Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 14 Auguastus, 2016. Onderwerp: Ziel.
Gouden tekst: Psalm 29:2.
Geef de HEERE de eer die Zijn Naam toekomt, buig u voor de HEERE neer in de pracht van
heiligheid.
Beantwoorde Lezing: Psalmen.
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. Laat de berg Sion
zich verblijden; laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van Uw oordelen. Want deze
God is onze God, eeuwig en altijd;
Nu de Les. Psalmen.
De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder in Libanon. Wie
in het huis van de HEERE geplant zijn, die bloeien in de tuin van onze God. In de ouderdom
zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE
waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.
Joel.
En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, Ik zal u de jaren vergoeden
die de sprinkanen hebben opgevreten, Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de
Naam van de HEERE, uw God, prijzen,
Jesaja.
Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u
zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken
aan de smaad van uw weduwschap. Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is
Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd
worden. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u
bijeenbrengen. Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw

kinderen zal groot zijn. U zult door gerechtigheid bevestigd worden.
Ruth.
In de tijd dat Israël door de richters werd geleid, trof een hongers-nood het land. Elimélech, een
man uit Bethlehem in Juda, week daarom met zijn vrouw Naomi en hun twee zonen Machlon en
Chiljon uit naar het land Moab. Na verloop van tijd stierf Elimélech en Naomi bleef alleen achter
met haar twee zonen. Deze beide jongens, Machlon en Chiljon, trouwden met de Moabitische
meisjes Orpa en Ruth. Toen zij ongeveer tien jaar getrouwd waren, stierven beide mannen en bleef
Naomi helemaal alleen achter. "Kunnen jullie niet beter naar je eigen moeder teruggaan?" vroeg
zij haar schoondochters. "De HERE zal jullie belonen voor de liefde die jullie mijn zonen en mij
hebben gegeven. Uiteindelijk kuste Orpa haar schoonmoeder vaarwel. Ruth besloot echter toch
met Naomi mee te gaan. Ruth antwoordde: "Vraag mij alstublieft niet u te verlaten. Ik wil altijd
bij u blijven. Uw volk zal mijn volk zijn en uw God mijn God. Zo kwamen zij samen in
Bethlehem, "Is dat werkelijk Naomi?" vroegen de inwoners. Maar Naomi antwoordde: "Noem mij
geen Naomi meer. Noem mij Mara. (A) Want de Almachtige God heeft mij veel bittere
ervaringen laten doorstaan. Rijk ben ik weggegaan, maar de HERE heeft mij arm laten terugkeren.
Waarom zouden jullie mij Naomi noemen als de HERE tegen mij is geweest en mij zoveel verdriet
heeft aangedaan?" Hun terugkeer uit Moab viel in de tijd dat de gerst werd geoogst. Op een dag
zei Ruth tegen Naomi: "Zal ik naar één van de akkers gaan om aren te verzamelen, die de maaiers
laten vallen?" "Dat is goed, kind, ga je gang", zei Naomi. De akker waar zij naar toe ging, bleek van
Boaz te zijn. Boaz liep naar haar toe en zei: "Luister eens, mijn dochter, blijf maar hier om aren te
verzamelen. Je hoeft niet naar een andere akker te gaan. Loop maar vlak achter mijn arbeidsters
aan. Boaz zei tegen haar: Het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw
schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten
en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boaz
om aren te rapen, tot de gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar
schoonmoeder. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn dochter, zou ik geen plaats
van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan? Welnu, is Boaz, bij wiens meisjes je geweest
bent, geen bloedverwant van ons? Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk: U bent
vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is,
en alles wat van Chiljon en Machlon geweest is. Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw,
en hij kwam bij haar. En de HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen

zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten om u vandaag
een losser te geven. Moge zijn naam beroemd worden in Israël! Hij zal er voor u zijn om u te
verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft
hem gebaard, zij die beter voor u is dan zeven zonen. En de buurvrouwen gaven hem een naam.
Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van
Isaï, de vader van David.
Job.
Als jíj je hart bereid hebt, spreid dan je handen naar Hem uit. Ja, dan kun je je gezicht opheffen uit
alle ellende, dan zul je vast staan en niet bevreesd zijn. Voorzeker, jíj zult de moeite vergeten, je
zult er net zo min aan denken als aan water dat langsgestroomd is. Helderder dan de middagzon
zal je leven opgaan; wat donker is, zal als de morgen zijn.
2 Korinthe.
Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in
onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het
aangezicht van Jezus Christus.
Filipenzen.
en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in
Christus Jezus.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
477. Jezus leerde de mensen dat het koninkrijk van God ongerept en universeel is, en dat de mens
rein en heilig is. De mens is geen materiële woonplaats voor Geest, hij is zelf geestelijk. Ziel, die
Geest is, wordt niet gezien in het onvolmaakte en stoffelijke.
60. Ziel heeft onbeperkte mogelijkheden om de mens te zegenen, en het geluk zou makkelijker te
verkrijgen zijn en zekerder in ons bezit zijn, als het in Ziel gezocht werd. Alleen betere vreugden
kunnen de hevige verlangens van de onsterfelijke mens bevredigen. Wij kunnen het geluk niet
beperken binnen de grenzen van de persoonlijke zin. De zinnen verlenen geen werkelijk
genoegen.

63. In de Wetenschap is de mens voortgekomen uit Geest. Zijn afkomst bestaat uit het mooie, het
goede en zuivere.
246. De stralende zon van rechtschapenheid en waarheid gaat onverbrekelijk samen met het zijn.
De mens bevindt zich op zijn eeuwigdurende zenit, niet verduisterd door een ondergaande zon.
Als het lichamelijke, stoffelijke en vergankelijke gevoel van schoonheid verwelkt, zou de
flonkering van Geest zijn intrede moeten doen op de verrukte zinnen met een heldere en
onvergankelijke glorie.

De mens, door het onsterfelijke Gemoed bestuurd, is altijd prachtig en

grandioos. Ieder opeenvolgend jaar ontwikkelt wijsheid, schoonheid en heiligheid. Leven is
eeuwigdurend. Wij moeten daar achter komen en het beginnen aan te tonen.

Leven en

goedheid zijn onsterfelijk. Laten wij dan onze opvattingen over het bestaan de vorm geven van
lieflijkheid, spontaniteit en ononderbroken voortzetting, in plaats van ouderdom en verval.
60. Het mooie in het karakter is ook het goede, dat onverbrekelijke banden van genegenheid
smeedt.
247. Het recept voor schoonheid is minder waandenkbeelden te hebben en meer Ziel, en
terugwijken van het geloof aan pijn en genoegen in het lichaam tot de onveranderlijke vrede en
glorierijke vrijheid van geestelijke harmonie. Liefde verliest nooit lieflijkheid uit het oog. Het
aura van Liefde rust op haar evenbeeld. Men verwondert zich dat een vriend ooit minder dan
mooi kan lijken.
303. De geestelijke mens is het evenbeeld of idee van God, een idee dat niet verloren kan gaan
noch van haar goddelijke Beginsel gescheiden kan worden. Toen de getuigenis van de materiële
zinnen weken voor de geestelijke zin, verklaarde de apostel dat niets hem kon vervreemden van
Waarheid. Het zijn onwetendheid en waangeloof, gegrond op een stoffelijk begrip van de dingen,
die de geestelijke schoonheid en goedheid verborgen houden.
265. Wie is diegene, die na het verlies van de menselijke gemoedsrust, geen sterker verlangen
gekregen heeft naar geestelijke vreugdes? De dorst naar het hemelse goed komt zelfs vóór we
ontdekken wat aan wijsheid en Liefde toebehoort. Het verlies van aardse verwachtingen en
genoegens verlicht het omhoog leidende pad van menig hart. De lasten van de zinnen laten ons
snel weten dat de genoegens van de zinnen sterfelijk zijn, en dat vreugde geestelijk is. De
beproevingen van de zinnen zijn heilzaam als zij de onwerkelijke, aangename geloofsvormen
loswrikken, en de neigingen overplanten van de zinnen naar Ziel, waar de scheppingen van God

goed zijn, en het hart blij maken. Dit is het zwaard van de Wetenschap, waarmee de Waarheid de
dwaling om het leven brengt, en de materialiteit plaats maakt voor de hogere individualiteit en
bestemming van de mens.
304. Dit is de leer van Christian Science: dat de goddelijke Liefde niet van haar uiting, of
onderwerp, beroofd kan worden; dat vreugde geen verdriet kan worden, dat kommer en kwel niet
de baas is over de vreugde; dat het goede nooit in staat is om het kwaad teweeg te brengen; dat de
materie nooit gemoed kan voortbrengen en dat leven niet in dood kan eindigen. De volmaakte
mens - geregeerd door God, zijn volmaakte Beginsel - is zondeloos en eeuwig.
248. Wij moeten ons volmaakte gedachtenvormen eigen maken en daar steeds naar kijken,
anders zullen we die nooit uitbeelden in verheven en edele levens. Laat onzelfzuchtigheid,
goedheid, vergiffenis, gerechtigheid, gezondheid, heiligheid, liefde -het hemelse koninkrijk- in ons
regeren, en zonde, ziekte, en dood zullen verminderen totdat ze tenslotte verdwijnen.
574. Denk hieraan, geachte lezer, want het zal de verblindende doek van uw ogen afnemen, en u
zult de duif met zachte veren op u zien nederdalen. Dezelfde omstandigheid, die uw gekweld
gevoel als verbolgend en pijnlijk beschouwt, kan door Liefde tot een engel worden gemaakt, die u
onthaalt zonder het te beseffen. Dan fluistert de gedachte zachtjes: "Kom hier! Hef u op uit uw
verkeerde bewustzijn tot het ware besef van Liefde, en aanschouw de bruid van het Lam - Liefde
gehuwd met haar eigen geestelijke idee. Dan komt het huwelijksfeest, want deze openbaring zal
voor altijd de lichamelijke plagen vernietigen door de stoffelijke zin opgelegd.
252. Wanneer de foutieve menselijke opvattingen er een klein beetje achter komen dat ze fictief
zijn, beginnen zij te verdwijnen. De dwaling te kennen en weten hoe die in zijn werk gaat, moet
voorafgaan aan het begrijpen van Waarheid die de dwaling vernietigt, totdat de hele sterfelijke,
stoffelijke dwaling tenslotte verdwijnt, en de eeuwige werkelijkheid, de mens die door en uit Geest
geschapen is, begrepen en gezien wordt als het ware evenbeeld van zijn Maker.
509. De tijden van geestelijke oprijzing zijn de dagen en seizoenen van de geestelijke schepping
van Gemoed, waarin schoonheid, grootsheid, zuiverheid en heiligheid -ja, de goddelijke natuur in de mens en het heelal verschijnen om nooit weer te verdwijnen.

