
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 18 September, 2016.      Onderwerp: De Materie.   
Gouden Tekst: Psalm 42:11. 

Hoop op God, ik zal Hem nog prijzen, mijn verlosser en mijn God.  

Beantwoorde Lezing: Psalm 103. 

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.  Loof de HEERE, mijn ziel, en 
vergeet niet een van Zijn  weldaden.  Die al uw ongerechtigheid vergeeft,  Die al uw ziekten 
geneest,   Die uw leven verlost van het verderf,  Die u  kroont met goedertierenheid en 
barmhartigheid,  Die uw mond  verzadigt met het goede,  uw jeugd vernieuwt als die van een  
arend.  De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten.  Hij heeft aan Mozes 
Zijn wegen bekendgemaakt,  en aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.  

Nu de Les.  Psalmen. 

Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van 
eeuwigheid tot eeuwigheid bent U  God.   

Jesaja. 

Sla acht op Mij, Mijn volk,  Mijn natie, hoor Mij aan, want een wet zal van Mij uitgaan en Mijn 
recht zal Ik tot rust doen  komen tot een licht voor de volken.  Sla uw ogen op naar de hemel en 
aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal  verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als 
een kleed, evenzo  zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor  eeuwig bestaan, Mijn 
gerechtigheid zal niet verbroken worden.  

Exodus. 

En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro,  En de Engel van de HEERE verscheen 
hem in een vuurvlam uit het  midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik 
brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet  verteerd.  De HEERE zei: Ik heb duidelijk de 
onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw  om hulp vanwege 
hun slavendrijvers gehoord.  Nu dan, ga op weg.  Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, 
de  Israëlieten, uit Egypte leiden.   Toen antwoordde Mozes en zei: Maar zie, zij zullen mij niet 
geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij  zullen zeggen: De HEERE is niet aan u 
verschenen.  De HEERE zei tegen hem: Wat hebt u daar in uw hand? Hij zei: Een staf.        Hij zei: 



Werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En Mozes vluchtte 
ervoor.  Maar de  HEERE zei tegen Mozes: Strek uw hand uit, en grijp hem bij zijn staart, – toen 
stak hij zijn hand uit en greep hem vast,  en hij werd weer een staf in zijn hand –  opdat zij geloven 
dat de HEERE aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de  God van Abraham, de God van 
Izak en de God van Jakob.  De HEERE zei verder tegen hem: Steek toch uw hand in uw boezem. 
En  hij stak zijn hand in zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn, en zie, zijn hand was 
melaats, wit als sneeuw.  Hij  zei: Steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand 
opnieuw in zijn boezem, en toen hij hem weer uit zijn  boezem trok, zie, hij was weer als zijn 
overige vlees.  En het zal gebeuren, als zij u niet geloven en niet naar de  boodschap van het eerste 
teken willen luisteren, dat zij dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven.  

Psalm 56. 

Op de dag dat ik vrees,  vertrouw ík op U.   In God prijs ik Zijn woord,  op God vertrouw ik, ik ben 
niet bang voor wat  een sterveling mij kan doen.  Ik vertrouw op God, ik vrees niet;  wat zou de 
mens mij kunnen doen?  O God, ik heb U  geloften gedaan;  ik zal ze met dankzegging nakomen.  
Want U hebt mijn ziel gered van de dood, en mijn voeten voor  struikelen behoed, zodat ik voor 
God zal wandelen in het licht van de levenden.  

Jesaja 17:7. 

Op die dag zal de mens zijn Maker aanschouwen, en zijn ogen zullen de Heilige van Israël zien. 

Lukas. 

Het gebeurde, toen Jezus terugkeerde, dat de menigte Hem ontving, want ze waren allen op Hem 
blijven wachten.  En een  vrouw die al twaalf jaar  bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan 
dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen  had kunnen worden,  kwam van achteren 
naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het  vloeien van 
haar bloed op.   En Jezus zei: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, 
zeiden  Petrus en die bij hem waren: Meester, de menigte duwt tegen U aan en verdringt U, en U 
zegt: Wie is het die Mij aangeraakt  heeft?   Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb 
gemerkt dat er kracht van Mij uitgegaan is.   Toen de vrouw  zag dat zij niet onopgemerkt was, 
kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor  heel het 
volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was.  Hij zei tegen 



haar: Heb goede  moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!  

Johannes. 

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens;  wie tot Mij komt, zal beslist geen honger 
hebben, en wie in Mij  gelooft, zal nooit meer dorst hebben.   De Geest is het Die levend maakt, het 
vlees heeft geen enkel nut. De woorden die  Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. 

Mattheüs. 

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich 
aan de één hechten en  de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.    Daarom 
zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u  eten en wat u drinken zult; ook niet over 
uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult.  Uw hemelse Vader weet immers  dat u al deze 
dingen nodig hebt.   Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze 
dingen zullen  u erbij gegeven worden.  

Efeziërs. 

Gezegend zij  de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle 
geestelijke zegen in de  hemelse gewesten in Christus,  

Psalmen. 

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;  wonderlijk zijn Uw werken,  mijn 
ziel weet dat zeer goed.  

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

468.  Alles is oneindig Gemoed en zijn oneindige manifestatie, want God is Alles-in-alles.  Geest is 
onsterfelijke  Waarheid, de stof is sterfelijke dwaling. 

142.  Wat was er het eerst, Gemoed, of medicijnen?  Als Gemoed eerst was en alleen uit Zichzelf 
bestaat, dan moet Gemoed,  en niet de materie, de eerste medicijn geweest zijn.  Omdat God Alles-
in-alles is, heeft Hij medicijnen gemaakt, maar die  geneesmethode was Gemoed. Het kon geen 
materie geweest zijn, dat afwijkt van de natuur en het karakter van Gemoed, God.   Waarheid is 
Gods geneesmethode voor alle soorten dwaling, en Waarheid vernietigt alleen de onwaarheid.  
Vandaar dat,  vandaag net zoals gister, Christus het kwaad opruimt en de zieken geneest. 



162.  Proefnemingen ondersteunen het gegeven dat Gemoed het lichaam bestuurt, niet in eén, 
maar in alle omstandigheden.   De onverwoestbare begaafdheden van Geest bestaan zonder de 
eigenschappen van de materie en ook zonder de frauduleuze  opvattingen van het zogenaamde 
stoffelijke bestaan.  Bij het verwezenlijken van de beginsels van de Wetenschap in de  praktijk 
heeft de schrijfster de gezondheid hersteld in gevallen van beide acute en chronische ziekten in hun 
ernstigste  vorm.  Vochtafscheidingen werden gewijzigd, de lichaamsbouw werd vernieuwd, 
verkorte ledematen werden verlengd, verstijfde  gewrichten weer soepel gemaakt en aangevreten 
beenderen weer gezond gemaakt. 

166.  Zoals een mens denkt, zo is hij.  Uitsluitend Gemoed voelt, handelt en belemmert.  Onkundig 
hiervan, of  terugdeinzend voor de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt, wordt de 
poging tot genezen op de verkeerde manier  gemaakt, en zo wordt de bewuste invloed op het 
lichaam verloren.     De Mohammedaan gelooft dat een pelgrimstocht naar Mekka nodig is voor de 
redding van zijn ziel.  De gewone dokter gelooft  aan zijn eigen recept en de apotheker gelooft dat 
zijn medicijnen het vermogen hebben om het leven van een mens te redden.   Het geloof van de 
Mohammedaan is een godsdienstig waandenkbeeld en dat van de dokter en apotheker een 
geneeskundige  blunder.     Het dwalende menselijke gemoed is in zichzelf al onharmonisch.  Daar 
komt een onharmonisch lichaam uit voort.  

120.  De wetenschap keert het onechte getuigenis van de lichamelijke zinnen onderste boven, en 
door deze ommekeer bereiken  stervelingen de grond-gegevens van het bestaan.  Dan doet de 
vraag zich onvermijdelijk voor: Is een mens ziek als de  stoffelijke zinnen zeggen dat hij gezond is? 
Nee!  Want de materie kan geen voorwaarden maken voor de mens.  En is hij  gezond als de 
zintuigen zeggen dat hij ziek is?  Ja, hij is gezond in de Wetenschap waarin gezondheid normaal is 
en ziekte  abnormaal.   De Gezondheid is geen toestand van de materie, maar van Gemoed; en ook 
kunnen de stoffelijke zinnen geen  betrouwbare informatie verstrekken over de 
gezondheidstoestand.  De Wetenschap van Gemoedsgenezing laat zien dat het  onmogelijk is voor 
iets anders dan Gemoed om een waarachtige getuigenis af te leggen, of om de werkelijke 
gesteldheid van  de mens te tonen.  Het goddelijke Beginsel, dat de kennisgevingen van de 
lichamelijke zinnen omkeert, openbaart daarom dat  de mens een harmonieus bestaan heeft in 
Waarheid, die het enige uitgangspunt voor gezondheid is; en hierdoor ontkent de  Wetenschap 
alle ziekte, geneest de zieken, brengt de leugenachtig bewijsgrond ten val en weerlegt alle 
materialistische  logica. 



321.  De Hebreeuwse wetgever, niet erg welbespraakt, wanhoopte eraan om het volk te doen 
begrijpen wat hem geopenbaard zou worden.  Toen hij, geleid door wijsheid om zijn staf neer te 
gooien, zag dat het een slang werd, vluchtte Mozes ervoor weg; maar wijsheid beval hem terug te 
komen en de slang vast te pakken, en daarna verdween de vrees van Mozes.  In dit voorval werd de 
werkelijkheid van de Wetenschap duidelijk.  Er werd aangetoond dat de materie slechts een 
zienswijze was.       Er werd wetenschappelijk aangetoond dat melaatsheid een voortbrenging van 
het sterfelijke gemoed was en niet een toestand van de materie, toen Mozes eerst zijn hand in zijn 
boezem stak en die wit als sneeuw met de gevreesde ziekte eruit haalde, en gelijk zijn hand weer in 
zijn natuurlijke staat terugbracht door dezelfde eenvoudige handelwijze.  God had de vrees van 
Mozes  verminderd door dit bewijs van de goddelijke Wetenschap.      En zo ging het ook in de 
komende eeuwen, toen de Wetenschap van het zijn werd gedemonstreerd door Jezus, die aan zijn 
leerlingen de macht van Gemoed liet zien door water te veranderen in wijn, en hen leerde 
ongedeerd met slangen om te gaan, de zieken te genezen en het kwaad te verbannen, als bewijs van 
de oppermacht van Gemoed.   

86. Jezus vroeg eens, wie heeft mij aangeraakt?  De discipelen, die veronderstelden dat deze vraag 
alleen te maken had met  lichamelijk contact, antwoordden "de massa verdrukt u. " Jezus wist 
echter, en de anderen niet, dat het niet de materie, maar het  sterfelijke gemoed was, wiens 
aanraking om hulp vroeg.  Toen hij zijn vraag herhaalde, werd hij beantwoord door het  
vertrouwen van een zieke vrouw.  Zijn snelle onderkenning van deze mentale roep maakte zijn 
geestelijkheid duidelijk.  Het  onbegrip van de discipelen bracht hun materialiteit aan het licht. 

167.  Als wij niet boven blind geloof uitstijgen, dan wordt de Wetenschap van genezing niet 
bereikt en wordt het bestaan  in Ziel ipv in de zintuigen niet begrepen.  "Het vlees begeert tegen de 
Geest."  Vlees en Geest kunnen net zo min  samenwerken, dan dat het goede overeenstemmen kan 
met het kwaad.  Het wetenschappelijke bestuur over het lichaam moet  verkregen worden door het 
goddelijke Gemoed.  Het is onmogelijk om op enig andere wijze zeggenschap over het lichaam te  
verkrijgen.  Op dit fundamentele onderwerp is beschroomde behoudzucht volstrekt ontoelaatbaar.  
Uitlsuitend door  onvoorwaardelijk vertrouwen in Waarheid kan de wetenschappelijke 
genezingsmacht verwezenlijkt worden. 

253.   Ik hoop, waarde lezer, dat ik u ertoe leid om uw goddelijke rechten te begrijpen, uw door de 
hemel geschonken  harmonie, - dat, terwijl u leest, u inziet dat er geen oorzaak is, (buiten de 
dwalende, sterfelijke, materiële  gewaarwording, die geen macht is) die bij machte is om u ziek of 



zondig te maken; en ik hoop dat u dit valse gevoel aan  het overwinnen bent.  Als u de 
bedriegelijkheid van deze zogenaamde materiële zin kent, kunt u uw voorrecht doen gelden om  
het geloof aan zonde, ziekte en dood te boven te komen.  Indien u welbewust in het verkeerde 
gelooft en het beoefent, kunt  u ogenblikkelijk van koers veranderen en het goede doen.  De stof 
kan geen tegenstand bieden aan de zinvolle inspanningen  tegen zonde en ziekte, want de stof is 
inert, gedachteloos. 

164.  Het eeuwige gegeven , van het allergrootste belang , blijft dat Leven, Waarheid en Liefde 
bevrijden van zonde, ziekte en  dood.  


