
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 31 Januari, 2016. 

Onderwerp: Liefde.    Gouden tekst: .... de liefde is Zijn banier over mij. 

Beantwoorde Lezing: 1 Johannes en 1 Korinthe 

Zie,  hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden 
genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.   Geliefden,  nu zijn wij 
kinderen van God,  en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn.  Maar wij weten dat, als 
Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.   
En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.        Maar wanneer het 
volmaakte zal gekomen zijn,  zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.       Toen ik een kind 
was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man 
geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan.         Nu immers kijken wij door middel van 
een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.           Nu 
ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.  

Nu de Les.   Jeremia 

Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen;  Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, 
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.                    

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten 
van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.  U zult Mij zoeken en 
vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.  

Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en u  bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u 
verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in 
ballingschap heb gevoerd.  

Hosea. 

Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Hosea, ...Toen Israël een kind was, had Ik hem 
lief,    Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde.     Ik zal u voor eeuwig tot 
Mijn bruid nemen:  ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in 



goedertierenheid en in barmhartigheid.  In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen;        en u 
zult de HEERE kennen.    En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over 
haar die geen genade vond;       Ik  zal zeggen tegen hen die mijn volk niet waren: U bent Mijn 
volk, en zij zullen zeggen: Mijn God!  Bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en 
wacht voortdurend op uw God.    In Mij is uw hulp.   Ik zal voor Israël zijn als de dauw.        Hij 
zal in bloei staan als de lelie,  wortel schieten als de Libanon.   Zijn jonge loten zullen uitlopen, 
zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon. Zij 
zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, doen leven als koren en in bloei staan als de wijnstok;  
zijn herinnering zal zijn als de wijn van Libanon.  

Mattheüs. 

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij 
predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 
Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij 
vermoeid en verstrooid waren,  zoals schapen die geen herder hebben.  Toen zei Hij tegen Zijn 
discipelen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van 
de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.  

Lukas. 

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem 
zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.     
Hij zei tegen hen:  Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam 
worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de 
aarde.  Geef ons elke dag ons dagelijks brood.         En vergeef ons onze zonden, want ook wij 
vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 
van de boze.  En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de 
nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, want mijn vriend is 
van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten, en dat die vriend van 
binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten 
en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven.        Ik zeg 
u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn 



opdringerigheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft.   En Ik zeg u:  Bid, en u zal 
gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.  Want 
ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan 
worden.  Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, 
of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, hoeveel te meer zal 
de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?                Worden niet 
vijf vogeltjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten.  Ja, ook 
de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u bent veel meer waard dan 
veel vogeltjes.    Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het 
Koninkrijk te geven. 

1 Johannes. 

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad 
en in waarheid.       En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart 
voor Hem geruststellen.     Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij 
weet alle dingen.     Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid 
om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn 
geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.       En wij hebben de liefde die God 
tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in 
hem.   Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.    

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

589.  God is het goddelijke Beginsel van alle bestaan.  De mens is Zijn idee, het kind van zijn 
genegenheid. 

6.  God is Liefde.  Meer kunnen we niet verzoeken, hoger kunnen we niet kijken, verder 
kunnen we niet gaan. 

518.  Liefde geeft aan de geringste geestelijke idee macht, onsterfelijkheid en goedheid, die 
door alles heenschijnen, zoals de bloesem door de knop heenschijnt.  De diverse uitdrukkingen 
van God zijn allen een afspiegeling van gezondheid, heiligheid en onsterfelijkheid, - van 
oneindig Leven, Waarheid en Liefde. 



387.  De geschiedenis van het Christendom levert sublieme bewijzen van de versterkende 
invloed en de beschermende macht die de mens is verleent door zijn hemelse Vader, het 
almachtige Gemoed, die de mens vertrouwen en begrip geeft waarmee hij zich kan verdedigen, 
niet alleen tegen verzoeking, maar ook tegen lichamelijk lijden. 

134.  Een wonder volbrengt God´s wet, maar verbreekt die wet niet. 

119.  De wetgever, wiens bliksem een biddend kind verlamt of dood doet neervallen, is niet 
het goddelijke ideaal van alomtegenwoordige Liefde.  God is het natuurlijke goede, en wordt 
alleen weergegeven door de idee van goed. 

135.  Er is vandaag aan de dag gevaar dat de overtreding van de Joden zich herhaalt, door 
Heilige Israels te beperken en te vragen: "Zou God een tafel kunnen aanrichten in de 
woestijn?"  Wat kan God niet doen? 

Het is terecht beweerd dat het Christendom een Wetenschap zou moeten zijn en de 
Wetenschap Christendom, anders is de een of de ander foutief en waardeloos; maar geen ven 
beiden is onbelangrijk of onwaar, en in demonstratie komen ze overeen. Dit bewijst dat de ene 
niet te onderscheiden is van de andere.  Het Christendom zoals Jezus dit onderwees was geen 
geloofsbelijdenis, of een stelsel van ceremoniële diensten, en evenmin een bizondere gave van 
een rituele Jehova, maar het was de demonstratie van de goddelijke Liefde, die de dwaling 
uitstootte en de zieken genas, niet alleen in de naam van Christus, of Waarheid, maar als 
bewijs van Waarheid, zoals het geval moet zijn in de kringloop van het goddelijke licht. 

xi.  Nu, net als toen, zijn deze machtige werken niet bovennatuurlijk, maar juist heel 
natuurlijk.  Zij zijn het teken van Emmanuel, of "God met ons" - een goddelijke invloed die 
altijd aanwezig is in het menselijke bewustzijn, en zich herhaalt, door nu te komen zoals het 
eertijds belooft was: "Om aan de gevangen (van de zinnen) vrijlating te verkondigen en aan 
blinden het herkrijgen van het gezichtsvermogen, en om de verslagenen te bevrijden." 

192.  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.  Alles wat het menselijke denken in overeenstemming houdt 
met onbaatzuchtige liefde, ontvangt onmiddelijk de goddelijke macht. 



1.  Het gebed, dat de zondaar hervormt en de zieke geneest, is een onvoorwaardelijk geloof dat 
alle dingen mogelijk zijn voor God, - een geestelijk begrijpen van Hem, een ontzelfde liefde. 

Onuitgesproken gedachten zijn niet onbekend aan het goddelijke Gemoed.  Verlangen is gebed 
en wij kunnen niets verliezen door onze wensen aan God toe te vertrouwen, zodat zij 
gevormd en verheven mogen worden voordat zij vorm aannemen in woorden en daden. 

2.  Worden wij beter van bidden?  Ja, de wens die hunkerend naar rechtvaardigheid heen gaat, 
wordt gezegend door onze Vader, en komt niet leeg bij ons terug.  God wordt niet bewogen 
door de adem van loftuigingen om meer te doen dan Hij reeds gedaan heeft, en evenmin kan 
de oneindige minder doen dan al het goede geven, aangezien hij onveranderlijke wijsheid en 
Liefde is.  

Het gebed kan de Wetenschap van het zijn niet veranderen, maar eerder doet het ons ermee 
harmonizeren.  Goedheid slaagt erin om de Waarheid te bewijzen. 

9.  De toetssteen voor alle gebeden ligt in het antwoord op deze vragen: Hebben wij onze 
naaste meer lief door dit verzoek? Of gaan wij door met de oude zelfzucht en zijn we  tevreden 
omdat we voor iets beters gebeden hebben, hoewel we geen bewijs leveren van de oprechtheid 
van onze verzoeken door naar onze gebeden te leven?  Als de zelfzucht plaats heeft gemaakt 
voor goedhartigheid, zullen we onze naaste op onzelfzuchtige wijze beoordelen en hen 
zegenen die ons vervloeken; maar wij zullen deze grote verantwoordelijkheid nooit nakomen 
alleen door te vragen dat het gebeuren moge.  Er is een kruis dat opgenomen moet worden 
voordat wij van de vervulling van onze hoop en ons geloof kunnen genieten. 

12.  "En het gelovige gebed zal de zieke behouden," zegt de Bijbel.  Wat is dit genezend gebed?  
Alleen maar te verzoeken dat God de zieken genezen zal heeft geen macht om meer van de 
goddelijke aanwezigheid te verkrijgen, dan dat er altijd al is.   Het heilzame resultaat van een 
dergelijk gebed is in het menselijke gemoed, en maakt dat dit krachtiger werkt op het lichaam 
door een blind vertrouwen in God.  Dit is echter een veronderstelling die een andere opruimt, 
een geloof in het onbekende dat een geloof in ziekte wegdoet.  Het is noch Wetenschap noch 
Waarheid wat werkt door blind geloof, netzomin als dit het menselijke begrip van het 
goddelijke, genezende Beginsel is, zoals dit door Jezus werd gedemonstreerd, wiens nederige 
gebeden diepe en gewetensvolle verklaringen van Waarheid waren, -van de gelijkenis van de 



mens met God en van de eenheid van de mens met Waarheid en Liefde. 

16.  Onze Meester heeft zijn discipelen een kort gebed geleerd, dat wij het Onze Vader 
noemen. Onze Meester zei: bid u dan op deze wijze, en toen gaf hij het gebed dat alle 
menselijke behoeftes dekt.   Laat mij hier de geestelijke betekenis van het Onze Vader geven, 
zoals ik die begrijp: 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Onze Vader-Moeder God, algeheel harmonisch,Uw naam 
worde geheiligd.  Enig aanbiddelijke.     Uw koninkrijk kome.  Uw koninkrijk is gekomen, U 
bent altijd tegenwoordig.     Uw wil geschiede gelijk in de hemel zowel ook op aarde.   Geef ons 
het begrip dat God - gelijk in de hemel als ook op aarde, - almachtig, oppermachtig is.        Geef 
ons heden ons dagelijks brood; geef ons gratie voor vandaag, voed de uitgehongerde gevoelens 
van liefde.      En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.   
Liefde wordt weerspiegeld in liefde.      En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 
boze.  En God leidt ons niet in verzoeking, maar verlost ons van zonde, ziekte en dood.     
Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.   Want God is 
oneindig, alle macht, alle Leven, Waarheid, Liefde, over alles, en alles.     

 

 

 

 

    

 

  

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 31 Januari, 2016. 

Onderwerp: Liefde.    Gouden tekst: .... de liefde is Zijn banier over mij. 

 

Beantwoorde Lezing: 1 Johannes en 1 Korinthe 

 

Zie,  hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden 
genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.   Geliefden,  nu zijn wij 
kinderen van God,  en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn.  Maar wij weten dat, als 
Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.   
En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.  

 

maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,  zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.  

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, 
maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan.  

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van 
aangezicht tot aangezicht.  



Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.  

 

Nu de Les.   Jeremia 

 

Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen;  Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, 
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.  

 

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten 
van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.  U zult Mij zoeken en 
vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.  

Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en u  bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u 
verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in 
ballingschap heb gevoerd.  

 

Hosea. 

 

Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Hosea, ...Toen Israël een kind was, had Ik hem 
lief,    Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde.     Ik zal u voor eeuwig tot 
Mijn bruid nemen:  ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in 
goedertierenheid en in barmhartigheid.  In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen;  

en u zult de HEERE kennen.    En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen 
over haar die geen genade vond;  

Ik  zal zeggen tegen hen die mijn volk niet waren: U bent Mijn volk, en zij zullen zeggen: Mijn 
God!  Bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en wacht voortdurend op uw God.  



In Mij is uw hulp.   Ik zal voor Israël zijn als de dauw.  

Hij zal in bloei staan als de lelie,  wortel schieten als de Libanon.   Zijn jonge loten zullen 
uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom, en hij zal een geur hebben als de 
Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, doen leven als koren en in bloei staan als 
de wijnstok;  zijn herinnering zal zijn als de wijn van Libanon.  

 

Mattheüs. 

 

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij 
predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 
Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij 
vermoeid en verstrooid waren,  zoals schapen die geen herder hebben.  Toen zei Hij tegen Zijn 
discipelen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van 
de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.  

 

Lukas. 

 

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem 
zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.  

Hij zei tegen hen:  Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam 
worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de 
aarde.  Geef ons elke dag ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En 
leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand 
van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, 
leen mij drie broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem 



voor te zetten, en dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val 
mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet 
opstaan om ze u te geven.  

Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om 
zijn opdringerigheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft.   En Ik zeg u:  Bid, en 
u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.  
Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er 
opengedaan worden.  Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een 
steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, 
hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? 

Worden niet vijf vogeltjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God 
vergeten.  Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u bent veel 
meer waard dan veel vogeltjes.    Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader 
behaagd u het Koninkrijk te geven. 

 

1 Johannes. 

 

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad 
en in waarheid.  

En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem 
geruststellen.  

Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.  

Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; 
en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen 
en doen wat Hem welgevallig is.  

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de 



liefde blijft, blijft in God, en God in hem.   Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 

 

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

 

589.  God is het goddelijke Beginsel van alle bestaan.  De mens is Zijn idee, het kind van zijn 
genegenheid. 

 

6.  God is Liefde.  Meer kunnen we niet verzoeken, hoger kunnen we niet kijken, verder 
kunnen we niet gaan. 

 

518.  Liefde geeft aan de geringste geestelijke idee macht, onsterfelijkheid en goedheid, die 
door alles heenschijnen, zoals de bloesem door de knop heenschijnt.  De diverse uitdrukkingen 
van God zijn allen een afspiegeling van gezondheid, heiligheid en onsterfelijkheid, - van 
oneindig Leven, Waarheid en Liefde. 

 

387.  De geschiedenis van het Christendom levert sublieme bewijzen van de versterkende 
invloed en de beschermende macht die de mens is verleent door zijn hemelse Vader, het 
almachtige Gemoed, die de mens vertrouwen en begrip geeft waarmee hij zich kan verdedigen, 
niet alleen tegen verzoeking, maar tegen lichamelijke lijden. 

 

134.  Een wonder volbrengt God´s wet, maar verbreekt die wet niet. 

 

119.  De wetgever, wiens bliksem een biddend kind verlamt of dood doet neervallen, is niet 
het goddelijke ideaal van alomtegenwoordige Liefde.  God is het natuurlijke goede, en wordt 
alleen weergegeven door de idee van goed. 



 

135.  Er is vandaag aan de dag gevaar dat de overtreding van de Joden zich herhaalt, door 
Heilige Israels te beperken en te vragen: "Zou God een tafel kunnen aanrichten in de 
woestijn?"  Wat kan God niet doen? 

Het is terecht beweerd dat het Christendom een Wetenschap zou moeten zijn en de 
Wetenschap Christendom, anders is de een of de ander foutief en waardeloos; maar geen ven 
beiden is onbelangrijk of onwaar, en in demonstratie komen ze overeen. Dit bewijst dat de ene 
niet te onderscheiden is van de andere.  Het Christendom zoals Jezus dit onderwees wees geen 
geloofsbelijdenis, of een stelsel van ceremoniële diensten, en evenmin een bizondere gave van 
een rituele Jehova, maar het was de demonstratie van de goddelijke Liefde, die de dwaling 
uitstootte en de zieken genas, niet alleen in de naam van Christus, of Waarheid, maar als 
bewijs van Waarheid, zoals het geval moet zijn in de kringloop van het goddelijke licht. 

 

 

xi.  Nu, net als toen, zijn deze machtige werken niet bovennatuurlijk, maar juist heel 
natuurlijk.  Zij zijn het teken van Emmanuel, of "God met ons" - een goddelijke invloed die 
altijd aanwezig is in het menselijke bewustzijn, en zich herhaalt, door nu te komen zoals het 
eertijds belooft was: "Om aan de gevangen (van de zinnen) vrijlating te verkondigen en aan 
blinden het herkrijgen van het gezichtsvermogen, en om de verslagenen te bevrijden." 

 

192.  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.  Alles wat het menselijke denken in overeenstemming houdt 
met onbaatzuchtige liefde, ontvangt onmiddelijk de goddelijke macht. 

 

1.  Het gebed, dat de zondaar hervormt en de zieke geneest, is een onvoorwaardelijk geloof dat 
alle dingen mogelijk zijn voor God, - een geestelijk begrijpen van Hem, een ontzelfde liefde. 



Onuitgesproken gedachten zijn niet onbekend aan het goddelijke Gemoed.  Verlangen is gebed 
en wij kunnen niets verliezen door onze wensen aan God toe te vertrouwen, zodat zij 
gevormd en verheven mogen worden voordat zij vorm aannemen in woorden en daden. 

 

2.  Worden wij beter van bidden?  Ja, de wens die hunkerd naar rechtvaardigheid heen gaat, 
wordt gezegend door onze Vader, en komt niet leeg bij ons terug.  God wordt niet bewogen 
door de adem van loftuigingen om meer te doen dan Hij reeds gedaan heeft, en evenmin kan 
de oneindige minder doen dan al het goede geven, aangezien hij onveranderlijke wijsheid en 
Liefde is.  

Het gebed kan de Wetenschap van het zijn niet veranderen, maar eerder doet het ons ermee 
harmonizeren.  Goedheid slaagt erin om de Waarheid te bewijzen. 

 

9.  De toetssteen voor alle gebeden ligt in het antwoord op deze vragen: Hebben wij onze 
naaste meer lief door dit verzoek? Of gaan wij door met de oude zelfzucht en zijn we  tevreden 
omdat we voor iets beters gebeden hebben, hoewel we geen bewijs leveren van de oprechtheid 
van onze verzoeken door naar onze gebeden te leven?  Als de zelfzucht plaats heeft gemaakt 
voor goedhartigheid, zullen we onze naaste op onzelfzuchtige wijze beoordelen en hen 
zegenen die ons vervloeken; maar wij zullen deze grote verantwoordelijkheid nooit nakomen 
alleen door te vragen dat het gebeuren moge.  Er is een kruis dat opgenomen moet worden 
voordat wij van de vervulling van onze hoop en ons geloof kunnen genieten. 

 

12.  "En het gelovige gebed zal de zieke behouden," zegt de Bijbel.  Wat is dit genezend gebed?  
Alleen maar te verzoeken dat God de zieken genezen zal heeft geen macht om meer van de 
goddelijke aanwezigheid te verkrijgen, dan dat er altijd al is.   Het heilzame resultaat van een 
dergelijk gebed is in het menselijke gemoed, en maakt dat dit krachtiger werkt op het lichaam 
door een blind vertrouwen in God.  Dit is echter een veronderstelling die een andere opruimt, 
een geloof in het onbekende dat een geloof in ziekte wegdoet.  Het is noch Wetenschap noch 
Waarheid wat werkt door blind geloof, netzomin als dit het menselijke begrip van het 



goddelijke, genezende Beginsel is, zoals dit door Jezus werd gedemonstreerd, wiens nederige 
gebeden diepe en gewetensvolle verklaringen van Waarheid waren, -van de gelijkenis van de 
mens met God en van de eenheid van de mens met Waarheid en Liefde. 

 

16.  Onze Meester heeft zijn discipelen een kort gebed geleerd, dat wij het Onze Vader 
noemen. Onze Meester zei: bid u dan op deze wijze, en toen gaf hij het gebed dat alle 
menselijke behoefts dekt.   Laat mij hier de geestelijke betekenis van het Onze Vader geven, 
zoals ik die begrijp: 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Onze Vader-Moeder God, algeheel harmonisch, 

Uw naam worde geheiligd.  Enig aanbiddelijke. 

Uw koninkrijk kome.  Uw koninkrijk is gekomen, U bent altijd tegenwoordig. 

Uw wil geschiede gelijk in de hemel zowel ook op aarde.   Geef ons het begrip dat God - gelijk 
in de hemel als ook op aarde, - almachtig, oppermachtig is. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; geef ons gratie voor vandaag, voed de uitgehongerde 
gevoelens van liefde. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  Liefde wordt 
weerspiegeld in liefde. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  En God leidt ons niet in 
verzoeking, maar verlost ons van zonde, ziekte en dood. 

Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.   Want God is 
oneindig, alle macht, alle Leven, Waarheid, Liefde, over alles, en alles. 

 

 

 



 

    

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


