
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 29 januari, 2017.   Onderwerp: Liefde.   

Gouden tekst: Psalm 18:1.   Ik heb u lief, o Heere, mijn kracht. 

Beantwoorde Lezing.  Psalmen. 

De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, op Wie ik 
vertrouw,  mijn schild en de hoorn  van mijn heil, mijn veilige vesting.     Hij boven af zond hij en 
pakte mij,  Hij trok mij op uit grote wateren.   Hij  redde mij van mijn sterke vijand.  Hij redde mij, 
want Hij was dol op mij. De HEERE beloonde mij naar mijn gerechtigheid;   Hij gaf mij loon naar 
de reinheid van mijn handen.   Want ik heb mij aan de wegen van de HEERE gehouden, ...        

Nu de Les.     De Bijbel.      Psalmen. 

Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem en mijn gebeden.  Want Hij neigt Zijn oor tot mij, 
daarom zal ik Hem al mijn  dagen aanroepen.  

Jozua. 

Het gebeurde na vele dagen, nadat de HEERE Israël rust gegeven had van al zijn vijanden van 
rondom, en Jozua oud en op  dagen gekomen was, dat Jozua heel Israël, zijn oudsten, zijn 
stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten bijeenriep. Hij  zei tegen hen:  ú hebt alles gezien wat 
de HEERE, uw God, voor uw ogen gedaan heeft aan al deze volken, want de HEERE, uw  God Zelf 
is het Die voor u gestreden heeft.  Zie, ik heb deze overgebleven volken, samen met al de volken 
die ik  uitgeroeid heb, vanaf de Jordaan tot aan de Grote Zee, waar de zon ondergaat, aan u door 
het lot doen toevallen als  erfelijk bezit voor uw stammen.  En de HEERE uw God Zelf zal hen van 
voor uw ogen verjagen, en Hij zal hen van voor uw  ogen verdrijven, en u zult hun land in bezit 
nemen,  zoals de HEERE, uw God, tot u gesproken heeft.  Wees daarom zeer  sterk door alles wat 
geschreven is in het wetboek van Mozes, in acht te nemen en na te leven,  zodat u daarvan niet  
afwijkt, naar rechts of naar links,  en zodat u zich niet inlaat met deze volken, deze hier die bij u 
overgebleven zijn.   U mag niet aan de naam van hun goden denken en er niet bij laten zweren. U 
mag ze niet dienen en u er niet voor  neerbuigen.  Maar u moet zich aan de HEERE, uw God, 
vasthouden, zoals u tot op deze dag gedaan hebt. Let daarom goed op  dat u de Heere uw God 
liefhebt. 

Deuteronomium. 



Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.  U moet ze uw  kinderen inprenten 
en erover spreken, als u in  uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.  U 
moet ze als een teken op uw hand binden en ze  moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen 
zijn.   U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.             U moet de 
geboden van de HEERE, uw God, Zijn getuigenissen en Zijn verordeningen, die Hij u geboden 
heeft, nauwgezet in  acht nemen.  En u moet doen wat juist en goed is in de ogen van de HEERE, 
opdat het u goed gaat, en u er komt, en het  goede land dat de HEERE uw vaderen onder ede 
beloofd heeft, in bezit neemt, om al uw vijanden van voor uw ogen te  verjagen, zoals de HEERE 
gesproken heeft.     

1 Johannes.  

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen;  en Zijn geboden zijn geen 
zware last.    

Mattheüs. 

Jezus sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen.  Toen gingen de Farizeeën weg en beraadslaagden 
hoe zij Hem op Zijn  woorden konden vangen.  En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem 
te verzoeken:   Meester, wat is het grote gebod in  de wet?   Jezus zei tegen hem:  U zult de Heere, 
uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw  verstand.   Dit is het eerste 
en het grote gebod.  En het tweede, hieraan gelijk, is:  U zult uw naaste liefhebben als  uzelf.  

Lukas. 

 En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die 
op een afstand bleven staan.   En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over 
ons.   En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen  en toon uzelf  aan de priesters. En het 
gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.  En toen één van hen  zag dat hij 
genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte.   En hij wierp zich met 
het  gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen 
antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de  tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen?   Zijn er 
dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven  dan deze vreemdeling?  En Hij 
zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.  

Psalmen. 



Juich voor de HEERE, heel de aarde;  dien de HEERE met blijdschap,  kom voor Zijn aangezicht 
met vrolijk gezang.     Weet dat de HEERE God is;  Híj heeft ons gemaakt – en niet wijzelf –  Zijn 
volk en  de schapen van Zijn weide.     Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven 
met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam.  Want de HEERE is  goed,  Zijn goedertierenheid is 
voor eeuwig,  Zijn trouw van generatie op generatie.     

Romans. 

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen 
namelijk die overeenkomstig Zijn  voornemen geroepen zijn.                

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

497.  wij erkennen en vereren één oppermachtige en oneindige God.   

9.  Hebt u de Heere uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand?  Dit 
gebod houdt veel in, zelfs  het onderwerpen van alle louter stoffelijke gewaarwording, 
genegenheid en verering.  Dit is het El Dorado van het  Christendom.  Het brengt de Wetenschap 
van Leven met zich mee en erkent uitsluitend het goddelijke gezag van Geest, waarin  Ziel onze 
Meester is en waarin geen plaats is voor de stoffelijke zin en de menselijke wil.    

4.  Alleen maar verzoeken om God lief te mogen hebben, zal ons Hem nooit doen liefhebben; maar 
het verlangen om beter en  heiliger te zijn, dat tot uiting komt in dagelijkse waakzaamheid en in 
het streven ons meer van het goddelijke karakter  eigen te maken, zal ons opnieuw vormen en 
kneden, totdat we ontwaken in Zijn gelijkenis.    

2.  God is Liefde.  Kunnen wij Hem vragen méér te zijn?  God is intelligentie.  Kunnen wij het 
oneindige Gemoed op de  hoogte stellen van iets dat Hij niet reeds begrijpt?  Verwachten wij de 
volmaaktheid te veranderen?  Zullen wij om meer  vragen bij de open bron die reeds meer 
voortbrengt dan wij aanvaarden?        

3.  Zijn wij echt dankbaar voor al het goede dat wij al ontvangen hebben?  Dan zullen wij de 
zegeningen die wij al hebben  benutten, en zo geschikt gemaakt worden om meer te ontvangen.  
Dankbaarheid is veel meer dan er alleen in woorden  uitgedrukt wordt.  Daden drukken meer 
dankbaarheid uit dan woorden.  Als wij ondankbaar zijn voor Leven, Waarheid en  Liefde, en toch 
God dankzeggen voor alle zegeningen, zijn wij onoprecht, en halen ons de bijtende 



terechtwijziging op de  hals, die onze Meester uitsprak over schijnheiligen.  In dat geval is het 
enige aanvaardbare gebed om de vinger op de  lippen te leggen en onze zegeningen te gedenken.       

94.  De vorderingen die waarheid maakt bevestigt haar pretenties, en onze Meester bekrachtigde 
zijn woorden door zijn  daden.  Zijn genezingsmacht lokte afwijzing, ondankbaarheid en verraad 
uit, die uit zinnelijkheid voortkomen.  Van de tien  melaatsen die Jezus genas, kwam er slechts één 
terug om God te gedanken, -dat wil zeggen, om het goddelijke Principe te  erkennen dat hem 
genezen had.   

454.  Liefde voor God en de mens is de ware motivatie beiden bij het genezen en het onderwijzen.  
Liefde bezielt,  verlicht, leidt en geeft de weg aan. 

326.  De hele natuur leert ons Gods liefde voor de mens, maar de mens kan God niet boven alles 
liefhebben en zijn hele  hart op geestelijke dingen zetten, terwijl hij het materiële meer liefheeft en 
er meer op vertrouwt dan op het  geestelijke. 

140.  Niet op materiële, maar op geestelijke wijze kennen wij Hem als het goddelijke Gemoed, als 
Leven, Waarheid en  Liefde.  We zullen gehoorzamen en vereren in de mate waarin wij de 
goddelijke natuur begrijpen en Hem met begrip  liefhebben, en niet langer redetwisten over de 
lichamelijkheid, maar ons verheugen in de overvloed van onze God. 

256.  De onvergankelijke IK BEN is niet omlijnd of samengetrokken binnen het bekrompen 
raamwerk van de lichamelijke  mensheid, en evenmin kan hij terecht begrepen worden door 
sterfelijke denkbeelden.  De juiste verschijningsvorm van God  moet van weinig belang zijn in 
vergelijking met de geweldige vraag: Wat is het goddelijke Gemoed, of de oneindige Liefde?   Wie 
is het die gehoorzaamheid van ons eist?  Hij, die in de taal van de Bijbel: "doet naar Zijn wil met de 
legermacht in  de hemel en de bewoners van de aarde.  Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan 
of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?  Geen  enkele verschijningsvorm noch fysieke 
samenstelling is bevredigend om oneindige Liefde te verzinnebeelden.  Een eindig en  materieel 
godsbegrip leidt tot vormendienst en bekrompenheid; het drukt de geest van het Christendom 
teneer.     

183.  Terecht vereist het goddelijke Gemoed de algehele gehoorzaamheid, liefde en kracht van de 
mens. Voor minder trouw is  er geen plaats. Gehoorzaamheid aan Waarheid verleent de mens 
macht en kracht.  Onderwerping aan de dwaling veroorzaakt  verlies van macht.  Waarheid 



verdrijft alle kwaad en materialistische methoden met de werkelijke, geestelijke wet, - de  wet die 
blinden zicht geeft, gehoor aan de doven, een stem aan de stommen en voeten aan de verlamden. 
Indien Christian  Science het menselijke geloof onteert, bewijst het eer aan het geestelijke begrip; 
en het ene Gemoed komt in aanmerking  voor eerbetuiging.   

143.  Het goddelijke Gemoed is de grootse schepper, en er kan geen andere macht zijn dan die uit 
Gemoed voortkomt.  Indien  Gemoed er het eerste was in de tijd, de eerste is in macht en voor 
altijd de eerste moet zijn, geef dan aan Gemoed de  glorie, eer, heerschappij en macht die voor 
altijd toekomt aan zijn heilige naam.     

483.  Omdat de Wetenschap van Gemoed schande lijkt te brengen over de gewone 
wetenschappelijke kringen, die uitsluitend  met materiële waarnemingen kampen, heeft deze 
Wetenschap tegenstand ondervonden, maar als welke methode dan ook God eert,  behoort die 
steun en geen tegenstand te ondervinden van alle denkende personen.  En Christian Science eert 
God wel, zoals  geen enkele andere theorie Hem eert, en doet dit op de manier die God heeft 
aangegeven, door vele wonderlijke werken te  doen in zijn naam en door zijn natuur.  Men moet 
zijn opdracht vervullen zonder schroom of huichelaarij, want om het goed  te doen, moet het werk 
belangeloos volbracht worden.   

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

572.  Liefde volbrengt de wet van Christian Science en niets minder dan dit goddelijke Principe, als 
het begrepen en  gedemonstreerd wordt, zal ooit de visie van de Openbaring kunnen geven en de 
zeven zegels van dwaling openen met Waarheid,  of de ontelbare illusies van zonde, ziekte en dood 
kunnen openbaren.         

 

  

 

         

 


