
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 23 April, 2017.  

Onderwerp: Proeftijd na de dood. 

 Gouden tekst: Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de 
HEERE.

Beantwoorde Lezing: Klaagliederen en Psalmen.

Dankzij de goedheid van de Here zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons 
zorgen en zijn trouw is elke dag weer nieuw. 

Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Mijn ziel 
beschouwt de Here als mijn erfdeel, daarom verwacht ik alles van Hem.   De 
Here is wonderbaarlijk goed voor hen die op Hem wachten, voor wie naar 
Hem zoeken. 

Beproef mij, HEERE, ja, stel mij op de proef, toets mijn binneste en mijn hart. 
Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid. 

Nu de les.   De Bijbel.

Filippenzen.

werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,  want het is God, Die in u 
werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.   Doe alles 
zonder mopperen en zonder ruzie, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, 
kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard 
geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden 
aan het Woord van het leven....

Spreuken.  

Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht 



nemen.   Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet.  Welzalig is 
de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, 
door bij Mijn deurposten te wachten.  Want wie mij vindt, vindt het leven en 
oogst de goedkeuring van de Here.

Ezechiël.

De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar 
buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.  Hij 
deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de 
grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor.  Hij zei tegen mij: Mensenkind, 
zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere , Ú weet het!  Toen 
zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre 
beenderen, hoor het woord van de HEERE. 

Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik
profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been 
bij het bijbehorende been.  Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen 
kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten 
staan, een zeer, zeer groot leger.

 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere : Zie, Ik zal uw graven
openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen 
in het land van Israël.  Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en 
Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken 
en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Psalmen.

Bewaar mij, o God, want ik heb op U vertrouwd.   O Heer, U bent mijn erfdeel 
en mijn beker, U beschikt over mijn levenslot.  Ik zegen de Here, die mij raad 
heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijst mij mijn binneste.   Daarom 
verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid 
wonen; Want U geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, U laat niet toe dat 
Uw toegewijde ontbinding ziet.  U toont mij de levensweg, in uw 
aanwezigheid is overvloed van blijdschap, en aan uw rechterhand voor altijd 
vreugde.



Lukas.

Toen Annas en Kájafas hogepriesters waren, kwam het woord van God aan 
Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. 

En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van 
bekering tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in het boek van 
de woorden van de profeet Jesaja: De stem van een die roept in de woestijn: 
Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.  Elk dal zal gevuld
worden en elke berg en heuvel zal met de grond gelijk gemaakt worden; de 
kromme wegen zullen recht worden en de ruwe wegen vlak gemaakt.

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en ook Jezus gedoopt was 
en terwijl hij bad opende zich de hemel, en de Heilige Geest daalde op Hem 
neer in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel
die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! 

De tolontvangers en andere mensen met een slechte reputatie kwamen vaak 
naar Jezus luisteren.  En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder 
elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.  En Hij sprak 
deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens onder u die honderd schapen heeft 
en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en 
gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?   En als hij het gevonden 
heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.  En als hij thuiskomt, roept 
hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik
heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.  Ik zeg u dat er evenzo 
blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan 
over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. 

Johannes.

 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij 
gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en zal niet veroordeeld worden, maar
is uit de dood overgegaan in het leven.



1 Petrus.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons, 
overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot
een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot 
een onvergankelijke en reine erfenis, die niet vervaagt, in de hemelen voor u 
bewaard.  U die behouden wordt door de macht van God door het geloof, om 
tot de verlossing te komen die gereed is om geopenbaard te worden in de 
laatste tijd.  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als
het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van 
uw geloof – dat meer waard is dan goud, dat vergaat en door het vuur 
beproefd wordt –   tot lof, eer en glorie gevonden wordt bij het verschijnen 
van Jezus Christus.  Wie u liefhebt, ondanks dat u Hem niet gezien hebt.   In 
wie u gelooft, ook al ziet u hem nu niet, en in wie u  zich verheugt met een 
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en zodoende het einddoel van uw 
geloof verkrijgt, namelijk de verlossing van uw zielen.

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

76.  Wanneer het bestaan begrepen wordt, zal Leven erkend worden als noch 
stoffelijk noch eindig, maar als oneindig, - als God, het universele goede; ..... 

De zondeloze vreugde, - de volmaakte harmonie en onsterfelijkheid van 
Leven, dat onbegrensde goddelijke schoonheid en goedheid bezit, zonder een
enkel lichamelijk gevoel van pijn of plezier, - vormt de enige waarachtige, 
onvernietigbare mens, wiens wezen geestelijk is.

 Deze hoedanigheid van het bestaan is wetenschappelijk en ongeschonden, - 
een volmaaktheid die uitsluitend waarneembaar is door diegenen die een 
definitief begrip hebben van Christus in de goddelijke Wetenschap.  De dood 
kan deze  staat van bestaan nooit bewerkstelligen, want de dood moet 
overwonnen en niet aanvaard worden, voordat de onsterfelijkheid verschijnt.

Dit inzicht in Geest en oneindigheid komt niet plotseling hier of hiernamaals.  
De vrome Polycarpus zei: Ik kan niet ineens van goed naar kwaad overgaan.  
Evenmin volbrengen andere stervelingen de ommekeer van dwaling tot 
waarheid in één enkele sprong.



291.    Stervelingen moeten zich niet verbeelden dat het aanvaarden van het 
ervaren van de dood hen zal doen ontwaken tot een geëxalteerd bestaan.  
Universele verlossing berust op vooruitgang en proeftijd en is zonder deze 
onbereikbaar.

593.  Verlossing.  Leven, Waarheid en Liefde begrepen en aangetoond als 
almachtig over alles; zonde, ziekte en dood vernietigd. 

22.   Werk aan uw eigen verlossing, is de eis van Leven en Liefde, want tot dit
doel werkt God met u.  Doe daarmee zaken totdat ik terug kom.  Wacht uw 
beloning af en word niet moe goed te doen.   Indien uw inspanningen 
geplaagd worden door verontrustende vooruitzichten en u ontvangt niet 
dadelijk uw beloning, ga dan niet terug naar de dwaling en word ook geen 
achterblijver in de wedloop.  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.

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.

Voor de lichamelijke zintuigen lijken de strenge eisen van de Christian 
Science dwingend, maar stervelingen haasten zich om te ondervinden dat 
Leven God, goed is, en dat het kwaad eigenlijk plaats noch macht heeft in het
menselijke of goddelijke bestuur.

426.  De ondekster van de Christelijke Wetenschap vindt het pad minder 
moeilijk wanneer zij het hoge doel steeds in haar gedachten houdt, dan 
wanneer zij haar voetstappen telt in haar poging om het te bereiken.  Als de 
bestemming wenselijk is, zal het vooruitzicht onze vooruitgang versnellen.  
De strijd voor Waarheid maakt sterk ipv zwak, rust uit ipv te vermoeien.  Als 
het geloof in de dood uitgewist zou zijn en het begrip verkregen zou worden 
dat er geen dood is, dan zou dit een boom des levens zijn, kenbaar aan haar 
vruchten.  De mens moet zijn daadkracht en inspanningen vernieuwen, en 



zich gewaarworden van de absurditeit van de schijnheiligheid, en onderwijl 
ook de noodzaak ondervinden om zijn eigen verlossing te bewerkstellen.   
Wanneer het begrepen wordt dat ziekte het leven niet kan vernietigen, en dat
stervelingen niet verlost worden van zonde of ziekte door de dood, zal dit 
inzicht ons opwekken en nieuw leven inblazen.  Het zal óf de wens om te 
sterven óf de angst voor het graf bedwingen, en zo de grote vrees die het 
sterfelijke bestaan belaagt, wegvagen.

Het opgeven van al het geloof in de dood en aan de pijn ervan, zou het peil 
van welzijn en moraal tot ver boven het huidige niveau opheffen en het 
mogelijk maken voor ons om de vaan van het Christendom omhoog te 
houden met een onwrikbaar vertrouwen in God, in het Leven dat eeuwig is.  
Zonde heeft de dood gebracht en de dood zal verdwijnen met het verdwijnen 
van de zonde.

253.  Ik hoop, waarde lezer, dat ik u ertoe leid om uw goddelijke rechten te 
begrijpen, uw door de hemel geschonken harmonie, - dat, terwijl u leest, u 
inziet dat er geen oorzaak is, (buiten de dwalende, sterfelijke, materiële 
gewaarwording, die geen macht is) die bij machte is om u ziek of zondig te 
maken; en ik hoop dat u dit valse gevoel aan het overwinnen bent.  Als u de 
bedriegelijkheid van deze zg materiële zin kent, kunt u uw voorrecht doen 
gelden om het geloof aan zonde, ziekte en dood te boven te komen.  Indien u
welbewust in het verkeerde gelooft en het beoefent, kunt u terstond van 
koers veranderen en het goede doen.  De stof kan geen tegenstand bieden 
aan de zinvolle inspanningen tegen zonde en ziekte, want de stof is inert, 
gedachteloos.

253   Geloof niet dat er enige noodzaak bestaat voor zonde, ziekte of dood, 
omdat u weet, zoals u zou moeten weten, dat God geen gehoorzaamheid 
vereist aan een zg. stoffelijke wet, want een dergelijke wet bestaat er niet.  
Het geloof aan zonde en dood wordt vernietigt door de wet van God, die de 
wet van Leven ipv dood is, van harmonie ipv van disharmonie en van Geest 
ipv het vlees.

323.   Wanneer de zieken en zondaars ontwaken om zich bewust te worden 
wat zij missen, zullen zij ontvankelijk zijn voor de goddelijke Wetenschap, dat 
zich beweegt in een baan op weg naar Ziel en weg van de stoffelijke zin, en 
de gedachten van het lichaam afwendt, en zelfs het sterfelijke gemoed 
verheft tot het overwegen van iets dat beter is dan ziekte of zonde.  Het ware
idee van God leidt tot het ware begrip van Leven en Liefde, neemt het graf 



zijn overwinning af, neemt alle zonde weg en ook het waanidee dat er andere
gemoederen zouden zijn, en vernietigt de sterfelijkheid.

99.  De kalme, krachtige stromen van ware geestelijkheid, waarvan 
gezondheid, reinheid en zelfovergave de uitingen zijn, moeten de menselijke 
ervaring verdiepen, totdat de geloofsvormen van het stoffelijke bestaan 
gezien worden als een schaamteloze, opgelegde leugen, en zonde, ziekte en 
dood voor altijd plaats maken voor de wetenschappelijke demonstratie van 
de goddelijke Geest en voor Gods geestelijke, volmaakte mens.


