
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 28 Februari, 2016. 

Onderwerp:  Jezus Christus.   Gouden Tekst: 1 Timotheüs 2:5. 

Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 

Beantwoorde Lezing.  Jesaja  

Want er zal een scheut voortspruiten uit de stam van Isaï, en een telg zal uit zijn wortels 
opgroeien.        Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de 
Geest van raad en macht, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. En zal hem 
verkwikken in de vreze des HEEREN.  Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet 
vonnissen naar wat Zijn oren horen.  Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de 
zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid beoordelen. Maar Hij zal de aarde slaan 
met de roede van Zijn mond  en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.  Want 
gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.  

Nu de les.  Jesaja. 

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel  een welbehagen heeft; 
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de volken het recht doen uitgaan.  Ík, de HEERE, heb 
U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand nemen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen 
tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de volken, om blinde ogen te openen, om 
gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten.      De heerlijkheid 
van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de 
HEERE heeft gesproken.  

Mattheüs. 

Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. 
Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te 
worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op 
deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen.      En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij 
meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag  de Geest van 
God als een duif neerdalen en op Zich komen.  En zie, een stem uit de hemelen zei:  Dit is Mijn 
geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!      En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en 



Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan.          Toen Jezus de menigte zag, ging 
Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.  En Hij opende Zijn 
mond en onderwees hen. Hij zei:  Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk 
der hemelen.       Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.       Toen werden 
kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de 
discipelen bestraften hen.  Maar Jezus zei:  Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij 
te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.  En nadat Hij de handen op hen 
gelegd had, vertrok Hij vandaar.        En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: 
Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?  Hij zei tegen hem: 
Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het 
leven ingaan, neem dan de geboden in acht.  Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei:  U zult niet 
doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen;  eer uw 
vader en moeder; en:  u zult uw naaste liefhebben als uzelf.  De jongeman zei tegen Hem: Al deze 
dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog?  Jezus zei tegen hem: Als 
u volmaakt wilt zijn,  ga dan heen, verkoop wat u hebt,  en geef het aan de armen, en u zult een 
schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.  Toen de jongeman dit woord gehoord had, 
ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.        

Johannes. 

En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.  En Zijn discipelen vroegen 
Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?  Jezus 
antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet,  maar dit is gebeurd, opdat de 
werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van Hem Die Mij 
gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de 
wereld ben, ben Ik  het Licht der wereld.  Nadat Hij dit gezegd had,  spuwde Hij op de grond, 
maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga 
heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en 
waste zich en kwam ziende terug.          Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj 
maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft.   Ik ben 
een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.  En als 
iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet,  want Ik ben niet gekomen 
om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.    Want Ik heb niet uit Mijzelf 



gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik 
zeggen en wat Ik spreken moet.          Gelooft u niet  dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?  
De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die 
doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij 
dan om de werken zelf.   Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik 
doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook 
zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.  

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

482.  Jezus was de hoogste menselijke opvatting van de volmaakte mens. Hij was niet te scheiden 
van Christus, -de Messias -  de goddelijke idee van God buiten het vlees.  Dit maakte het mogelijk 
voor Jezus om zijn dominie over de materie te bewijzen. 

583.  Christus.  De goddelijke manifestatie van God, die tot het vlees komt om de vleesgeworden 
dwaling te vernietigen. 

26.De Christus was de Geest. waarop Jezus doelde in zijn eigen uitspraken; Ik ben de Weg en de 
Waarheid en het Leven; en Ik en de Vader zijn één.  Deze Christus, of de goddelijkheid van de 
mens Jezus, was zijn goddelijke natuur, de goddelijkheid die hem bewoog.  Goddelijke Waarheid, 
Leven en Liefde gaven Jezus zeggenschap over zonde, ziekte en dood.  Zijn zending was om de 
Wetenschap van het hemelse zijn te openbaren, om te bewijzen wat God is en wat Hij voor de 
mens doet.  

25.  Jezus onderwees de weg van Leven door demonstratie, opdat wij zouden mogen begrijpen hoe 
dit goddelijke Beginsel de zieken geneest, de dwaling uitwerpt en over de dood zegeviert.   Door 
zijn gehoorzaamheid aan God toonde hij op een meer geestelijke wijze, meer dan enig ander, het 
Beginsel van het zijn aan.  

51.  Zijn volmaakte voorbeeld was voor de verlossing van ons allen, maar alleen door de werken te 
doen die hij deed en aan anderen onderwees.  Zijn bedoeling bij het genezen was niet alleen de 
gezondheid te herstellen, maar om zijn goddelijke Beginsel aan te tonen.  Hij werd geinspireerd 
door God, door Waarheid en Liefde, in alles wat hij deed en zei.  Jezus was onzelfzuchtig.  Zijn 
geestelijkheid scheidde hem af van alle zinnelijkheid, en maakte dat de egoïstische materialist hem 
haatte; maar het was deze geestelijkheid die hem in staat stelde om de zieken te genezen, euvels uit 



te werpen en de doden op te wekken. 

52.  De hoogste aardse vertegenwoordiger van God, toen hij over de menselijke bekwaamheid om 
de goddelijke macht te weerspiegelen sprak, zei op profetische wijze tegen zijn discipelen, terwjl hij 
niet alleen voor hun dagen sprak maar voor alle tijden: "Die in mij gelooft, zal de werken die ik doe 
ook doen." en "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven." 

131.  De zending van Jezus bevestigde de profetieën en verklaarde de zogenaamde wonderen van 
de oudheid als natuurlijke bewijzen van goddelijke macht, manifestaties die niet werden begrepen.  
De werken van Jezus staafden zijn aanspraken op het Messiasschap.  Op de vraag van Johannes: 
Bent u degene die komen zou? gaf Jezus een bevestigend antwoord, door zijn werken op te 
sommen in plaats van door te verwijzen naar zijn doctrine, erop vertrouwende dat deze uitstalling 
van goddelijke  genezingsmacht de vraag volledig zou beantwoorden.  Vandaar zijn antwoord: Ga 
heen en laat Johannes zien hetgeen u hoort en ziet: de blinden worden ziende en de kreupelen 
lopen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en aan de 
armen wordt het evangelie verkondigd; en gezegend is degene die aan mij geen aanstoot neemt. 
Met andere woorden, hij gaf zijn zegening aan een ieder die niet zou ontkennen dat dergelijke 
uitwerkingen, afkomstig van het goddelijke Gemoed, de eenheid van God bewijzen, - het 
goddelijke Beginsel dat alle harmonie aan het licht brengt. 

130.  De schrijfster heeft vaak gedacht aan de liefde voor kleine kinderen van Onze Meester, en 
begreep hoe het koninkrijk der hemelen aan dergelijken toebehoort, terwijl zij lang vergeefs 
moeite deed om het vertrouwen van volwassenen in de materie los te schudden en hen een 
graantje vertrouwen in God bij te brengen, - een toespeling op de macht van Geest om het lichaam 
harmonieus te maken. 

236.  Jezus hield van kleine kinderen om hun vrijstelling van boosaardigheid en hun 
ontvankelijkheid voor het goede.  Terwijl ouderen op twee opvattingen hinken of met verkeerde 
geloofsvormen kampen, maken de jongeren makkelijk snelle vordering tot Waarheid. 

323.  Bereidwilligheid 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." 



597.  De Joodse godsdienst bestond hoofdzakelijk uit rituelen en ceremoniën.  De beweegreden en 
gevoelens van een mens waren van weinig belang, zolang het maar leek dat hij vastte.  De grootse 
Nazarener, even nederig als machtig, hekelde de schijnheiligheid, welke lange smeekbeden 
opdroeg voor een zegen op stoffelijke methoden, maar tegelijkertijd de misdaad verborg die latent 
in de gedachte aanwezig was, klaar om tot daden te komen en God´s gezalfde te kruisigen. 

228.  De nederige Nazarener weerlegde de veronderstelling dat zonde, ziekte en dood macht 
hebben.  Hij bewees ze machteloos.  Het zou de trots van de priesters vernederd moeten hebben, 
toen zij zagen hoe de demonstratie van het Christendom de invloed van hun dode geloof en 
gebruiken overtrof.  

270.  De trots van het priesterschap is de prins van deze wereld.  Het heeft niets gemeen met 
Christus.  Zachtmoedigheid en menslievendheid bezitten goddelijke autoriteit. 

343.  Jezus rukt het masker weg van de dwaling, wanneer zijn leer ten volle wordt begrepen.  Door 
gelijkenis en redenatie zette hij uiteen dat het onmogelijk was voor het goede om het kwade te 
veroorzaken; en hij demonstreert dit feit ook op wetenschappelijke wijze, door wat onterecht 
wonderen genoemd worden, dat zonde, ziekte en dood slechts geloofsvormen zijn - denkbeeldige 
dwalingen - die hij kon wegvagen en ook vernietigde.       Het zou soms lijken dat waarheid 
afgewezen wordt omdat zachtmoedigheid en geestelijkheid de voorwaarden van haar aanvaarding 
zijn, terwijl het Christendom meestal zo veel minder eist.         

30.  We kunnen niet voor onszelf kiezen, maar we moeten onze verlossing bewerkstellen op de 
manier die Jezus aangaf.  In nederigheid en macht zag men hem het evangelie aan de armen 
verkondigen.  Hoogmoed en vrees zijn ongeschikt om het vaandel van Waarheid te dragen, en 
God zal het nooit in dergelijke handen plaatsen. 

270.  Het leven van Jezus Christus was niet wonderbaarlijk, maar het was eigen aan zijn 
geestelijkheid, - de goede aarde waarin het zaad van Waarheid ontkiemt en veel vrucht draagt.  De 
Christelijkheid van Christus is de opeenvolging van het wetenschappelijke zijn, dat in alle periodes 
weer opduikt, terwijl zij haar overeenkomst behoudt met de Bijbel en alle tijden verenigt in de 
opzet van God.   

496.  Houdt voortdurend aan deze gedachte vast, - dat het de geestelijke idee, de Heilige Geest en 
Christus is, die u in staat stelt met wetenschappelijke zekerheid de regel van genezing te bewijzen, 



gegrond op Liefde, het goddelijke Beginsel, die het hele werkelijke bestaan schraagt, en het bedekt 
en omvat. 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 


