
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 8 Mei, 2016.  Onderwerp: Adam en 
de gevallen mens.     Gouden tekst:  Genesis 1:31.   En God zag al wat Hij gemaakt 
had, en zie,  het was zeer goed.    

Beantwoorde Lezing: Psalmen, en Genesis. 

Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond 
heel hun legermacht.   Want Híj spreekt en  het is,  Híj gebiedt en het bestaat.        
maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem –  toen 
vormde de HEERE God de mens uit  het stof van  de aardbodem en blies de 
levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens  tot een levend wezen.   Ook plantte 
de HEERE God  een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij 
gevormd had.    Toen liet de HEERE God een diepe  slaap op Adam vallen, zodat hij 
in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.        
En de HEERE God bouwde de rib die Hij  uit Adam genomen had, tot een vrouw en 
Hij bracht haar bij Adam.       Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van 
Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. 

Nu de les.  Exodus. 

Toen sprak God al deze woorden:  U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 
hebben.   U zult voor uzelf geen beeld  maken, geen enkele afbeelding van wat boven 
in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult  de 
Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, en Gedenk de sabbatdag, dat u 
die heiligt.    Eer uw vader en uw  moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het 
land dat de HEERE, uw God, u geeft.    U zult niet doodslaan.                 U zult niet 
trouweloos zijn.   U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw 
naaste.      U zult niet begeren het huis van uw naaste, noch iets wat van uw naaste is.        

Deuteronomium. 

En de HEERE gebood ons al deze verordeningen te houden, om de HEERE, onze 



God, te vrezen, ons ten goede, alle dagen, om  ons in leven te houden, zoals het op 
deze dag is. Zolang wij alle wetten van de HERE onze God gehoorzamen, zullen wij  
rechtvaardig tegenover God zijn, omdat wij doen wat Hij ons heeft geboden. 

Genesis. 

Adam had gemeenschap met Eva en zij raakte in verwachting. De zoon die werd 
geboren, noemden zij Kaïn. "Want", zei Eva,  "met hulp van de HERE heb ik een man 
ter wereld gebracht." Hun volgende kind was ook een zoon, Abel. Abel werd  
schaapherder en Kaïn legde zich toe op de landbouw. Na verloop van tijd brachten 
Kaïn en Abel beiden een offer aan de  HERE. Kaïn een deel van zijn oogst, maar Abel 
bracht van het beste van zijn kudde, ook het vet. De HERE accepteerde het  offer van 
Abel, maar dat van Kaïn niet. Kaïn voelde zich vernederd en werd boos. Zijn gezicht 
vertrok van woede. "Waarom  ben je boos?" vroeg de HERE hem. "Waarom trek je 
zo'n kwaad gezicht?  Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat  goed is. Maar 
als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar 
om je leven te  vernietigen. Als je wilt, kun je hem echter overwinnen." Op een dag 
stelde Kaïn Abel voor de velden in te gaan. Toen ze  daar samen liepen, 
overmeesterde Kaïn zijn broer en vermoordde hem. Maar kort daarna vroeg de 
HERE aan Kaïn: "Waar is je  broer? Waar is Abel?" "Hoe weet ik dat nu?" 
antwoordde Kaïn ontwijkend. "Moet ik dan altijd op hem passen?" Maar de HERE  
zei: "Wat heb je gedaan? Het bloed van je broer roept naar Mij vanaf de aarde! Van 
nu af aan verban Ik je van de grond,  waarop het bloed van je broer heeft gevloeid. 
Hoe je ook zwoegt en ploetert, de aarde zal je nooit voldoende opleveren.  Voortaan 
zul je een vluchteling zijn, die van de ene naar de andere plaats zwerft." En Kaïn zei 
tegen de HEERE: Mijn  misdaad is te groot om vergeven te worden.   Toen ging Kaïn 
weg van het aangezicht van de HEERE; en hij woonde in het land  Nod,  ten oosten 
van Eden. 

Efeziërs. 



Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde,  zoals ook 
Christus ons liefgehad heeft ....                     U moet goed weten dat in het Koninkrijk 
van Christus en God geen plaats is voor mensen die ontuchtig, losbandig of  
hebzuchtig zijn. Hebzucht is het dienen van een valse god.  Ga niet met zulke mensen 
om.                    Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; 
wandel als kinderen van het licht. 

1 Korinthe. 

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. 

Mattheüs. 

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 en Hij zei: U hebt gehoord 
dat tegen de ouden gezegd is:  U  zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de 
rechtbank schuldig bevonden worden.   Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos  is 
op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen 
zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig  bevonden worden door de Raad; maar al wie 
zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.     Als u dan  uw 
gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, 
laat uw gave daar bij het altaar  achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en 
kom dan terug en offer uw gave.                      U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog 
voor oog en tand voor tand.   Ik zeg u echter  dat u geen weerstand moet bieden aan  
de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe;   en als 
iemand u voor het gerecht wil dagen en  uw onderkleding nemen, geef hem dan ook 
het bovenkleed; en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem.                 
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 



1 Johannes. 

Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt,  dat wij elkaar moeten 
liefhebben;  niet zoals  Kaïn: hij was  uit de boze en sloeg zijn broer dood.   Mijn lieve 
kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar  met de daad 
en in waarheid.   En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, 
Jezus Christus,  en dat wij  elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.         

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

174.  De donder van de Sinaï en de Bergrede achtervolgen de eeuwen en zullen deze 
achterhalen, terwijl zij onderweg alle  dwaling terechtwijzen en het koninkrijk der 
hemelen op aarde verkondigen.  De waarheid is aan het licht gebracht. 

200.  ..... de wet van de Sinaï verheef de gedachte tot het lied van David.  Mozes 
bracht een volk tot het vereren van God  in Geest in plaats van in de stof, en maakte 
de geweldige menselijke begaafdheden van het zijn aanschouwelijk, die de mens  door 
het onsterfelijke Gemoed zijn geschonken.  Leven is en is dat altijd geweest, en zal het 
ook altijd zijn,  onafhankelijk van de stof; want leven is God, en de mens is de idee 
van God, die niet materieël, maar geestelijk ontstaan  is, en niet onderhevig is aan 
aftakeling en stof.  De Psalmdichter zei: "U geeft hem overmacht over de werken van 
Uw  handen.  U hebt alles onder zijn voeten gelegd."   

476.  Toen hij over de kinderen van God, en niet over de kinderen van de mensen 
sprak, zei Jezus: Het koninkrijk Gods is  binnen in u, dat wil zeggen: Waarheid en 
Liefde besturen de werkelijke mens, en laten zien dat de mens in Gods evenbeeld  niet 
gevallen maar eeuwig is.  Jezus nam in de Wetenschap de volmaakte mens waar, die 
voor hem verscheen waar de zondige,  sterfelijke mens aan stervelingen zichtbaar 
werd.  In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods gelijkenis, en deze juiste  kijk 
op de mens genas de zieken.  Op deze wijze onderwees Jezus dat het koninkrijk van 
God intact en universeel is, en dat  de mens rein en heilig is.  



306.  De oorzaak van alle menselijke disharmonie was de Adam-droom, de diepe 
slaap, waarin het waandenkbeeld ontstond dat  leven en intelligentie uit de materie 
voortkomen en er in plaatshebben.  Deze pantheïstische dwaling, ook wel slang  
genoemd, houdt nog steeds het tegenovergestelde van de Waarheid vol en zegt: "U 
zult als God wezen," oftewel, ik zal de  dwaling net zo waar en eeuwig maken als de 
Waarheid. 

538.  De verklaring van Eva: ik heb een man van de Heer gekregen, veronderstelt dat 
God de veroorzaker van de zonde en  haar nakomelingen is.  Dit onjuiste besef van 
het bestaan is moordzuchtig.  In de woorden van Jezus is (het kwaad, de  duivel)  een 
mensenmoordenaar van het begin af aan.  De dwaling begint met het leven als 
gescheiden van Geest te  beschouwen, om op die manier de fundamenten van de 
onsterfelijkheid aan te tasten, alsof leven en onsterfelijkheid iets  waren dat door de 
materie gegeven en weggenomen kan worden.                    Wat kan de maatstaf zijn 
van het goede, van Geest, van Leven, of van Waarheid, als deze hun tegengestelden 
zoals het  kwaad, de materie, de dwaling en de dood voortbrengen?  God zou nooit 
een bestandeel van het kwaad in kunnen brengen, en  de mens bezit niets, dat niet 
van God afgeleid is.  Hoe zou de mens dan een grond hebben om kwaad te doen?  
Van waar  krijgt hij de geneigdheid of het vermogen om kwaad te doen?  Heeft Geest 
het beleid van het heelal aan de materie  overgeven? 

540.   Kaïn is het genre sterfelijke, stoffelijke mens, dat in zonde ontvangen en in 
ongerechtigheid gevormd is, hij is  niet van de categorie van Waarheid en Liefde.  
Materieël van oorsprong en instelling, brengt hij God een stoffelijk offer.                   
Abel kiest zijn offer uit de eerstelingen van zijn kudde.  Een lam is een meer levendige 
vorm van bestaan en lijkt meer op  een geestelijk offer dan het fruit van Kaïn.  Jaloers 
op het offer van zijn broer, nam Kaïn het leven van Abel, in plaats  van zijn eigen 
offer een beter eerbetoon voor de Allerhoogste te maken. 

579.  Abel.  Waakzaamheid, zelfopoffering; de schepper de eerste vruchten van de 



ervaring afstaan. 

541.  Had God meer waardering voor de hulde geschonken door een zachtaardig 
beestje dan voor het eerbetoon betuigd door   het fruit van Kaïn?  Nee, maar het lam 
was van een meer geestelijke soort liefde, zelfs het menselijke begrip ervan, dan  de 
gewassen van de aarde konden  zijn.   Genesis 4:8 En het geschiedde ... dat Kaïn tegen 
zijn broer Abel opstond en hem  doodsloeg.   De onjuiste opvatting dat leven, 
subtantie en intelligentie materieël kunnen zijn, verscheurt het leven en de  
broederschap van de mensen van het begin af aan.   Genesis 4:9.  En de Heer zei tegen 
Kaïn: Waar is uw broer Abel?  En hij  antwoordde: ik weet het niet, ben ik mijn 
broeders hoeder?  Hier komt de leugen van de slang met nieuwe uitvindingen.   Eerst 
matigt zij zich de goddelijke macht aan.  Het wordt bijvoorbeeld verondersteld eerst 
te zeggen: u zult als goden  worden.   Het wijst zelfs de plicht van de mens jegens zijn 
broeder af. 

542.  De verdorven misvatting, dat Leven iets minder kan zijn dan God, valt op 
zichzelf terug, daar het geen waarheid  heeft die het ondersteunt.  Na het toppunt van 
lijden te hebben bereikt, maakt deze dwaling plaats voor Waarheid en keert  tot stof 
weer; maar het is slechts de sterfelijke mens en niet de ware mens die sterft.  Het 
evenbeeld van Geest kan niet  uitgewist worden, omdat het de idee van Waarheid is 
en niet aan verandering onderhevig is, maar duidelijker en mooier  wordt bij het 
verdwijnen van de dwaling.  In de goddelijke Wetenschap is de stoffelijke mens 
buitengesloten van de  aanwezigheid van God.  De vijf lichamelijke zintuigen kunnen 
geen kennis nemen van Geest.  Zij kunnen niet in Zijn  aanwezigheid komen, maar 
moeten in het land der dromen verblijven, totdat stervelingen tot het begrip komen 
dat het  materiële leven, met al zijn zonde, ziekte en dood, een illusie is, waartegen de 
Wetenschap een vernietigingsoorlog voert.   De grootse waarheden van het bestaan 
worden door deze leugen nooit uitgesloten. 

545.  De veroordeling van stervelingen tot het bewerken van de aardbodem betekent 



dit, - dat stervelingen hun materiële  opvattingen zo moeten verbeteren door 
gedachten die zo geestelijk opwaards neigen dat ze de stoffelijkheid vernietigen.  Aan 
de mens, die geschapen is door God, werd zeggenschap gegeven over de gehele aarde.  
Het denkbeeld van een stoffelijk  heelal is volledig gekant tegen de theorie dat de 
mens uit Gemoed ontwikkeld is.  De dwaling ploegt de hele bodem om in  deze 
stoffelijke theorie, die geheel en al een verkeerde zienswijze is, die het bestaan en het 
geluk verwoest.  Buiten  Christian Science is alles onduidelijk en hypothetisch, het 
tegenovergestelde van Waarheid; maar dit tegengestelde, met  zijn onjuiste zienswijze 
van God en mens, eist brutaalweg een zegen.  Zoals in Adam (de dwaling) allen 
sterven, zo zullen  zij ook in Christus (Waarheid) levend gemaakt worden.  De 
sterfelijkheid van de mens is een fabeltje, want de mens is  onsterfelijk.    

548.  Christian Science scheidt de dwaling van de Waarheid, en ademt door de 
gewijde bladzijden de geestelijke zin van het  leven, van substantie en intelligentie.  In 
de Wetenschap ontdekken wij de mens in het evenbeeld en de gelijkenis van God.   
Wij begrijpen dat de mens nooit zijn geestelijke erfenis en eeuwige harmonie 
verloren heeft. 

 

 


