
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 10 Januari, 2016. 

Onderwerp:  Sakrament.    Gouden Tekst:  Efeziërs 5:1    

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, ... 

Beantwoorde Lezing:  1 Petrus 2. 

Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.  En verlang 
vurig, als pasgeboren  kinderen, naar de zuivere melk van het Woord,  opdat u daardoor mag 
opgroeien,   indien u tenminste  geproefd hebt dat de  Heere goedgezind is, en kom naar Hem 
toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God  
uitverkoren en kostbaar,  dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot  een geestelijk 
huis, tot  een heilig  priesterschap, om  geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn 
door Jezus Christus.  

Maar u bent een uitverkoren geslacht,  een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk 
dat God Zich tot Zijn  eigendom maakte;  opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u 
uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar  licht. 

Nu de Les.   Micha. 

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u  vraagt: niets anders 
dan recht te doen,   goedertierenheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.  

Mattheüs. 

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen:  Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen 
is nabijgekomen.  

En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd 
wordt, en zijn broer  Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.  En Hij zei 
tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van  mensen maken.  Zij lieten meteen de netten 
achter en volgden Hem.   Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers,  namelijk 
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, 
terwijl zij hun  netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.  Zij lieten meteen het schip en 



hun vader achter en volgden Hem.         

En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij 
zei tegen hem: Volg Mij! En  hij stond op en volgde Hem.  En het gebeurde, toen Hij in het 
huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars  kwamen en lagen met Jezus en Zijn 
discipelen aan.  En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen:  Waarom eet 
uw Meester met de tollenaars en zondaars?  Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie 
gezond zijn, hebben  geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.  Maar ga heen en leer wat het 
betekent:  Ik wil barmhartigheid en geen offer;  want  Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen 
tot bekering te roepen, maar zondaars. 

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen:  Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf 
verloochenen, zijn kruis  opnemen en Mij volgen.  Want wie zijn leven  zal willen behouden, 
die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen  om Mij, die zal het vinden.   Want wat 
baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of   wat zal een 
mens geven als losprijs voor zijn ziel?   Want de Zoon des mensen zal komen in de  
heerlijkheid van Zijn  Vader, met Zijn engelen,  en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.  

Markus. 

En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor 
Hem op de knieën en vroeg Hem:  Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te 
beërven?   En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed?  Niemand is goed behalve Eén, 
namelijk God.  U kent de geboden:  U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult  niet 
stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw 
moeder.  Maar hij  antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn 
jeugd af.  En Jezus keek hem aan en had hem lief,  en Hij zei tegen hem:  Eén ding ontbreekt u: 
ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een  schat hebben in de 
hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.  

Johannes.   

En vóór  het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze 
wereld zou overgaan naar de  Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij 



liefgehad had, liefgehad tot het einde. 

Hij stond op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn 
middel.   Daarna goot Hij  water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen 
en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn  middel had.  Zo kwam Hij bij Simon Petrus 
en die zei tegen Hem: Heere,  wilt Ú mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en  zei tegen 
hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.   Petrus zei tegen Hem: U zult 
mijn voeten in der  eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u 
geen deel met Mij. Simon Petrus zei tegen Hem:  Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook 
mijn handen en mijn hoofd.    

Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer 
aanliggen en zei tegen hen: Ziet u  in wat Ik aan u gedaan heb?  U noemt Mij Meester en 
Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.  Als Ik dan, de Heere  en de Meester, uw voeten 
gewassen heb,  moet ook u elkaars voeten wassen.  Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, 
opdat ook  u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.    

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de 
wijnstok blijft, zo ook u  niet, als u niet in Mij blijft.   Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb 
ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.  Als u Mijn geboden in acht neemt, zult  u in Mijn liefde 
blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.  Deze 
dingen heb  Ik tot u gesproken, opdat Mijn genoegen in u zal blijven en uw vreugde volkomen 
zal worden.       Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe 
bestemd  dat u zou heengaan en vrucht dragen, en  dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook 
maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 

Mattheüs. 

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en 
van de Heilige Geest, hun lerend  alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.  En zie, Ik ben 
met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.  

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

138.  Jezus heeft in het Christelijke tijdperk de norm vastgelegd voor alle Christenheid, 



theologie en genezing.   Christenen zijn nu, net als toen, onder de rechtstreekse opdracht om 
aan Christus gelijk te zijn, om de Christus-geest te  bezitten, het voorbeeld van Christus te 
volgen en zowel de zieken als de overtreders te genezen. 

40.  Onze hemelse Vader, de goddelijke Liefde, eist dat alle mensen het voorbeeld van onze 
Meester en zijn apostelen   volgen, en niet uitsluitend zijn persoonlijkheid aanbidden.  Het is 
triest dat de uitdrukking "godsdienstoefening"  in het  algemeen de betekenis heeft verkregen 
van openbare eredienst in plaats van dagelijkse daden.     

326.  Als we Christus, Waarheid willen volgen, moet het gebeuren op de manier die God heeft 
aangegeven.  Jezus zei: "Hij  die in mij gelooft, zal de daden die ik doe, ook doen."  Hij, die de 
bron zou willen bereiken om het heelmiddel voor elke  kwaal te vinden, moet niet proberen 
om de hoogte van de Wetenschap langs een ander pad te beklimmen.  De hele natuur leert  
ons God´s liefde voor de mens, maar de mens kan God niet boven alles liefhebben en zijn 
gehele hart op geestelijke dingen  zetten, terwijl hij het materiële meer liefheeft en er meer op 
vertrouwt dan op het geestelijke. 

Wij moeten de grondslag van materiële stelsels los laten, ook al worden die door de tijd geëert, 
als wij de Christus  zouden willen verkrijgen.   

31. Als belangrijkste op de ranglijst van Christenplichten leerde Jezus zijn volgelingen de 
genezingsmacht van Waarheid en  Liefde.  Hij hechtte geen waarde aan dode rituelen.  Het is 
de levende Christus, de practische Waarheid, die Jezus de  opstanding en het leven maakt voor 
allen, die hem in daden navolgen. 

32.  In het oude Rome was een soldaat verplicht om trouw aan zijn bevelhebber te zweren.  
Het latijnse woord voor deze eed  was sacramentum, en ons woord sacrament is daarvan 
afgeleid.  Maar de Eucharistieviering gedenkt niet de eed van een  Romeinse soldaat, noch was 
de wijn, die op vreugdevolle gelegenheden en bij Joodse ceremonies gebruikt werd, de 
drinkbeker  van de Heer.          En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het 
gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij  zei: Neem, eet, dit is Mijn 
lichaam.  Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink  
allen daaruit.         De ware geestelijke zin gaat verloren, indien het sacrament beperkt wordt 
tot het gebruik van brood en wijn.  De  discipelen hadden al gegeten, maar toch bad Jezus en 



gaf hen brood.  Dit zou, letterlijk opgevat, dwaas geweest zijn; maar  in de geestelijke betekenis 
ervan was het heel natuurlijk en prachtig.  Jezus bad, hij trok zich terug van de materiële  
zinnen om zijn hart te verkwikken met meer briljante, geestelijke gezichtspunten.     

35.  Onze Eucharistie is geestelijke gemeenschap met de ene God.  Ons brood, dat uit de hemel 
neerdaalt, is Waarheid.   Onze drinkbeker is het kruis.  Onze wijn is de inspiratie van Liefde, 
het brouwsel, dat onze Meester dronk en aan zijn  volgelingen aanraadde. 

238.  Het Bijbelse gebod "Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af", te gehoorzamen, is 
zich de afkeuring van de wereld  op de hals te halen, maar dit misgenoegen, meer dan 
loftuigingen, stelt iemand in de gelegenheid om een Christen te zijn.        Pogingen om zich aan 
de samenleving aan te passen en op deze wijze de mensheid te beheersen onstaan uit wereldse 
zwakheid.      Hij die alles voor Christus achterlaat geeft de populariteit op en behaalt 
Christelijkheid.        Het kruis is het voornaamste herkenningsteken uit de geschiedenis.  Het is 
de leidster in de uitdrukking van de  Christelijke genezing, - de demonstratie waardoor zonde 
en ziekte worden vernietigd.         

29.   De Christelijke ervaring geeft vertrouwen in het juiste en ongeloof in het onjuiste.   Het 
verzoekt ons om resoluter  te werken in tijden van vervolging, want dan is ons werk meer 
vereist.  De beloning voor zelf-opoffering is aanzienlijk,  ook al zouden we die nooit 
ontvangen in deze wereld.         

192.  wij zijn studenten van Christian Science alleen voor zover wij ons vertrouwen in het 
bedriegelijke opgeven en het  ware aangrijpen.   Wij zijn geen echte volgelingen van de 
Christelijke Wetenschap totdat wij alles voor Christus verlaten.        Menselijke meningen zijn 
niet geestelijk.  Zij komen van het gehoor van het oor, van lichamelijkheid in plaats van  
Beginsel en van het sterfelijke in plaats van het onsterfelijke.  Geest is niet van God 
afgezonderd.  Geest is God.        Wij treden in de voetstappen van Waarheid en Liefde door 
het voorbeeld van onze Meester te volgen in het begrijpen van de  goddelijke metafysica.  Het 
Christendom is de grondslag voor het ware genezen. 

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 doelstelling bij het genezen was 
niet alleen om 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 Jezus in staat stelde 
om de zieken te genezen, euvels uit te  werpen en de doden op te wekken. 

37.  Wanneer zullen de zogenaamde volgelingen van Jezus leren om hem in al zijn wegen te 
evenaren en zijn machtige daden  te imiteren?  Mogen de Christenen van vandaag zich 
toeleggen op de meer practische betekenis van zijn loopbaan!  Het is  mogelijk - ja, het is zelfs 
de plicht en het voorrecht van ieder kind en iedere man en vrouw, - om enigermate het  
voorbeeld van onze Meester te volgen door Waarheid en Leven, gezondheid en heiligheid te 
demonstreren.  Christenen maken  er aanspraak op zijn volgelingen te zijn, maar volgen zij 
hem op de wijze die hij heeft geboden?  Luister naar deze  bevelende geboden: Wees volmaakt, 
zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is!  Ga heen in de gehele wereld en predik  het 
evangelie aan alle schepsels!  Genees de zieken!     

241.  Het wezenlijke van alle geestelijke toewijding is de weerspiegeling en demonstratie van 
goddelijke Liefde, die de  ziekte geneest en de zonde vernietigt.  Onze Meester zei: Als u mij 
liefhebt, bewaar dan mijn geboden. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


