Aanvraag van het lidmaatschap in De Moederkerk

FORMULIER 1 The First Church of Christ, Scientist

Indien u onderricht heeft ontvangen van een getrouwe Christian Scientist, die in het bezit is van een diploma van het
Massachusetts Metaphysical College, of van iemand, die een examen heeft afgelegd voor de Raad van Onderricht, vul
dan dit formulier in.
De grondgedachte bij het stichten van The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, is haar op te
bouwen op de rots, Christus – Waarheid en Leven – om de Triomferende Kerk te weerspiegelen.
Hij, die van geen enkele kerk lid is, behalve van een vertakking van De Moederkerk, die oprecht voelt voor Christian
Science, die de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy en andere
werken van deze schrijfster met begrip leest, die aan de christelijke eisen voldoet en de Grondstellingen en Regels
van The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts, ten volle kan onderschrijven, kan als lid worden
aangenomen.

Aan The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts
De secretaris van De Moederkerk
Ik verzoek hierbij toegelaten te worden tot het lidmaatschap en ik
onderschrijf de Grondstellingen en de Voorschriften van de Kerk.

Grondstellingen van De Moederkerk

uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de
Heilige Schrift van Mary Baker Eddy (497:3–28)
1. Als aanhangers van Waarheid aanvaarden wij het geïnspireerde Woord
van de Bijbel als onze genoegzame gids voor het eeuwige Leven.
2. Wij erkennen en aanbidden één oppermachtige en oneindige God.
Wij erkennen Zijn Zoon, de ene Christus; de Heilige Geest of goddelijke
Trooster; en de mens naar Gods beeld en gelijkenis.
3. Wij erkennen, dat Gods vergiffenis van zonde bestaat in de vernietiging
van zonde en in het geestelijk begrijpen, dat het kwaad als onwerkelijk
uitwerpt. Maar het geloof aan zonde wordt gestraft, zolang het geloof
voortduurt.
4. Wij erkennen de verzoening van Jezus als het bewijs van de goddelijke,
werkdadige Liefde, die de eenheid van de mens met God ontvouwt
door Christus Jezus, de Wegwijzer; en wij erkennen, dat de mens
wordt verlost door Christus, door Waarheid, Leven en Liefde, zoals
gedemonstreerd werd door de Profeet van Galilea in het genezen van
de zieken en in het overwinnen van zonde en dood.
5. Wij erkennen, dat de kruisiging van Jezus en zijn opstanding dienden
om het geloof op te heffen tot een begrijpen van het eeuwige Leven,
van de alheid van Ziel, Geest, en de nietsheid van de stof.
6. En wij beloven plechtig, dat wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed
in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals
wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein
te zijn.
Mary Baker Eddy
Mej.
Mevr.
Dhr

Handtekening van de aanvrager
Dit formulier moet ondertekend worden door degenen die lid willen worden
van The First Church of Christ, Scientist, in Boston, Massachusetts V.S.

Tenets of The Mother Church
from Science and Health with Key
to the Scriptures
by Mary Baker Eddy (497:3-27)
1. As adherents of Truth, we take the
inspired Word of the Bible as our
sufficient guide to eternal Life.
2. We acknowledge and adore one
supreme and infinite God. We
acknowledge His Son, one Christ;
the Holy Ghost or divine Comforter;
and man in God’s image and likeness.
3. We acknowledge God’s forgiveness
of sin in the destruction of sin and
the spiritual understanding that
casts out evil as unreal. But the belief
in sin is punished so long as the
belief lasts.
4. We acknowledge Jesus’ atonement
as the evidence of divine, efficacious Love, unfolding man’s unity
with God through Christ Jesus the
Way-shower; and we acknowl
edge that man is saved through
Christ, through Truth, Life, and
Love as demonstrated by the
Galilean Prophet in healing the
sick and overcoming sin and death.
5. We acknowledge that the crucifixion of Jesus and his resurrection
served to uplift faith to understand
eternal Life, even the allness of
Soul, Spirit, and the nothingness
of matter.
6. And we solemnly promise to watch,
and pray for that Mind to be in us
which was also in Christ Jesus;
to do unto others as we would
have them do unto us; and
to be merciful, just, and pure.
Mary Baker Eddy

Het ontwerp van het Cross and Crown embleem is een handelsmerk in eigendom van de Christian Science Raad van Directeuren [The Christian Science Board of Directors].

(Over)

Aanvraag van het lidmaatschap in De Moederkerk

FORMULIER 1 The First Church of Christ, Scientist

Aan de aanvrager:
Uw naam en adres zullen zowel door de secretaris als de penningmeester van de Kerk gebruikt worden. Indien u
opnieuw het lidmaatschap aanvraagt en uw naam is veranderd, wordt u verzocht uw vroegere naam aan te geven.
Gaarne drukletters gebruiken.
Mej.

Naam Mevr.
Dhr

Mej.

Vroegere naam Mevr.
Dhr

Adres
(Straat of postbus)
Woonplaats
Provincie
Land
Postcode
Telefoon
E-mail
Mej.

Mijn leraar in Christian Science is Mevr.
							
Dhr

Ik ben lid van geen enkele kerk, behalve van

			

.
Church of Christ, Scientist,

in				 		 .
Vroeger was ik lid van het 		

kerkgenootschap, maar ik heb mij als lid laten uitschrijven.

Aan de aanvrager en zijn/haar leraar (C.S.B.):
U wordt verzocht de sectie over Kerklidmaatschap en de instructies voor het invullen van de aanvraagformulieren
in de Handleiding van De Moederkerk van Mary Baker Eddy (blz. 34-39 en 109-112) door te lezen. Alleen aanvraagformulieren die op de juiste wijze zijn ingevuld kunnen in behandeling genomen worden. Als u minderjarig bent,
is schriftelijke toestemming van een ouder of voogd vereist.

Deze aanvrager wordt door mij hartelijk aanbevolen.
Datum
Mej.
Mevr.
Dhr Handtekening van de leraar (C.S.B.) van de aanvrager
Mej.
Mevr.
Dhr Naam van de leraar (C.S.B.) van de aanvrager in drukletters

Het correct ingevulde formulier sturen naar:
The First Church of Christ, Scientist
Clerk, Membership Applications P06–10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195 U.S.A.
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