Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 7 Augustus. Onderwerp: Geest. Gouden tekst
Job 32:8.
Er is een Geest in de mens en de adem van de Almachtige maakt hem verstandig.
Beantwoorde Lezing. Spreuken.
Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen
slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem
laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je
de vreze des HEEREN begrijpen, en de kennis van God vinden. De HEERE geeft immers
wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.
Nu de Les. De Bijbel. Spreuken.
Het verstand is voor de bezitters ervan een bron van leven, maar de vermaning van dwazen is
dwaasheid.
Numeri
Toen zei de HERE tegen Mozes: "Ontbied zeventig leiders van Israël voor Mij; breng hen naar de
tabernakel en laten ze bij u gaan staan. Ik zal naar beneden komen en met u praten en een deel van
de Geest, Die op u rust, op hen overbrengen zodat zij u kunnen helpen de last van dit volk te
dragen. Dan staat u er niet langer alleen voor.

Mozes verliet de tabernakel en gaf de

boodschap van de HERE door aan het volk. Hij riep de zeventig leiders bijeen en posteerde hen
rond de tabernakel. De HERE kwam in de wolk naar beneden en sprak met Mozes en nam een deel
van de Geest, Die op hem rustte en legde Die op de zeventig leiders. Toen de Geest op hen rustte,
profeteerden zij een korte tijd.

Maar twee van de zeventig, Eldad en Medad, waren niet naar de

tabernakel gegaan en profeteerden in het kamp toen de Geest op hen kwam. Een jongeman rende
daarop naar Mozes en vertelde hem wat in het kamp gebeurde. Jozua, de zoon van Nun, één van
Mozes' zelfgekozen helpers, protesteerde: "Mozes, laten zij toch ophouden!"Maar Mozes
antwoordde: "Wil jij het voor mij opnemen? Ik zou willen dat heel het volk van de HERE profeet
was en dat de HERE Zijn Geest op hen allen legde!"
1 Korinthe
Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest

lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. In de gemeente echter wil ik liever vijf
woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden
in een andere taal. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral dat u mag
profeteren. Maar wie woorden van God doorgeeft, spreekt de mensen opbouwend, bemoedigend
en troostend toe.
Handelingen.
Petrus zei: "Het is mij nu pas echt duidelijk dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Hij
aanvaardt ieder die ontzag voor Hem heeft en die doet wat Hij wil, ongeacht tot welk volk die
persoon behoort. Hij heeft het volk van Israël de heerlijke boodschap van vrede gebracht, door
Jezus Christus... 37 U weet wel wat er in Israël is gebeurd. Het begon in Galilea, niet lang nadat
Johannes de Doper de mensen opriep zich te laten dopen. U hebt vast wel gehoord van Jezus van
Nazareth, de Man aan wie God de Heilige Geest en grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed
heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met
Hem. Wij hebben met eigen ogen gezien wat Hij allemaal heeft gedaan, .... Terwijl Petrus nog
sprak, viel de Heilige Geest op allen die naar hem luisterden. De Joodse volgelingen van Jezus, die
met Petrus waren meegekomen, waren verbaasd dat de Heilige Geest ook over mensen van een
ander volk was uitgegoten. Maar er was geen twijfel mogelijk, want zij hoorden hen in vreemde
talen spreken en God verheerlijken.
1 Petrus.
Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods
genade aan elkaar door.

Wie in de gemeente spreekt, moet Gods woord spreken.

Efeziërs.
U was eigenlijk als dood door uw zonden en ongehoorzaamheid. Moge de God van onze Heere
Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geven in
het kennen van Hem, dat de ogen van uw begrip vol licht mogen zijn, om te weten wat de hoop
van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat
de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking
van de sterkte van Zijn macht, ....
2 Timotheüs.

Ga door met wat u geleerd hebt en waarvan u overtuigd bent, omdat u weet van wie u het geleerd
hebt,

Heel de Schrift is door God geinspireerd en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te

overtuigen, te corrigeren en op te voeden in rechtvaardigheid, zodat de mens van God gereed zou
zijn tot elk goed werk.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
209. De geestelijke zin is een bewuste, voortdurende vaardigheid om God te begrijpen. Het laat
zien dat een geloof door daden voortreffelijker is dan een geloof door woorden. De ideeën van de
geestelijke zin worden uitsluitend uitgedrukt in een nieuwe spraak; en deze worden vertolkt door
het overbrengen van het oorspronkelijke geestelijke in een taal die de menselijke gedachte kan
begrijpen.
319. De goddelijke Wetenschap die onderwezen wordt in de oorspronkelijke taal van de Bijbel
ontstond door inspiratie, en deze is ook nodig om haar te begrijpen. Vandaar het verkeerde
begrip van de geestelijke betekenis van de Bijbel, en het misduiden van het Woord zoals soms
gebeurt door schrijvers met weinig inspiratie, die alleen opschreven wat een geinspireerde leeraar
gezegd had.
117. God is Geest, en daarom moet de taal van Geest geestelijk zijn, en is dit ook. Christian
Science verbindt geen lichamelijke natuur en betekenis aan het Opperwezen; alleen stervelingen
doen dit. Over Gods elementaire taal wordt gesproken in het laatste hoofdstuk van het evangelie
van Markus als zijnde de nieuwe spraak, waarvan de geestelijke betekenis wordt verkregen door
de tekenen die erop volgen. De reine taal van Geest wordt door geen oor gehoord, noch door
lippen uitgesproken. Onze Meester onderwees geestelijkheid door gelijkenissen en allegoriëen.
Als een goddelijke leerling maakte hij God begrijpbaar voor de mens, door het aanschouwelijk
maken en demonstreren van Leven en Waarheid in zichzelf en door zijn macht over zieken en
zondaars. Menselijke theoriën zijn onvoldoende om het goddelijke Beginsel weer te geven dat
betrokken was bij de wonderen die door Jezus teweeggebracht werden, en in het bijzonder zijn
machtige, bekronende, ongeëvenaarde en triomfale vertrek uit het vlees.
510. Waarheid en Liefde verlichten het begrip, in wiens licht wij het licht zullen zien, en deze
lichtglans wordt geestelijk weerspiegeld door allen die in het licht wandelen en zich van de
onwerkelijke stoffelijke zin afkeren.

596. De verlichting van de Wetenschap geeft ons een begrip van de nietsheid van de dwaling, en
toont ons dat de geestelijke inspiratie van Waarheid en Liefde de enige juiste voorbereiding is om
toegelaten te worden in de aanwezigheid en macht van de Allerhoogste.
461. Methodisch onderwijs en de geestelijke groei en ervaring van de student zijn noodzakelijk
voor een grondig begrip van Christian Science. Sommigen absorberen de waarheid vlugger dan
anderen, maar elke student, die vasthoudt aan de goddelijke voorschriften van Christian Science
en zich de geest van Christus eigen maakt, kan Christian Science demonstreren, de dwaling aan de
kant zetten, de zieken genezen, en voortdurend aan zijn uitrusting van geestelijk begrijpen,
potentieel, verlichting en succes toevoegen.
308. De bezielde aartsvaders hoorden de stem van Waarheid, en spraken met God net zo
welbewust als een mens met een ander spreekt.
84. De profeten van de oudheid verkregen hun voorkennis vanuit een geestelijk, immaterieel
standpunt,.... Wanneer mensen voldoende in de Wetenschap gevorderd zijn om in harmonie te
zijn met de waarheid van het bestaan, worden zij ongewild zieners en profeten, niet beheerst door
demonen, geesten of halfgoden, maar door de éne Geest. Het is het voorrecht van het altijd
tegenwoordige goddelijke Gemoed en van de gedachte, die met dit Gemoed in overeenstemming
is, om het verleden, het heden en de toekomst te kennen. Bekendheid met de Wetenschap van
het zijn stelt ons in staat om in grotere mate met het goddelijke Gemoed in verbinding te staan en
gebeurtenissen die het algemeen welzijn betreffen te voorzien en te voorspellen; en om door God
bezield te zijn, - ja, om binnen het bereik van het ongebonden Gemoed te komen. Alles wat wij
terecht weten van Geest komt van God, het goddelijke Principe, en wordt geleerd door Christus en
Christian Science. Als deze Wetenschap grondig bestudeerd is en op de juiste manier
verinnerlijkt is, kunnen wij de waarheid grondiger kennen dan dat de astronoom de sterren kan
interpreteren of een eclipse kan becijferen. Dit uitleggen van Gemoed is het tegenovergestelde
van helderziendheid. Het is de verlichting van het geestelijke begrijpen, dat de bekwaamheid van
Ziel en niet die van de stoffelijke zin aantoont. Deze gewaarwording van Ziel komt tot het
menselijke gemoed wanneer deze zich overgeeft aan het goddelijke Gemoed.
98. De visionair van heden aanschouwt in het mentale verschiet de voortekenen van dit
tijdsbestek, de herverschijning van het Christendom dat zieken geneest en de dwaling vernietigt,
en geen andere tekenen zullen gegeven worden. Het lichaam kan niet geheeld worden behalve

door Gemoed. De Wetenschap van het Christendom wordt verkeerd begrepen door een materieel
tijdperk, want het is de genezende invloed van Geest, (niet geesten) die de stoffelijke zintuigen niet
kunnen begrijpen, - en die kan alleen op geestelijke wijze onderscheiden worden. Godsdiensten,
doctrines, en menselijke veronderstellingen brengen Christian Science niet tot uitdrukking; een
veel minder demonstreren zij deze.
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 hogerop. Bereidwillgheid 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 verdwijnen, deze
gemoedsgesteldheid draagt bij om de hoogste harmonie te bespoedigen. De zuivering van de
gewaarwording en het ego is een bewijs van vooruitgang. "Zalig zijn de reinen van hart, want zij
zullen God zien."
393. Verhef u in de kracht van Geest en weersta alles wat ongelijk is aan het goede. God heeft de
mens hiertoe in staat gesteld en niets kan het vermogen en de macht aantasten die de mens van
Godswege is geschonken.
14. Geheel apart van het geloof en de droom van het leven in de stof, is het goddelijke leven, dat
geestelijk begrijpen manifesteert en het besef van het zeggenschap van de mens over de gehele
aarde aan het licht brengt. Dit begrip verjaagt de dwaling en geneest de zieken, en u kunt ermee
spreken als iemand die gezag heeft.

