
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 10 april, 2016.    Onderwerp: Zijn zonde, ziekte 
en dood werkelijk?           Gouden tekst: Johannes 1:3. 

Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.  

Beantwoorde Lezing: 1 Kronieken 29:11  Jesaja 41:10,11   Jeremia 30:11, 15, 17. 

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Alles in de hemel 
en op de aarde.  Van U,  HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven 
alles.       Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik 
zal u kracht geven en u helpen; Ik  ondersteun u met de rechterhand van mijn rechtvaardigheid.      
Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn; zij zullen 
worden als niet, en die  lieden, die met u twisten, zullen vergaan.  Want Ik ben met u, spreekt de 
HEERE, om u te verlossen.  Waarom beklaagt u  zich over uw tekortkoming?   Ja, Ik zal uw herstel 
bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE, ..        

Nu de les.      Genesis. 

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie,  het was zeer goed.   

Jesaja.  

Sta op en laat uw licht schijnen, want uw licht is gekomen, de glorie van de Heer schijnt over u 
heen.  Want kijk,  duisternis bedekt de aarde, en diepe duisternis de volken, maar voor u zal de 
Heer oprijzen en de glorie van de Heer zal  van u afstralen.         Dan zullen de ogen  van de blinden 
worden opengedaan, de oren  van de doven zullen worden geopend.         Dan zal  de kreupele 
springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen.  Want in de woestijn zullen  wateren 
zich  een weg banen en beken in de wildernis.  Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het 
dorstige land tot waterbronnen;       De vrijgekochten van de Here zullen terugkeren; zij zullen 
Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun  hoofd zijn, vreugde en blijdschap 
zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten. 

2 Koningen.   

Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de 
ogen van zijn heer en van hoog  aanzien,  want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing 
gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was  melaats. En er waren benden uit Syrië 



getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden.  Zij was in 
dienst bij  de vrouw van Naäman.  Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de 
profeet die in  Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naäman zijn 
heer vertellen: Zo en zo heeft het meisje  dat uit het land Israël komt, gesproken.   Zo kwam 
Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur  van het huis van Elisa 
staan.  Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de  
Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden  en zult u rein zijn.  Maar Naäman werd erg kwaad 
en ging weg; hij zei: Zie,  ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan 
staan, de Naam van de HEERE, zijn God,  aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de 
melaatsheid wegnemen.   Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren  van Damascus, beter dan 
alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich  
om en vertrok in woede.   Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: 
Mijn vader, als die profeet u  iets moeilijks opgedragen had,  zou u dat niet gedaan hebben? 
Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft: Was u en u  zult rein zijn!  Daarom daalde hij af en 
dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man  Gods.  Zijn 
lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.   Toen keerde hij 
terug naar  de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: Zie toch, 
nu weet ik dat er op de hele aarde  geen God is dan in Israël.       

Job.      

Gewen je toch aan Hem en heb vrede;  daardoor zal het goede over je komen.         Ontvang toch 
het onderricht uit Zijn mond, en leg Zijn woorden in je hart.       Als je terugkeert naar God en het 
verkeerde uit je leven wegdoet, zul je in ere worden hersteld.        Als je je geldzucht opzijzet en je 
goud weggooit, dan zal de Almachtige je goud zijn, en je schatten aan zilver.          Ja, dan zul je 
vreugde scheppen in de Almachtige, en je zult je gezicht tot God opheffen. Je zult tot Hem bidden 
en Hij  zal naar jou luisteren. Al je beloften aan Hem zul je nakomen.  Als je een zaak besluit, dan 
komt die voor je tot stand;      en op je wegen zal het licht schijnen.  Zij die zich vernederen, 
verhoogt Hij, en wie de ogen neerslaan zal Hij redden.  

Jeremia. 

O HERE, hoop van Israël, allen die zich van U afkeren, zullen voor schut gezet worden. Zij zijn tot 
verdwijnen gedoemd  (net als letters, geschreven in het zand) want zij hebben de HERE, de fontein 



van levend water, verlaten.       Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal 
verlost worden, want U bent mijn lofzang.  

Mattheüs. 

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van 
het Koninkrijk, en Hij  genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.  Toen Hij deze dingen tot 
hen sprak,  zie, er kwam een leider van de  synagoge, die Hem aanbad en zei: Mijn dochter is 
zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op haar en zij zal leven.  En  Jezus stond op en volgde 
hem met Zijn discipelen. Toen Jezus in het huis van de leider kwam, en de fluitspelers en de  
misbaar makende menigte zag, zei Hij tegen hen: Ga weg, want het meisje is niet gestorven, maar 
het slaapt. En zij lachten  Hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en 
greep haar hand; en het meisje stond op.         En het nieuws hierover verspreidde zich door heel 
dat gebied.  

Openbaring.  

 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en 
een geluid als van zware  donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning 
geworden.  Laten wij blij zijn en ons verheugen en  Hem de heerlijkheid geven, .... 

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

480. De Bijbel verklaart: "Alle dingen zijn door hetzelve gemaakt, en zonder hetzelve, het Woord 
van God, is er niets  gemaakt."  Dit is de eeuwige realiteit van de goddelijke Wetenschap. 

381.  In Leven en Liefde zonder einde bestaat er geen ziekte, zonde en dood, en de Bijbel verklaart 
dat wij leven, en ons  bewegen, en zijn in de oneindige God.          Laten we de ziekte verbannen als 
een vogelvrij verklaarde, en bij de regel van de altijddurende harmonie vertoeven, de wet  van 
God.  Het is het morele recht van de mens om een onrechtvaardig oordeel te herroepen, een 
beoordeling nimmer met  goddelijke instemming toegebracht. 

243.  Waarheid is zich niet bewust van dwaling.  Liefde heeft geen besef van haat.  Leven associëert 
niet met de dood.  Waarheid, Leven en Liefde zijn een wet ter vernietiging van alles wat aan hen 
ongelijk is, want zij verklaren niets anders  dan God.  Ziekte, zonde en dood zijn geen vruchten van 
Leven.  Het zijn wanklanken die de Waarheid wegvaagt. 



196.  Ziekte, zonde en dood zijn geen bijverschijnselen van Leven of Waarheid.  Er is geen wet 
waarop ze berusten.  Ze  hebben geen verband met God waarop ze hun macht kunnen baseren.  De 
zonde maakt haar eigen hel, en goedheid haar eigen  hemel. 

418.  De Waarheid is bevestigend, en verleent harmonie.  Alle metafysische logica wordt 
geinspireerd door deze eenvoudige  regel van Waarheid, die alle werkelijkheid bepaalt.  Door de 
waarheidsgetrouwe redenatie die u bezigt, en in het bizonder  door de geest van Waarheid en 
Liefde die u koestert zult u de zieken genezen.      Sluit zowel zedelijke als lichamelijke 
geloofsvormen in bij uw streven om de dwaling te vernietigen. Dank alle soorten van  kwaad af.  
"Verkondig het evangelie aan alle schepsels."  Spreek de Waarheid tot iedere vorm van dwaling.     

419.  Een zedelijke aangelegenheid kan het herstel van de zieken in de weg staan.  Verborgen 
dwaling, wellust, afgunst,  wraakzucht, boosaardigheid of haat zal de overtuiging van ziekte doen 
voortduren of zelfs veroorzaken.  Alle soorten  dwaling neigen in die richting.  Uw juiste 
procedure is om de vijand te vernietigen, en het strijdperk aan God, Leven,  Waarheid en Liefde 
over te laten, en te bedenken dat uitsluitend God en Zijn ideeën werkelijk en harmonieus zijn.        
De ziekte bezit geen intelligentie waarmee het zich kan omvormen of veranderen kan van de ene 
vorm naar de andere.   Wanneer de ziekte zich roert, het is het gemoed, en niet de stof die het tot 
aktie aanzet; daarom zorg ervoor dat u het  kwijt raakt.  Treed iedere omstandigheid met autoriteit 
tegemoet.  Neem het gemoed in acht in plaats van het lichaam, om  te voorkomen dat er iets 
ongeschikts voor het genezingsproces in de gedachten opkomt.  Denk minder aan de materiële  
condities en meer aan de geestelijke.    Het Gemoed brengt alle werking voort.  Als de werking uit 
Waarheid voortkomt, uit het onsterfelijke Gemoed, dan is er  harmonie, maar het sterfelijke 
gemoed is tot iedere geloofsvorm in staat. 

196.  De macht van het sterfelijke gemoed over zijn eigen lichaam wordt weinig begrepen. 

203.  Dat wat een zondaar genoemd wordt is een zelfmoordenaar.  De zonde doodt de zondaar en 
zal dit blijven doen zolang  hij zondigt.  Het schuimen en razen van een onrechtmatig leven en van 
een bang en droefgeestig sterven zou van de oever  van de tijd moeten verdwijnen;  dan beuken de 
golven van zonde, verdriet en dood tevergeefs. 

420.  Er is geen uitzaaing van kwaad of verstopping van harmonieuze werking, en geen 
verlamming.  Waarheid en niet de  dwaling, Liefde en niet haat, Geest en niet de stof, besturen de 
mens.  Als de studenten van Christian Science zichzelf  niet snel genezen, moeten zij een ervaren 



Christian Science genezer roepen om hen te helpen.  Als ze dit niet voor  zichzelf willen doen, 
moeten zij slechts beseffen dat de dwaling deze onnatuurlijke weerstand niet kan veroorzaken.        
Breng de zieken bij dat zij geen weerloze slachtoffers zijn, want als ze de Waarheid alleen maar 
zouden aanvaarden, kunnen  zij de ziekte net zo zeker weerstaan en verhinderen als de verleiding 
tot zonde.     

422.  Als de lezer van dit boek een grote agitatie voelt in zijn gehele gestel, en bepaalde zedelijke en 
lichamelijke  indicaties schijnen slechter geworden, dan zijn dit gunstige aanwijzingen.  Ga verder 
met lezen, en het boek zal uw  genezer worden, en de schok kalmeren die Waarheid soms aan de 
dwaling geeft terwijl zij deze vernietigt.     Deze veranderingen die zich in het sterfelijke gemoed 
voordoen hebben tot doel om het lichaam te herstellen.  Aldus  vernietigt Christian Science zonde 
en dood door de alchemie van  Geest.  Laat ons twee overeenkomstige gevallen van botziekte 
veronderstellen, beide veroorzaakt door en met dezelfde symptomen.        In één geval wordt een 
chirurg gebruikt, en een Christian Science genezer in het andere.  De chirurg, die vasthoudt dat de  
materie haar eigen gesteldheden voortbrengt en deze in sommige gevallen als dodelijk afbeelt, 
koestert vrees en twijfel  over de uiteindelijke uitwerking van het letsel.  Omdat hij de teugels van 
de leiding niet in eigen handen houdt, gelooft hij  in iets dat sterker is dan Gemoed - namelijk de 
materie - dat de zaak bepaalt.  Zijn behandeling is daarom tentatief.   Deze mentale staat leidt tot 
falen. 

423.  De student van Christian Science, omdat hij begrijpt dat alles Gemoed is, begint met een 
mentale oorzaak, de  waarheid van het zijn, om de dwaling te vernietigen.  Dit bereikt, verbetert 
en geneest het hele menselijke gestel.        Volgens de Bijbel, doorzoekt het "de gewrichten en het 
merg" en herstelt de harmonie van de mens.         De geneeskundige arts werkt met de materie als 
zowel zijn vijand als zijn behandeling. Hij beschouwt de kwaal als  verergerd of verbeterd naar 
gelang het getuigenis dat de materie hem voorlegt.  De metafysische genezer, die Gemoed het  
uitgangspunt van zijn werkwijze maakt, zonder acht te slaan op de materie, en die vindt dat de 
waarheid en de harmonie van  het zijn de dwaling en de disharmonie overtreffen, maakt zichzelf 
sterk in plaats van zwak om het probleem het hoofd te  bieden, en verhoudingsgewijs maakt hij 
zijn patient sterker met de stimulans van moed en bewuste macht.  Zowel de  Wetenschap als het 
bewustzijn zijn nu aan het werk in de verrichtingen van het zijn volgens de wet van Gemoed, die  
tenslotte zijn absolute oppermacht doet gelden.  

205.  Wanneer zal het foutieve geloof dat er leven in de materie is, en dat zonde, ziekte en dood uit 



God voortkomen, ontmaskerd worden?  Wanneer zal het begrepen zijn dat de materie noch 
intelligentie, leven, noch gewaarwording heeft, en dat het tegenovergestelde geloof de 
overvloedige oorsprong van al het lijden is? God schiep alles door Gemoed, en maakte alles 
volmaakt en eeuwig. 

395.  Wanneer de goddelijke Wetenschap het vertrouwen op "de vleselijke denkwereld" overwint, 
en het vertrouwen op God al  het geloof aan zonde en aan stoffelijke geneeswijzen tenietdoet, dan 
zullen zonde, ziekte en dood verdwijnen. 

 

 

 

 

 

 

  


