
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 26 Juni, 2016.   Onderwerp: Christian Science.  

Gouden tekst: Jesaja 60:1.  Sta op en straal uw licht, want uw licht is gekomen en de glorie van de 
HEER komt over u op.  

Beantwoorde Lezing: Jesaja. 

Want de duisternis zal de aarde bedekken en diepe duisternis de volken, maar over u zal de HEERE 
opgaan  en Zijn glorie zal over u gezien worden.  En volken zullen naar uw licht gaan en koningen 
naar de glans van uw dageraad.  Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie:         De zon zal voor u geen 
licht meer zijn overdag, noch zal het maanlicht op u schijnen, maar de Heer zal voor u altijd een 
licht zijn en uw God uw glorie.        Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig 
zullen zij de aarde in bezit nemen.  Zij zijn door Mij geplant,  een werk van Mijn handen, voor 
mijn glorie.  De kleinste zal tot duizend groeien en de zwakste tot een machtig volk;  Ík, de 
HEERE, zal dit te zijner tijd vlug doen.  

Nu de Les.  De Bijbel.  1 Johannes. 

Toch schrijf ik u  een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en 
het ware licht schijnt reeds. 

Jesaja. 

En Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben,  Ik zal hen doen gaan op 
onbekende paden. Ik zal vóór hen de duisternis veranderen in licht en recht maken wat krom is.  
Deze dingen zal Ik voor hen doen, Ik zal hen niet verlaten.  

Mattheüs. 

Toen Jezus gehoord had dat  Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug  naar Galilea.  Hij verliet 
Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali,  
opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: het volk dat in 
duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de 
dood, is een licht opgegaan.   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 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 Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn 
discipelen bij Hem.   En Hij onderwees hen. Hij zei: U bent het licht van de wereld. Een stad die 
boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.                         En ook steekt men geen lamp aan en 
zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.    
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de 
hemelen is, verheerlijken.              

Johannes.                      

Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?   
Jezus zei tegen hem:  Ik ben de Weg,  de Waarheid  en het Leven.  Niemand komt tot de Vader dan 
door Mij.   En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft 
tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij 
ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.                De 
Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,  Die zal u in alles onderwijzen 
en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.   En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal 
gebeuren,  opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. 

Openbaring. 

Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien 
wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht 
Johannes te kennen heeft gegeven.  Gezegend is hij die leest en zijn zij die de woorden van de 
profetie horen, en behouden wat daarin geschreven staat,  want de tijd is nabij.                  En ik zag 
een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd 
was een regenboog. Zijn gezicht was als  de zon, en Zijn voeten waren als  zuilen van vuur.   En Hij 
had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn 
linker op de aarde.  En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen 



had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.    En de stem die ik uit de hemel gehoord 
had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel 
Die op de zee en op de aarde staat.   En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat 
boekje. En Hij zei tegen mij:  Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw 
mond zal het zoet zijn als honing.  En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en 
het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.  

2 Korinthe. 

Daarom, door de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet om het werk te 
doen dat Hij ons gegeven heeft.    Maar in het geval dat ons goede Nieuws nog bedekt is, dan is het 
bedekt voor hen  die verloren gaan.  De god van deze wereld heeft de gedachten van de 
ongelovingen verblind, zodat zij de heldere straling niet zien van de verlichting van het Goede 
Nieuws van de glorie van Christus, het evenbeeld van God.   Want God, Die gezegd heeft dat het 
licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot de 
verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.  

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

293.  Christian Science brengt de Waarheid en haar oppemacht aan het licht, de universele 
harmonie, de totaliteit van God, goed, en de nietsheid van het kwaad. 

546.  De grootse wetenschappelijke waarheden van het zijn schijnen als lichtstraaltjes in de 
duisternis , hoewel de duisternis, het niet begrijpend, er de werkelijkheid van kan ontkennen.  Het 
bewijs dat het in dit boek vastgelegde systeem Christelijk wetenschappelijk is, zetelt in het goede 
dat dit systeem tot stand brengt, want het geneest volgens een bewijsbaar Principe dat iedereen 
begrijpen kan.  

271.  Jezus leerde zijn discipelen hoe de zieken te genezen door Gemoed in plaats van door de 
materie.  Hij wist dat de filosofie, Wetenschap en het bewijs van het Christendom in Waarheid 
waren, die alle disharmonie verwerpt.  In het latijns betekent het woord discipel, student, en het 
woord duidt aan dat de genezingsmacht geen bovennatuurlijke gave was voor deze studenten, 
maar de uitkomst van hun ontwikkeld geestelijk begrip van de goddelijke Wetenschap, die hun 
Meester demonstreerde door de zieken en zondaars te genezen.           Onze Meester zei: Maar de 
Trooster ...zal u alles leren.  Wanneer de Wetenschap van het Christendom aan het licht komt, zal 



het u leiden tot de volledige Waarheid. 

510. Licht is een symbool van Gemoed, van Leven, Waarheid en Liefde, en geen levengevende 
eigenschap van de materie.  De Wetenschap laat ons zien dat er slechts één Gemoed is, dat schittert 
in zijn eigen licht en het heelal in volmaakte harmonie bestuurt, de mens inbegrepen.      

123.  De benaming Christian Science werd ingevoerd door de auteur om het wetenschappelijke 
systeem van goddelijke genezing aan te duiden.  Deze openbaring bestaat uit twee delen: 1.  De 
ontdekking van deze goddelijke Wetenschap van Gemoedsgenezing door een geestelijk begrip van 
de Heilige Schrift en door de leringen van de Trooster, zoals de Meester die heeft beloofd.  2.  Het 
bewijs, door actuele demonstratie, dat de zogenaamde wonderen van Jezus niet in het bizonder 
behoorden bij een vrijstelling die nu over is, maar dat zij een altijd-werkend goddelijk Principe 
lieten zien.  De werking van dit Beginsel duidt de onvergankelijkheid van de wetenschappelijke 
orde en de continuïteit van het zijn aan.  Christian Science is anders dan de materiële wetenschap, 
maar daarom niet minder wetenschappelijk.  Christian Science is bij uitstek wetenschappelijk, daar 
ze gebaseerd is op Waarheid, het Beginsel van alle wetenschap. 

558.  Voor het sterfelijke gevoel schijnt de Wetenschap aanvankelijk duister, abstract en 
onduidelijk, maar een stralende belofte kroont haar hoofd.  Wanneer ze wordt begrepen, is zij het 
prisma en de lof van Waarheid.  Wanneer u het eerlijk onder ogen ziet, kunt u door middel van 
haar genezen en het heeft een licht voor u dat sterker is dan de zon, want God is haar licht. 

461.  Uitsluitend door de verlichting van het geestelijke inzicht kan het licht van begrijpen over 
deze Wetenschap heen schijnen, omdat de Wetenschap het getuigenis van de stoffelijke zintuigen 
ongedaan maakt en de eeuwige voorstelling van God en mens verschaft. 

457.  Christian Science is geen uitzondering op de algemene regel dat er geen voortreffelijkheid 
bereikt wordt zonder doelgerichte arbeid.  Men kan niet in het wilde weg in het rond schieten en 
verwachten het doelwit te treffen.  Het is niet mogelijk om andere bezigheden na te streven en 
snelle vorderingen te maken in het demonstreren van deze Wetenschap.   

458.  De zonde doet dodelijke aanvallen op de Christian Scientist, wanneer het ritualisme en de 
doctrines worden aangemaand om plaats te maken voor een hogere wet, maar de Wetenschap zal 
de sterfelijke kwaadaardigheid hervormen.  De Christelijk wetenschappelijke mens weerspiegelt de 
goddelijke wet en wordt daardoor zichzelf tot wet. 



367.  Een student van Christian Science neemt tegenwoordig de plaats in waarvan Jezus sprak toen 
hij tegen zijn discipelen  zei: "U bent het zout van de aarde.  U bent het licht van de wereld, een 
stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn."  Laten wij waken, werken en bidden dat 
dit zout zijn smaak niet verliest, en dat dit licht niet verborgen wordt, maar juist stralen en 
schijnen zal tot de schittering van het middaguur. 

558.  Johannes schrijft in het tiende hoofdstuk van zijn boek, de Openbaring:  Toen zag ik een 
andere sterke engel uit de hemel komen. Hij was gekleed in een wolk en had een regenboog 
rondom zijn hoofd.  Zijn gezicht straalde als de zon en zijn benen leken op zuilen van vuur. In zijn 
hand hield hij een open boek. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. 

559.  Deze engel had in zijn hand een klein boekje, geopend voor iedereen om te lezen en te 
begrijpen.  Bevatte dit boek de openbaring van de goddelijke Wetenschap, waarvan de rechtervoet 
oftewel de overheersende macht op de zee stond - op de elementaire, verborgen dwaling, de bron 
van alle zichtbare vorm van dwaling?  De linkervoet van de engel stond op de aarde, dat wil 
zeggen, een tweede macht werd over de zichtbare dwaling en de hoorbare zonde uitgeoefend.  De 
stille, zachte stem van de wetenschappelijke gedachte reikt over land en zee tot aan de uiterste 
einden van de aarde.  De onhoorbare stem van Waarheid is, voor het menselijke gemoed, zoals het 
brullen van een leeuw.  Het wordt in de woestijn en in de duistere plekken van angst gehoord.  Het 
wekt de zeven donderslagen van het kwaad op en roept hun sluimerende machten op om het hele 
register van geheime klanken weer te geven.  Dan wordt de macht van Waarheid gedemonstreerd, 
- geopenbaard in de vernietiging van de dwaling.  Dan zal er een stem van harmonie roepen: "Ga 
het boek halen dat openligt in de hand van de engel, eet het op. Het zal zwaar op uw maag liggen, 
maar in uw mond zo zoet zijn als honing."   Stervelingen, gehoorzaam de hemelse boodschap.  
Neem de goddelijke Wetenschap.  Lees dit boek van begin tot eind.  Bestudeer het en overweeg 
het.  Het zal in het begin inderdaad zoet smaken als u erdoor genezen wordt, maar klaag niet over 
de Waarheid als u het bitter te verteren vindt. 

55.  De tijd voor de herverschijning van de goddelijke genezing is altijd; en een ieder, die zijn 
aardse al op het altaar van de goddelijke Wetenschap legt, drinkt nu van de beker van Christus, en 
wordt toegerust met de geest en macht van Christelijke genezing.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


