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Onderwerp: God, de behoeder van de mens. Gouden tekst: Psalm 31:23.
Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de getrouwen, maar vergeldt
overvloedig de hoogmoedige.
Beantwoorde Lezing. Psalmen.
Zeker, mijn ziel, wees stil voor God, want mijn verwachting is van Hem. Zeker, Hij is mijn rots
en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke
rots, mijn toevlucht is in God.

Vertrouw op Hem te allen tijde, o, volk; stort uw hart uit voor

Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.
Nu de Les. De Bijbel. 2 Samuel.
Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn zuiver, Hij is een schild voor allen die tot
Hem de toevlucht nemen. Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze
God? God is mijn vesting en kracht; Hij heeft mijn weg volkomen gebaand.
2 Kronieken.
Enige tijd later, viel koning Sanherib van Assyrië Juda binnen en belegerde de versterkte steden.
Hizkia riep zijn leiders en officieren bijeen voor overleg. Zij besloten de bronnen buiten de stad af
te dammen. Hizkia versterkte de verdediging door de zwakke plekken in de stadsmuur te
herstellen. Hij bracht een strijdmacht op de been en sprak hen toe, zeggende: Wees sterk, wees
moedig en laat u niet bang maken door de koning van Assyrië en zijn machtige leger, want wij
worden vergezeld van een grotere macht dan hij. Wij hebben de HERE, onze God, Die ons bijstaat
en onze oorlogen voor ons voert." Die toespraak had een bemoedigende uitwerking op de
mannen. Toen stuurde koning Sanherib, vertegenwoordigers met een boodschap naar koning
Hizkia om te vragen of hij dacht de belegering te kunnen doorstaan. Koning Sanherib liet het niet
hierbij, maar stuurde ook brieven waarin hij de HERE, de God van Israël, belachelijk maakte. Hij
schreef dat de goden van alle andere volken er niet in geslaagd waren hun volken uit zijn handen te
redden en dat het ook de God van Hizkia niet zou lukken. Zij beschouwden God als één van de
heidense goden, een door mensen gemaakte afgod. Koning Hizkia en de profeet Jesaja, de zoon
van Amoz, riepen toen in gebed tot God in de hemel. En de HERE stuurde een engel, die het

Assyrische leger met al zijn officieren en bevelhebbers vernietigde. Overladen met schande keerde
koning Sanherib daarop terug naar zijn land. En toen hij de tempel van zijn god binnenging, werd
hij met een zwaard vermoord door enkele van zijn eigen zonen. Zo bevrijdde de HERE Hizkia en
de inwoners van Jeruzalem uit de macht van de koning van Assyrië en alle andere vijanden. Van
alle kanten omringde God hen met Zijn zorg.
Jesaja.
Verzamel u, kom tezamen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij die houten
beelden plaatsen en een god aanbidden die niet verlossen kan, weten niets. Maak het bekend en
breng het naar voren, beraadslaag samen: Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat
van toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een
rechtvaardige God, een Heiland; er is niemand behalve Ik. Wend u tot Mij, word behouden, alle
einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.
Lukas.
Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan. Een man uit de menigte riep:
Meester, ik bid U, kijk toch naar mijn zoon, want hij is mijn enig kind. En zie, een geest grijpt hem
en meteen schreeuwt hij; en hij doet hem zo stuiptrekken dat hij schuim op zijn mond krijgt; hij
gaat nauwelijks bij hem vandaan en mishandelt hem. Terwijl hij naar Hem toe ging, wierp de
demon hem tegen de grond en deed hem stuiptrekken. Maar Jezus bestrafte de onreine geest,
genas het kind en gaf het aan zijn vader terug. Zij allen stonden versteld van de grootheid van
God.
Openbaring.
Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienaars te laten zien wat
spoedig moet geschieden. 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, het
heiligdom 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. En Hij zei tegen mij: Het
is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets
te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal
voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
224. Een meer verheven en praktiser Christendom, dat rechtvaardigheid waar maakt, en dat zowel
in ziekte als in gezondheid in de behoeftes van de stervelingen voorziet, staat aan de poort van
deze tijd, en klopt om binnen gelaten te worden. Zult u de deur openen of sluiten voor deze engelbezoeker, die in serene nederigheid komt, zoals hij eertijds op het middaguur tot de aartsvader
kwam? Waarheid brengt de aspecten van vrijheid. Op haar vaandel staat het door Ziel
geïnspireerde motto, "De slavernij is afgeschaft." De macht van God brengt de gevangene
verlossing. Er is geen macht die de goddelijke Liefde kan weerstaan. Wat is deze vermeende
macht, die zich tegen God verzet? Waar komt het vandaan? Wat is het, dat de mens met ijzeren
boeien aan zonde, ziekte en dood kluistert? Alles wat de mens tot slaaf maakt, is onverenigbaar
met het goddelijke bestuur. Waarheid maakt de mens vrij.
315. Omdat Jezus gedeeltelijk een menselijke gedaante vertoonde, (zoals het tenminste leek vanuit
het sterfelijke gezichtspunt) en door een menselijke moeder was ontvangen, was hij de
bemiddelaar tussen Geest en vlees, tussen Waarheid en dwaling. Door de werkwijze van Christian
Science te verklaren en te demonstreren, werd hij het pad tot verlossing van allen, die zijn woord
aanvaardden. Van hem kunnen stervelingen leren hoe te ontsnappen aan het kwaad. Daar de
werkelijke mens door de Wetenschap met zijn Maker is verbonden, hoeven stervelingen zich
slechts van de zonde af te keren en de sterfelijke persoonlijkheid uit het oog te verliezen, om
Christus te vinden, de werkelijke mens en zijn verhouding tot God, en om de goddelijke afkomst te
erkennen. Christus, Waarheid, werd door Jezus kenbaar gemaakt om de macht van Geest over het
vlees te bewijzen, - om aan te tonen dat Waarheid wordt geopenbaard door haar uitwerkingen op
het menselijke gemoed en lichaam, in het genezen van ziekte en het vernietigen van zonde.
494. Jezus zei: Vernietig deze tempel (lichaam), en in drie dagen zal Ik (Gemoed) hem oprichten,
en hij deed dit om de moede mensheid gerust te stellen. Is het niet een soort ontrouw om te
geloven dat een werk zo grandioos als dat van de Messias gedaan werd voor hemzelf of voor God,

die geen hulp van het voorbeeld van Jezus nodig had om de eeuwige harmonie in stand te houden?
Maar stervelingen hadden deze hulp wél nodig en Jezus heeft hun de weg gewezen. De goddelijke
Liefde heeft altijd voorzien en zal altijd voorzien in alle menselijke behoeftes. Het is niet juist om
zich voor te stellen dat Jezus de goddelijke genezingsmacht uitsluitend demonstreerde voor een
bepaald aantal of voor een beperkt tijdvak, aangezien voor de gehele mensheid en op ieder uur de
goddelijke Liefde in het goede voorziet.
230. Als ziekte werkelijk is, behoort het toe aan de onsterfelijkheid; als het waar is, is het een deel
van de Waarheid.

Zou u willen proberen, met of zonder medicijnen, een hoedanigheid of

gesteldheid van Waarheid te vernietigen? Maar als ziekte en zonde zinsbegoochelingen zijn, dan
zal het ontwaken uit deze sterfelijke droom, of hersenschim, ons naar gezondheid, heiligheid en
onsterfelijkheid leiden. Dit ontwaken is het aanhoudend komen van Christus, de gevorderde
verschijning van Waarheid, die de dwaling verbant en de zieken geneest. Dit is de verlossing die
door God, het goddelijke Beginsel, Liefde, komt, zoals het door Jezus gedemonstreerd werd.
377. De oorzaak van alle z.g. ziekte is mentaal, een sterfelijke vrees, een dwaalbegrip of een
overtuiging van de noodzaak en macht van de slechte gezondheid; ook een vrees dat Gemoed
machteloos is om het leven van de mens te beschermen en onbekwaam om het te besturen.
Zonder deze onwetende menselijke opvatting zou geen enkele omstandigheid op zichzelf bij
machte zijn om lijden te veroorzaken. Het is het latente geloof aan ziekte, net zoals de angst voor
ziekte, dat ziekte koppelt aan bepaalde omstandigheden en zo maakt dat deze twee gekoppeld
verschijnen, net zoals muziek en poëzie samen voortgebracht worden door het menselijke
geheugen. Ziekte heeft geen intelligentie. U veroordeelt uzelf onbewust om te lijden. Dit te
begrijpen stelt u in staat om deze zelf-veroordeling te veranderen, en iedere omstandigheid het
hoofd te bieden met de waarheid. Ziekte is minder dan Gemoed, en Gemoed kan haar bedwingen.
166. Omdat de wanhopige zieke er niet in slaagt om zijn gezondheid terug te winnen door aan de
fysiologie en de gezondheidsleer vast te houden, worden deze vaak achterwege gelaten, en neemt
hij in zijn uiterste nood en uitsluitend als laatste redmiddel zijn toevlucht tot God. Het
vertrouwen van de zieke in het goddelijke Gemoed is kleiner dan in medicijnen, frisse lucht en
lichaamsbeweging, want anders had hij zijn toevlucht eerst in Gemoed gezocht. Het wordt
toegegeven door de meeste medische systemen dat het machtsevenwicht aan de kant van de
materie is; maar wanneer Gemoed ten slotte zijn overmacht over zonde, ziekte en dood doet
gelden, blijkt de mens harmonieus en onsterfelijk te zijn.

285. Door God voor te stellen als een lichamelijke Verlosser, maar niet als het verlossende
Principe, gaan we door met het nastreven van ons zieleheil door om vergiffenis te bidden en niet
door hervorming, en met ons tot de materie te wenden ipv tot Geest voor de genezing van de
zieken. Als stervelingen, door hun kennis van Christian Science, een hoger begrip bereiken, zullen
zij streven om te leren, niet van de stof, maar van het goddelijke Beginsel, God, hoe de Christus,
Waarheid, te demonstreren als de genezende en verlossende macht.
55. De onsterfelijke idee van Waarheid overspant de eeuwen, en vergaart de zieken en zondaars
onder haar vleugels. Mijn vermoeide hoop tracht de gelukkige dag te verwezenlijken, waarop de
mens de Wetenschap van Christus zal onderscheiden en zijn naaste lief zal hebben als zichzelf, waarop hij God´s almacht en de genezende kracht van de goddelijke Liefde zal erkennen in wat het
gedaan heeft en nog doet voor de mensheid. De beloften zullen nagekomen worden. De tijd voor
het herverschijnen van de goddelijke genezing is altijd; en een ieder, die zijn aardse al op het altaar
van de goddelijke Wetenschap legt, drinkt nu van de beker van Christus, en wordt toegerust met
de geest en macht van Christelijke genezing.

