wordt aangemoedigd, naarmate stervelingen de Wetenschap van de mens erkennen en het  
ware voorbeeld zoeken. 

201. We kunnen niet veilig bouwen op onjuiste funderingen.  De Waarheid maakt een nieuwe 
schepsel, waarin het oude  verdwijnt en alles nieuw is geworden.  Hartstochten, egoïsme, 
verkeerde aandrangen, haat. angst en alle zinnelijkheid,  maken plaats voor geestelijkheid en de 
overdaad van het zijn is aan de kant van God, het goede. 

326.  Saulus van Tarses zag de weg, de Christus oftewel Waarheid, pas toen zijn onzeker gevoel 
van gerechtigheid plaats  maakte voor een geestelijk begrip, dat altijd juist is.  Toen werd de man 
veranderd.  Zijn gedachten namen een meer  verheven vooruitzicht aan en zijn leven werd 
geestelijker.  Hij zag het onrecht dat hij had gedaan door de Christenen te  vervolgen, wiens 
godsdienst hij niet had begrepen, en in nederigheid nam hij de nieuwe naam Paulus aan.  Voor het 
eerst  ontwaarde hij de ware idee van Liefde en leerde een les in de goddelijke Wetenschap. 

253.  Als u willens en wetens in het verkeerde gelooft en het beoefent, kunt u ogenblikkelijk van 
koers veranderen en het  goede doen.  

327.  Hervorming komt door te begrijpen dat er geen blijvende voldoening in het kwaad is, en ook 
door het verkrijgen van  een genegenheid voor het goede volgens de Wetenschap, die het 
onvergankelijke feit aan het licht brengt dat er geen genot,  pijn, begeerte of hartstocht in en door 
de materie kan bestaan, terwijl het goddelijke Gemoed het bedriegelijke geloof aan  genoegen, pijn 
of vrees en al de zondige begeertes van het menselijke gemoed  kan en zal vernietigen. 

295.  Stervelingen zijn niet zoals onsterfelijken in het evenbeeld van God geschapen; maar omdat 
de oneindige Geest alles  is, zal het sterfelijke bewustzijn zich uiteindelijk aan de wetenschappelijke 
werkelijkheid onderwerpen en verdwijnen, en  de ware gewaarwording van het zijn, volmaakt en 
immer ongeschonden, zal te voorschijn komen.   

262.  Christian Science neemt niets van de volmaaktheid van God weg, maar kent aan Hem de 
volle glorie toe.  Door de oude  mens en zijn werken af te leggen, bekleden stervelingen zich met 
onsterfelijkheid. 

224.  Naarmate de primitieve voetsporen van het verleden verdwijnen uit de vervagende paden 
van het heden, zullen we de  Wetenschap die deze veranderingen beheerst beter begrijpen en onze 
voeten op bestendigere grond plaatsen.  Ieder zinnelijk   genoegen of leed vernietigt zichzelf door 



lijden.  Er zou pijnloze voortgang moeten zijn, vergezeld door leven en vrede,  ipv door 
disharmonie en dood. 

242.   Door inkeer, geestelijke doop en wedergeboorte leggen stervelingen hun materiële 
geloofsvormen en onware  individualiteit af.  Het is slechts een kwestie van tijd voordat zij mij 
allen zullen kennen, van de kleinste tot de  grootste toe.  Het ontkennen van de aanspraken van de 
materie is een hele grote stap naar de vreugden van Geest, naar de  vrijheid van de mens en de 
uiteindelijke overwinning over het lichaam. 

22.  Wanneer stervelingen zich bewust worden van wat Christus van ons verlangt, ondergaan zij 
strijd.  Dit maakt dat zij,  net als drenkelingen, zich energieke inspanningen troosten om zich te 
redden; en door de dierbare liefde van Christus  worden deze inspanningen met succes bekroont. 

296.  Vooruitgang wordt uit ervaring geboren.  Het is het rijpingsproces van de sterfelijke mens, 
waardoor het sterfelijke  voor het onsterfelijke prijsgegeven wordt.  Hetzij hier of hiernamaals 
moet het lijden of de Wetenschap al het zelfbedrog  betreffende leven en gemoed wegvagen, en de 
stoffelijke gewaarwording en persoonlijkheid vernieuwen.  De oude mens met  zijn doen en laten 
moet afgedankt worden.  Niets zinnelijks of zondigs is onsterfelijk. Het heengaan van de onware,  
stoffelijke zin en zonde en niet de dood van organische stof, laat de mens en Leven zien als 
harmonisch, werkelijk en  eeuwig.  De zg. lusten en lasten van de stof vergaan en moeten wel 
verdwijnen voor de felle gloed van Waarheid, de  geestelijke zin en de werkelijkheid van het zijn.  
Het sterfelijke geloof moet haar voldoening in de dwaling en de zonde  kwijt raken om er afscheid 
van te nemen.  Of stervelingen dit vroeger of later zullen inzien, en hoe lang zij de weeën van   
vernietiging zullen verdragen, hangt af van de hardnekkigheid van de dwaling.  

323.  De uitwerkingen van Christian Science worden niet zozeer gezien als wel gevoeld.  Het is de 
stille, zachte stem van  Waarheid die zich uitspreekt.  Óf we keren ons af van deze stem, óf we 
luisteren er naar en gaan hoger op.   Bereidwilligheid om als een klein kind te worden en het oude 
voor het nieuwe op te geven, maakt de gedachte ontvankelijk  voor de vooruitstrevende idee.  
Verheugd te zijn om de bedriegelijke herkenningspunten te verlaten en zien te verdwijnen,  deze 
gemoedsgesteldheid draagt bij om de hoogste harmonie te bespoedigen. 

452.  Als u het oude ontgroeit, moet u niet bang zijn om het nieuwe te gebruiken.  Uw vooruitgang 
kan afgunst opwekken,  maar het zal ook respect afdwingen.  Als u de dwaling aantreft, weerhoud 
dan niet de terechtwijzing en de toelichting die  de dwaling vernietigt.  Adem nooit een immorele 



atmosfeer in, tenzij in een poging om die te zuiveren.  Het sobere  intellectuele voedsel met 
tevredenheid en deugdzaamheid is beter dan de weelde van geleerdheid met zelfzucht en  
immoraliteit.  Het waarachtige is drastisch.  De leraar moet de waarheid zelf kennen.  Hij moet het 
leven en liefhebben,  anders kan hij het anderen niet meedelen. 

21.  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. 


