
Dit is de christian Science Bijbel les voor zondag 23 oktober, 2016.  Onderwerp: De proeftijd na de 
dood.             Gouden tekst: 1 Korinthe 13:12. 

Nu immers kijken wij als door een spiegel, onduidelijk, maar dan zullen wij zien van gezicht tot 
gezicht.     Nu ken ik ten dele,  maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.    

Beantwoorde Lezing.   Openbaring 21. 

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:  Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal 
bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.    En God 
zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 
jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.    En Hij Die 
op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze 
woorden  zijn waarachtig en betrouwbaar.   En Hij zei tegen mij:  Het is geschied.  Ik ben de Alfa 
en de Omega, het Begin en het Einde.  Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de 
bron van het water des levens.   Wie overwint, zal alles beërven,  en Ik zal voor hem een God zijn 
en hij zal voor Mij een zoon zijn. En er mag beslist niets inkomen dat besmeurt en afschuwelijke 
dingen doet, en liegt, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. 

Nu de les. De Bijbel.   Openbaring. 

Wie overwint, die zal Ik toestaan met Mij op Mijn troon te zitten, zoals ook Ik overwonnen heb, 
en met Mijn Vader op Zijn troon gezeten heb. 

Genesis. 

Henoch wandelde met God, en hij was niet meer,  want God nam hem weg. 

Hebreeën. 

Door het geloof werd Henoch getransformeerd, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet 
gevonden, omdat God hem overgebracht had.  Want vóór zijn transformatie kreeg hij de 
verklaring dat hij God goed bevallen was. 

Johannes. 

Jezus sprak: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  Als iemand Mijn woord naleeft, zal hij beslist in alle 
eeuwigheid de dood niet  te zien krijgen. 



Lukas.  

En terwijl Hij nog sprak, zie, een menigte; en een van de twaalf, die Judas heette, liep voor hen uit 
en kwam bij Jezus om Hem te kussen. En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des 
mensen met een kus?   En zij namen Hem gevangen en voerden Hem weg en brachten Hem in het 
huis van de hogepriester.   Toen zij op de plaats kwamen die Golgota genoemd werd, kruisigden ze 
Hem daar, met de misdadigers.  Er was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een 
goed en rechtvaardig man.  Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus.  En toen hij 
het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen  en legde het in een graf dat in een 
rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En  op de eerste dag van de week 
gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf.  Zij nu vonden de steen afgewenteld van het 
graf.  En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet.  En 
zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp waarvan de naam Emmaüs was.  En zij 
spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren.  En het gebeurde, terwijl zij met elkaar 
spraken en van gedachten wisselden,  dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep.  Maar hun 
ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.  En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit 
voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?   En zij 
zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener,  Die een Profeet was, 
machtig in werken en woorden voor God en heel het volk; en hoe onze overpriesters en leiders 
Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood te veroordelen, en Hem gekruisigd hebben.  En wij 
hoopten dat Hij het was  Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds 
deze dingen gebeurd zijn.   En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een 
verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft.  En Hij zei tegen hen: O 
onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! Moest 
de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?   En Hij begon bij Mozes en  al de 
profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.   En het gebeurde, toen 
Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, 
gaf Hij het aan hen.   En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit 
hun gezicht.   En zij zeiden tegen elkaar: brandde ons hart niet in ons, toen  Hij onderweg met ons 
sprak en ons de Schriften uitlegde? 

Romeinen. 

Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees 



wandelen, maar naar de Geest.   Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft 
mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.               Want wat voor de wet 
onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen 
Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees  en dat omwille van de zonde, en  de 
zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, 
die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.   Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken 
de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.  Want het 
bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.      Immers, 
het gemoed van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet 
van God, want het kan dat ook niet.  En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.  Maar u 
bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans  de Geest van God  in u woont.       

Hebreeën. 

Welnu, laten wij ook, omdat wij door zo'n wolk van getuigen omringd worden, alle last afleggen 
en de zonde, die ons zo gemakkelijk belaagt. En laten wij  met volharding  de wedloop lopen die 
voor ons ligt, terwijl wij de blik richten op Jezus, de stichter en voltooier van het geloof.   Die,om 
de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis  verdragen en de schande veracht 
heeft en nu aan de rechterhand  van de troon van God zit.   Want overweeg hem die zo'n 
tegenstrijdigheid van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en vermoeit 
wordt in uw hart.             En u bent de vermaning vergeten die u als kinderen aanspreekt:  Mijn 
zoon, minacht de bestraffing van de Heere niet en wordt niet ontmoedigd, als u door Hem 
terechtgewezen wordt.  Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, 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?  

2 Korinthe. 

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten 
geschenen tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus 
Christus.   Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal 
opwekken en bij u brengen.   Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze 
uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.  Daarom, als iemand in 
Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 



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

291.  Universele verlossing berust op vooruitgang en proeftijd en is zonder deze onbereikbaar.  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 
vanzichzelf blijkt te hebben, maar het Christus-bewustzijn bezit, zoals de Bijbel zegt. 

46.  De onveranderde fysieke toestand van Jezus na wat zijn dood scheen te zijn, werd opgevolgd 
door zijn geestvervoering boven alle materiële condities, en deze geestvervoering verklaarde zijn 
hemelvaart, en bracht op onmiskenbare wijze aan het licht dat er aan de andere zijde van het graf 
een proeftijd is en er een vooruitgang plaats heeft.  Jezus was de weg, wat inhoudt dat hij het pad 
aangaf voor alle mensen.  In zijn definitieve demonstratie, de hemelvaart genoemd, die de aardse 
staat van dienst van Jezus afsloot, verhief hij zich boven lichamelijke kennisneming van zijn 
discipelen, en de stoffelijke zintuigen zagen hem niet meer.  

34.  Hoe groot is de tegenstelling tussen het laatste avondmaal van onze Heer en zijn laatste 
geestelijke ontbijt met zijn discipelen, in de stralende morgen uren bij de vreugdevolle samenkomst 
aan de oever van de zee van Galilea.  Zij droefheid was in verheerlijking  veranderd en de rouw van 
de discipelen in berouw, - hun hart was gelouterd en hun trots gebroken.                  Door alles wat 
de discipelen ondervonden, werden zij geestelijker en begrepen beter wat de Meester hun geleerd 
had.  Zijn opstanding was ook hun herrijzenis.  Het moedigde hun aan om zichzelf en anderen uit 
de geestelijke afgestompdheid en het blinde geloof in God op te heffen tot het erkennen van 
oneindige mogelijkheden. 

547.  De Schrift is zeer heilig.  Ons streven moet zijn om haar geestelijk te doen begrijpen, want 
slechts door dit begrip kan de waarheid bereikt worden.  De ware theorie van het heelal, de mens 
inbegrepen, wordt niet gevonden in het materiële verhaal, maar in geestelijke ontwikkeling.  De 
geinspireerde gedachte doet afstand van een materiéle , zinnelijke en sterfelijke theorie van het 
heelal en aanvaart de geestelijke en onvergankelijke.  Het is dit geestelijke inzicht in de Schrift dat 
de mensheid uit ziekte en dood opheft en met geloof bezielt. 

289.  Het feit dat de Christus, of Waarheid, de dood te boven komt en nog steeds overwint, bewijst  
dat deze koning der verschrikkingen slechts een sterfelijk geloof, of dwaling, is, die door Waarheid 
vernietigd wordt met de geestelijke bewijzen van Leven; en dit laat zien dat wat zich aan de 
zintuigen voordoet als dood slechts een sterfelijke illusie is, want voor de ware mens en het echte 



heelal is er geen bekendheid met de dood.  

203.  God, het goddelijke goede, doodt een mens niet om hem eeuwig leven te geven, want 
uitsluitend God is het leven van de mens.  God is tegelijkertijd het middelpunt en de omtrek van 
het zijn.  Het kwaad sterft, goed sterft niet. 

233.  Iedere dag vereist van ons betere bewijzen in plaats van verklaringen van Christelijke macht.  
Deze bewijzen bestaan uitsluitend uit het vernietigen van zonde, ziekte en dood door de macht van 
Geest, zoals Jezus het deed.  Dit is een onderdeel van de vooruitgang, en voortgang is een wet van 
God, wiens wet van ons allen alleen verlangt wat wij zeker kunnen volbrengen.  Temidden van 
onvolmaaktheid wordt de volmaaktheid slechts geleidelijk gezien en erkend. 

291.  Op de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen.  Dat lezen wij in Prediker.  Deze tekst is 
veranderd in de bekende zegswijze: waar de boom valt, daar blijft hij liggen.  Zoals een mens 
inslaapt, zo zal hij ook na de dood zijn, totdat proeftijd en groei de noodzakelijke verandering 
hebben bewerkstelligd.   

22.  Werk aan uw eigen verlossing, is de eis van Leven en Liefde, want tot dit doel werkt God met 
u.  Doe zaken totdat ik terugkom.  Wacht uw beloning af en word niet moe goed te doen.                 
Wanneer de rook van de strijd optrekt, zult u het goede, dat u hebt gedaan, onderscheiden en loon 
ontvangen in overeenstemming met uw verdienste.  Liefde haast zich niet om ons uit de 
verzoeking te verlossen, want het is de bedoeling van Liefde om ons te beproeven en te zuiveren. 

324.  De zuivering van de gewaarwording en het ego is een teken van vooruitgang.  Het is een 
gevecht met het vlees, waarin wij zonde, ziekte en dood moeten overwinnen, hetzij hier of hierna, 
- maar zeker voordat wij het oogmerk van Geest, of het leven in God,  kunnen bereiken. 

548.  Iedere lijdensweg van sterfelijke dwaling draagt eraan bij dat de dwaling de zinsbegoocheling 
vernietigt, en bevordert zo het onderkennen van de onsterfelijke Waarheid. 

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

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 werkelijkheidszin en persoonlijkheid vernieuwen.  De oude mens met zijn doen en laten 
moet afgedankt worden.  Niets zinnelijks of zondigs is onsterfelijk. Het verscheiden van de 
onware, stoffelijke zin en zonde en niet de dood van organische stof, laat de mens en Leven zien als 
harmonieus, werkelijk en eeuwig. 

426.  Als de erkenning van de dood afgeschaft en het begrip verkregen zou worden dat er geen 
dood is, zou dit een boom des levens zijn, kenbaar aan haar vruchten.  De mens behoort zijn 
daadkracht en inspanningen te vernieuwen en zich bewust te worden van de dwaasheid van de 
huichelarij, terwijl hij ook de noodzaak moet leren inzien om zijn eigen verlossing teweeg te 
brengen.  Wanneer wij er achter komen dat ziekte het leven niet kan vernietigen en dat 
stervelingen niet van zonde en ziekte verlost worden door de dood, zal dit inzicht opwekken tot 
nieuw leven.  Het zal beide een wens om te sterven of een angst voor het graf overmeesteren en zo 
de grote vrees overwinnen die het sterfelijke bestaan belaagt.    


