
Dit is de Christian Science Bijbel les voor zondag 26 Maart, 2017. 

 

Onderwerp: De Werkelijkheid.    Gouden tekst:  Psalm 50:2 

 

Uit Zion, de volmaaktheid van schoonheid, schijnt de straling van God. 

 

Beantwoorde Lezing.   Jesaja. 

 

 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Mijn dienaren zullen juichen vanwege een hart vol 
vreugde, Want zie, Ik schep een  nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  De vorige dingen zullen niet 
meer herinnerd worden, ze zullen niet meer opkomen in de  gedachte.  Maar wees vrolijk en 
verheug u voor altijd in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem vreugde en geef  blijdschap aan 
zijn volk.  En Ik zal me verheugen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En het geluid 
van  geween of van geschrei zal er niet meer gehoord worden. Zij zullen niet bouwen opdat een 
ander er in zou wonen, zij zullen  niet planten, opdat een ander er van zou eten.  Want de dagen 
van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn  uitverkorenen zullen lang genieten 
van het werk van hun handen.  Zij zullen niet tevergeefs werken en kinderen  voortbrengen, want 
zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen.  De wolf en het 
lam  zullen gezamenlijk weiden, en zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel 
Mijn heilige berg, zegt de  HEERE. 

 

Nu de les.    De Bijbel. Psalmen. 

 

De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.   Mooi van 
ligging, een vreugde voor  heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote 
Koning!   Zoals wij het gehoord hadden, zo hebben  wij het gezien in de stad van de HEERE van de 
legermachten, in de stad van onze God: God zal haar stand doen houden tot in  eeuwigheid. 



 

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.    Deze heeft van het Woord  van God getuigd en van het 
getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.   Zalig is hij die leest en zij die   de 
woorden van de profetie horen, en die wat daarin geschreven staat in acht nemen, want de tijd is 
nabij. Wie overwint,  die zal Ik tot een zuil maken in de tempel van Mijn God, en hij zal daaruit 
niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn  God op hem schrijven en de naam van de stad 
van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God  vandaan, en ook 
Mijn nieuwe Naam. 

 

 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw die met de zon bekleed was, de 
maan onder haar voeten had en  een kroon van twaalf sterren droeg.  Zij was zwanger en 
schreeuwde van pijn omdat de geboorte van haar kind begonnen was.   En er verscheen een ander 
teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn  
koppen zeven diademen.   en de staart van de draak veegde een derde deel van de sterren weg en 
slingerde die naar de  aarde. De draak stond voor de vrouw om haar kind te verslinden, zodra het 
geboren was.    De vrouw bracht een jongen ter  wereld, die alle volken van de wereld met een 
ijzeren staf zal regeren. Maar het kind werd van haar weggerukt en naar de  troon van God 
gebracht.   De vrouw vluchtte de woestijn in, waar God een schuilplaats voor haar had. Daar zou 
zij  twaalfhonderdzestig dagen lang verzorgd worden.    Toen brak in de hemel oorlog uit. Michaël 
en zijn engelen vochten tegen  de draak en de draak en zijn engelen vochten.    Maar zij hadden de 
overhand niet, en hun plaats werd niet meer gevonden  in de hemel.    En de grote draak werd 
neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de  hele wereld 
misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.  En 
ik hoorde een  luide stem in de hemel zeggen: Nu is de verlossing gekomen, de kracht en het 
koninkrijk van onze God en de macht van Zijn  Christus, want de aanklager van onze broeders, die 
hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.   



En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun 
getuigenis; ......   Daarom, verblijd u,  hemelen, en u die daarin woont! 

 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren 
voorbijgegaan. En de zee was  er niet meer.  En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt  als een bruid die voor haar man 
sierlijk gemaakt is.     En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de  woonplaats van 
God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen 
zijn  en hun God zijn.   En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer 
zijn; ook geen rouw,  jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan.    En Hij Die op de troon zit, zei:  Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen 
mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.   Wie  overwint, zal alles 
beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 

 

 

2 Petrus. 

 

 

Want als deze dingen in u zijn en toenemen, zullen ze u niet dor en onvruchtbaar laten in de 
kennis van onze Heere Jezus  Christus.   Maar hij die deze dingen niet heeft, is blind en kortzichtig, 
en is vergeten dat hij van zijn oude zonden  gereinigd werd.   Daarom broeders, zorg ervoor dat u 
uw roeping en verkiezing vast houdt, want als u dit doet, zult u  nooit ten val komen.  Want zo zal 
u rijkelijke toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en  Zaligmaker, 
Jezus Christus.  Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet 
en in de  waarheid, die bij u is, versterkt bent.   En ik acht het juist, zolang ik in dit lichaam ben, u 
op te wekken door de  herinnering hieraan,  Want Jezus heeft van God de Vader eer en 
heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de  verheven glorie tot Hem kwam: Dit is Mijn 
geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.   En deze stem hebben wij gehoord,  toen deze 



vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. 

 

 

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

264.  Geest en zijn creaties zijn de enige werkelijkheden van het zijn.   Wanneer wij leren hoe de 
dingen te bevatten in  Christian Science en het geestelijke wezen van de mens onderscheiden, 
zullen wij Gods schepping zien en begrijpen, - de  volle heerlijkheid van aarde. hemel en mens. 

592.  Het Nieuwe Jeruzalem.  De goddelijke Wetenschap; de geestelijke toedracht en harmonie van 
het heelal; het koninkrijk  der hemelen, oftewel de oppermacht van de harmonie.  

91.  De auteur van de Openbaring vertelt ons over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  Hebt u 
zich ooit een voorstelling  gemaakt van deze hemel en aarde, bewoond door wezens onder het 
beheer van de almachtige wijsheid? 

6.  Om de hemel, de harmonie van het zijn, te bereiken, moeten wij het goddelijke Beginsel 
begrijpen.   

 

560.   Openbaring 12:1. En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de 
zon, en de maan was onder  haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.  De hemel 
verzinnebeelt harmonie, en de goddelijke Wetenschap  geeft het Principe van de hemelse 
harmonie weer.  Het grootse wonder, voor het menselijke gevoel, is de goddelijke Liefde,   en de 
verheven noodzakelijkheid van het bestaan is tot de ware idee te komen van wat het koninkrijk der 
hemelen in de  mens uitmaakt.  Dit doel wordt nimmer bereikt zolang wij onze naaste haten, of 
een verkeerde beoordeling onderhouden over  iemand die God geroepen heeft om zijn Woord uit 
te dragen.  Nogmaals, zonder een correct begrip van de hoogste zichtbare  idee ervan kunnen we 
het goddelijke Principe nooit begrijpen. 

Onbekendheid met de goddelijke idee brengt direkt een grotere onbekendheid met het goddelijke 
Beginsel en zijn idee aan  het licht, - een onwetendheid omtrent Waarheid en Liefde.  Het begrip 
van Waarheid en Liefde, het Principe dat de  voornemens van het eeuwige goede uitwerkt en 



beiden het geloof en de beoefening van het kwaad vernietigt, leidt tot het  onderkennen van de 
goddelijke idee. 

561.  In de goddelijke openbaring verdwijnt het stoffelijke, lichamelijke zelf, en de geestelijke idee 
wordt begrepen.  

De vrouw in de Openbaring stelt de soortnaam mens voor, de geestelijke idee van God; en toont 
de overeenstemming van God  en mens aan als het goddelijke Principe en de goddelijke idee.  De 
schrijver van de Openbaring verzinnebeelt Geest door de  zon.  De geestelijke idee wordt bekleed 
met de stralenglans van geestelijke Waarheid, en de materie wordt onder haar  voeten gesteld. Het 
hier verbeelde licht is in werkelijkheid noch van de zon noch van de maan, maar is het geestelijke  
Leven, dat het licht van de mensen is.   

 

562.   Openbaring 12:3   En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode 
draak met zeven koppen en  tien horens. En op zijn koppen zeven diademen.   De menselijke 
gewaarwording kan zich terecht verwonderen over de  disharmonie, terwijl voor een meer 
goddelijke gewaarwording harmonie werkelijk en disharmonie onwerkelijk is.  Wij kunnen  
terecht verbaasd zijn over zonde, ziekte en dood.  We kunnen met goede reden verbijstered zijn 
over de menselijke vrees;  en nog veel meer verbluft zijn over de haat, die zijn drakenkop opsteekt, 
om zijn hoorns te laten zien als de vele  verzinsels van het kwaad.  Maar waarom zouden wij 
ontdaan zijn over nietsheid?   

De grote rode draak stelt een leugen voor, - het geloof dat de substantie, het leven en de 
intelligentie stoffelijk kan  zijn.  Deze draak vertegenwoordigt het totaal van de menselijke 
dwaling.  De tien horens van de draak symboliseren het  geloof dat de materie een macht van 
zichzelf bezit, en dat door middel van een boosaardige, materiële manier van denken de  Tien 
Geboden kunnen worden verbroken.   De schrijver van de Openbaring licht de sluier op van deze 
belichaming van al het  kwaad, en neemt de afschuwelijke natuur ervan waar; maar hij ziet ook de 
nietsheid van al het kwaad en de alheid van God.    

571.   

 De onsterfelijke schrijver van de Openbaring, van Geest en van een waarachtig idealisme, houdt 
stervelingen door  zinnebeeld en beeldspraak een spiegel voor, waarin zij zichzelf weerspiegeld 



zouden mogen zien.  In veelbetekende beelden laat hij de gedachten zien die hij in het sterfelijke 
gemoed ontwaart.  Op deze wijze hekelt hij de eigendunk van de  zonde, en voorspelt haar 
ondergang.  Met zijn geestelijke kracht heeft hij de poorten van glorie wijd open gedaan, en de  
nacht van heidendom verlicht met de verheven grootsheid van de goddelijke Wetenschap, die 
zonde, tovenarij, lust en  schijnheiligheid overtreft.  Mijter en scepter neemt hij weg.  De zuivere 
en onbesmette godsdienst zet hij op de troon, en  verheft uitsluitend diegenen die hun kleren wit 
gewassen hebben in gehoorzaamheid en leed. 

572.   In Openbaring 21:1 lezen wij: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de 
eerste hemel en de eerste  aarde waren voorbij gegaan.  En de zee was niet meer.   De schrijver van 
de Openbaring had de overgangsfase in de  menselijke ervaring die we de dood noemen nog niet 
doorleeft, maar toch zag hij al een nieuwe hemel en aarde.  Door welk  zintuig kwam deze 
verschijning tot Johannes?  

 Niet door de materiële gezichtsorganen, want de eigenschappen van het licht zijn ontoereikend 
om zo´n wonderbaarlijk  schouwspel te bevatten.  Waren deze nieuwe hemel en aarde aards of 
hemels, stoffelijk of geestelijk?  Materieël en aards  konden zij niet zijn, want het menselijke begrip 
van ruimte is niet in staat  om een dergelijke visie te omvatten.  Johannes bevond zich op ons 
bestaansniveau, en toch aanschouwde hij dat wat het oog niet kan zien, - dat wat de  
ongeïnspireerde gedachte niet kan waarnemen.  Deze ontboezeming van de Heilige Schrift 
bevestigt het feit in de Wetenschap  dat hemel en aarde, voor het ene menselijke bewustzijn, het 
bewustzijn dat van God komt, geestelijk zijn, terwijl voor een  ander, het onverlichte menselijke 
gemoed, de waarneming stoffelijk is.  Dit laat op onmiskenbare wijze zien dat wat het  menselijke 
gemoed materie en geest noemt, gesteldheden en ontwikkelingsstadia van bewustzijn te kennen 
geeft. 

Samen met dit wetenschappelijke Bewustzijn was er nog een andere onthulling, namelijk de 
verklaring uit de hemel, de  opperste harmonie, dat God, het goddelijke Beginsel van harmonie, 
altijd bij de mens is en dat zij zijn volk zijn.   

Hierdoor werd de mens niet langer beschouwd als een beklagenswaardige zondaar, maar als het 
gezegende kind van God.   Waarom?  

 Omdat de lichamelijke waarneming van Johannes van hemel en aarde verdwenen was, en in plaats 
van deze misleidende visie  was er de geestelijke beleving, de subjectieve gesteldheid waardoor hij 



de nieuwe hemel en de nieuwe aarde kon zien, die  de geestelijke idee en het bewustzijn van de 
werkelijkheid met zich meebrengt. 

Hierbij hebben wij Bijbels gezag voor de gevolgtrekking dat een dergelijke erkenning van het zijn 
mogelijk is, en dit  altijd geweest is, voor mensen in hun tegenwoordige hoedanigheid, - dat we 
ons hier en nu bewust kunnen worden van de  beëindiging van dood, smart en pijn.  dit is 
inderdaad een voorproefje van de absolute Christian Science. 

Vat moed, dierbare lijdende mens, want deze werkelijkheid zal zeker eens en op de een of andere 
manier verschijnen.  Er  zal geen pijn meer zijn en de tranen zullen gedroogd worden.  Wanneer u 
dit leest, denk dan aan de woorden van Jezus: Het  koninkrijk Gods is binnen in u.  Dit geestelijke 
bewustzijn is daarom een hedendaagse mogelijkheid. 

  

 

 

 

 

 


