
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 12 Maart, 2017.  Onderwerp: Substantie. 

Gouden tekst: Efezen 5:9,10. 

 

 want de vrucht van de Geest bestaat uit goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en laat zien 
wat bevredigend is  voor de Heer. 

 

Beantwoorde Lezing: Spreuken. 

 

 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht.   Ken Hem in al je 
wegen, dan zal Híj je paden  rechtmaken.   Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en 
keer je af van het kwade.   Het zal een medicijn zijn  voor je navel en verfrissing voor je beenderen.   
Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst,  dan zullen je schuren 
gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. 

 

Nu de Les.. De Bijbel.  Spreuken.   

 

 Roept de Wijsheid niet en verheft de Verstandigheid niet haar stem?   Neem Mijn vermaning aan 
en niet zilver, want kennis  is verkieslijker dan bewerkt goud.   Want wijsheid is beter dan koralen, 
al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet  evenaren.  Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam 
goed en gerechtigheid.   Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan  zuiver goud, Mijn 
opbrengst beter dan het beste zilver.  Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de 
wegen van  het recht, Om hen die mij liefhebben, bezit te doen beerven; hun schatkamers zal ik 
vullen. 

 

Mattheüs. 

 



 Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten.  

2 En vele menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij in een schip ging zitten; en heel de 
menigte stond op de oever.  

3 En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te 
zaaien.  

4 En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op.  

5 Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen 
op, doordat het geen  diepte van aarde had.  

6 En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het.  

7 Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het.  

8 En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, 
en een ander  dertigvoudig.  

 

En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door 
gelijkenissen?  

11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk 
der hemelen te kennen, maar  aan hen is het niet gegeven.  

 

Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier.  

19 Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt 
weg wat in zijn hart  gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is.  

20 Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen 
met vreugde ontvangt.  

21 Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er 
verdrukking of vervolging komt  omwille van het Woord, struikelt hij meteen.  



22 En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze 
wereld en de verleiding van  de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.  

23 Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht 
draagt en voortbrengt,  de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.  

 

Johannes.   

 

13 En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem.  

14 En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de 
geldwisselaars die daar zaten.  

15 En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen 
en de runderen. En het  geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om.  

16 En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak  het huis 
van Mijn Vader geen Waterloopplein. 

17 En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De hartstocht voor Uw huis heeft mij 
geconsumeerd.  

18 Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: Welk teken laat U ons zien dat U het recht 
hebt deze dingen te doen?  

19 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten 
herrijzen.  

20 De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie 
dagen laten herrijzen?  

21 Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.  

22 Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen 
gezegd had en geloofden  zij de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had.  



 

 

2 Petrus. 

 

moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze 
Heere.  

3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles gegeven wat tot een leven van devotie behoort, 
door de kennis van  Hem Die ons geroepen heeft tot Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.  

4 Daardoor heeft Hij ons heel grote en kostbare beloften geschonken, zodat u daardoor deel zou 
krijgen aan de Goddelijke  natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeertes in de wereld is, 
ontvlucht bent.  

5 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan 
de deugd kennis,  

6 aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht,  

7 aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.  

8 Want als deze dingen  overvloedig aanwezig zijn in u, dan zullen ze u niet ondoelmatig en 
onvruchtbaar laten in de kennis van  onze Heere Jezus Christus.  

 

 

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

 

275.  Alle substantie, intelligentie, wijsheid, bestaan, onsterfelijkheid, oorzaak en gevolg behoren 
toe aan God.  Dit  zijn Zijn eigenschappen, de tijdloze uitingen van het oneindige goddelijke 
Beginsel, Liefde.  Geen wijsheid is wijs,  behalve de zijne, geen waarheid is waar, geen liefde lieflijk, 
geen leven is Leven behalve al het goddelijke; er is niets  goed, behalve het goede dat God geeft. 



 

468.  Wat is substantie?   Substantie is dat wat eeuwig is en niet onderhevig aan disharmonie en 
verval.  Waarheid, Liefde  en Leven zijn substantie, zoals de Schrift dit woord in de brief aan de 
Hebreeërs gebruikt: "Een vaste grond (of  substantie) van de dingen die men hoopt, en een bewijs 
van de zaken die men niet ziet."  Geest, een synoniem voor Gemoed,  Ziel, of God, is de enige 
werkelijke substantie.  Het geestelijke heelal, de individuele mens inbegrepen, is een  
samengestelde idee, die de goddelijke substantie van Geest weerspiegelt.  

 

272.  De geestelijke zin van Waarheid moet verworven worden voordat Waarheid kan worden 
begrepen.  Dit inzicht wordt  alleen verinnerlijkt wanneer wij eerlijk, onzelfzuchtig, liefhebbend en 
nederig zijn.  In de bodem van een eerlijk en goed  hart moet het zaad gezaaid worden; anders 
brengt het niet veel vrucht voort, want het zwijnachtige element in de  menselijke natuur zal het 
opwroeten.  Jezus zei: U denkt verkeerd, omdat u Gods woord niet kent.  De geestelijke  
interpretatie van de Bijbel brengt de wetenschappelijke zin ervan aan het licht, en is "de nieuwe 
tong," zoals vermeld  staat in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Markus.   Jezus´ 
gelijkenis van de zaaier laat zien hoe zorgvuldig de  Meester was om niet aan dove oren en 
verruwde harten de geestelijke leer over te brengen, die botheid en grofheid niet  aanvaarden 
konden.  Toen Jezus de gedachten van het volk las, zei hij: Geeft het heilige niet aan de honden, en 
werp uw  paarlen niet voor de zwijnen." 

 

451.  Zij, die de Christian Science bestuderen en met de letter beginnen en denken dat ze erin 
zullen slagen zonder de  geest, zullen óf hun geloofsovertuiging schipbreuk doen lijden, óf raken zij 
jammer genoeg de weg kwijt.  Zij moeten niet  alleen zoeken, maar ook streven om op het smalle 
pad van Leven te komen, want "wijd is de poort en breed is de weg die tot  verderf leidt en velen 
zijn er die daardoor ingaan."  De mens loopt in de richting waarheen hij kijkt en waar zijn schat  is, 
zal zijn hart ook zijn.  Als onze hoop en genegenheid geestelijk is, dan komt het van boven, niet 
van beneden, en  draagt als vanouds de vruchten van de Geest. 

 

 



 

301.  N.V.   

 

De sterfelijke en materiële mens lijkt voor zichzelf substantie te zijn, maar dit begrip van substantie 
brengt dwaling met  zich mee en is daarom stoffelijk en tijdelijk. 

------- 

 

Daar God substantie is en de mens Zijn goddelijke evenbeeld en gelijkenis, zou de mens alleen 
maar naar de substantie van  Geest moeten verlangen en niet naar die van de materie, en in 
werkelijkheid bezit hij geen andere.  Het geloof dat de mens  enige andere substantie of gemoed 
zou hebben, is niet geestelijk, en verbreekt het eerste gebod: U zult één God, één  Gemoed hebben. 

--------- 

N.V.   

 

De sterfelijke mens vindt zichzelf stoffelijke substantie, terwijl de mens evenbeeld is, of idee. 
Zinsbedrog, zonde,  ziekte en dood komen voort uit het foutieve getuigenis van de stoffelijke zin, 
hetwelk, vanuit een verondersteld standpunt  buiten de brandpuntsafstand van de onbegrensde 
Geest, een omgekeerd beeld laat zien van Gemoed en substantie met alles op  zijn kop. 

 

 

313.   Jezus van Nazareth was de meest wetenschappelijke mens die ooit de aardbodem heeft 
betreden. 

 

 

270.  Het leven van Jezus Christus was niet wonderbaarlijk, maar eigen aan zijn geestelijkheid, - de 



goede aarde waarin  het zaad van Waarheid ontkiemt en veel vrucht draagt.   De Christelijkheid 
van Christus is de volgorde van het  wetenschappelijke zijn, dat in alle periodes weer opduikt, 
terwijl zij haar overeenkomst behoudt met de Bijbel en alle  tijden verenigt in het ontwerp van 
God. 

 

267.  N.V. 

   Alle dingen van de materiële gedachte zullen vernietigd worden, maar de geestelijke idee, 
waarvan Geest de substantie  is, is eeuwig.  De afstammelingen van God beginnen niet in de 
materie of in vergankelijke stof.  Zij zijn in en van Geest,  het goddelijke Gemoed, en zullen dit 
altijd ook zijn.   

 

 

 

 

 

 


