Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 4 December, 2016.
Onderwerp: God, de enige Oorzaak en Schepper. Gouden tekst: Spreuken 16:4.
De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf,
Beantwoorde Lezing: Genesis.
In het begin heeft God de hemelen en de aarde gemaakt. En God zei: "Laten er
allerlei gewassen, zaaddragende planten en vruchtbomen met zaad in hun vruchten
op aarde groeien. God zei toen: "Laat de aarde dieren voortbrengen; vee, kruipende
dieren en allerlei wilde dieren." En er gebeurde wat Hij had gezegd. God maakte alle
soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren, elk naar hun eigen soort. God zag dat
ook dat goed was. En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht,
over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde
kruipen! God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij
hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk,
vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels
in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! En God zag al wat Hij
gemaakt had, en zie, het was zeer goed.
Nu de les. De Bijbel. Johannes.
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding
gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de
mensen.
Jakobus.
Dwaal niet, mijn geliefde broeders! Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van
boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of

schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons voortgebracht door het
Woord van de waarheid, opdat wij een soort primeur van Zijn schepselen zouden
zijn.
Prediker.
Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ik zei in mijn hart: De rechtvaardigen en
de slechten zal God oordelen, want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk
werk.
Lukas.
In de tijd dat Herodes koning van Judea was, leefde er de Joodse priester Zacharias.
Hij behoorde tot de priesterafdeling van Abia. Zijn vrouw Elisabeth kwam net als
hijzelf uit het priestergeslacht van Aäron. Zacharias en Elisabeth waren goede
mensen, die zich stipt aan Gods wetten hielden. Zij hadden geen kinderen, omdat
Elizabeth onvruchtbaar was en zij waren allebei al oud. Op een dag had Zacharias
dienst in de tempel, omdat zijn afdeling aan de beurt was.

Plotseling zag Zacharias

een engel van de Here staan, rechts van het altaar waarop de wierook werd gebrand.
Hij wist niet wat hem overkwam en werd bang. De engel zei: "Wees niet bang,
Zacharias. God heeft uw gebed verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen
en u moet hem Johannes noemen. Hij zal u en vele andere mensen heel erg blij maken
en hij zal velen van de Israëlieten terug brengen tot de Heere, hun God. En hij zal
voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te
bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de
rechtvaardigen, om een volk gereed te maken dat bereid is voor de Heer. En
Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw
is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik ben
Gabriël, die in Gods aanwezigheid sta, en ik ben gezonden om u te spreken en u dit
goede nieuws te verkondigen. En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienst
voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging; en na die dagen werd zijn vrouw Elizabet

zwanger. En zij verborg zich vijf maanden en zei: Zo heeft de Heere voor mij gedaan
in de dagen waarin Hij zag, om mijn vernedering onder de mensen weg te nemen.
De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. En haar
buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote welwillendheid bewezen had,
en verheugden zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om
het kind te besnijden en ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn
vader, maar zijn moeder antwoordde en zei: Nee, maar hij zal Johannes heten! En de
hand van de Heere was met hem.
Efeziërs.
Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend
heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, toen Hij ons,
overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheim
van Zijn wil bekendmaakte, om in de verstrekkinging van de volheid van de tijden
alles in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.
1 Korinthe.
Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Laat
niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld,
laat hij dwaas worden, opdat hij wijs worde. Want de wijsheid van deze wereld is
dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid.
En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat
daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u: hetzij Paulus, hetzij Apollos,
hetzij Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij tegenwoordige
dingen, hetzij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en
Christus is van God.
Efeziërs.
Ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent. Om deze

reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie de
hele familie in hemel en aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom van
Zijn glorie, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,
zodat Christus door het geloof in uw harten wone en u in de liefde geworteld en
gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de
breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die
de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
2 Timotheüs.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en
liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en
ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd samen met mij ontberingen om het
Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Die ons verlost en geroepen heeft
met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig
Zijn eigen voornemen en gratie, ons gegeven in Christus Jezus vóór de tijden der
eeuwen.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker
Eddy.
502. Het scheppende Beginsel of Pincipe - Leven, Waarheid en Liefde - is God. Deze
schepping bestaat uit geestelijke ideeën en hun eigenheid, die in het oneindige
Gemoed inbesloten zijn en voor altijd weerspiegeld zijn. Deze ideeën lopen uiteen
van het miniscuul kleine tot aan het oneindige toe, en de hoogste ideeën zijn de
zonen en dochters van God.
510. De Wetenschap laat ons zien dat er slechts één Gemoed is, dat in zijn eigen licht
schittert en het heelal in volmaakte harmonie bestuurt, de mens inbegrepen. Dit
Gemoed vormt ideeën, zijn eigen beeldvormingen en straalt het ontleende licht en de
intelligentie ervan uit, en verdeelt dit, en verheldert zo het Bijbelse woord: Wiens
zaad in zichzelf is. Op deze wijze vermenigvuldigen zich de ideeën van God en

vervullen de aarde. Het goddelijke Gemoed bevestigt de verhevenheid,
onmetelijkheid en oneindigheid van de geestelijke schepping.
275. Om de werkelijkheid en de orde van het zijn in de Wetenschap ervan te kunnen
begrijpen, moet u beginnen met God te beschouwen als het goddelijke Beginsel of
Principe van alles wat werkelijk bestaat. Geest, Leven, Waarheid en Liefde vormen
één geheel, en zijn de Bijbelse namen voor God. Alle substantie, intelligentie,
wijsheid, bestaan, onsterfelijkheid, oorzaak en gevolg behoren toe aan God. Dit zijn
Zijn eigenschappen, de onvergankelijke verschijningen van het oneindige, goddelijke
Beginsel, Liefde. Geen wijsheid is wijs, behalve Zijn wijsheid, geen waarheid is waar,
geen liefde is lieflijk, geen leven is Leven, behalve al het goddelijke; er is niets echt
goed behalve het goede dat God geeft.
69. Stervelingen kunnen Gods schepping nooit begrijpen, zolang ze geloven dat de
mens een schepper is.
171. Het bestuur van God over het heelal, de mens inbegrepen, is niet langer een
open vraag, maar bewijsbare Wetenschap. Jezus maakte het goddelijke Principe en
de macht van het onsterfelijke Gemoed aanschouwelijk door ziekte en zonde te
genezen en de onderbouw van de dood te verdelgen. Omdat hij zijn herkomst en
geaardheid verkeerd begrijpt, denkt de mens dat hij een samenvoeging is van materie
en Geest. Hij gelooft dat Geest door de materie geselecteerd wordt, door een zenuw
geleid en blootgesteld wordt om door de materie uitgedreven te worden. Het
verstandelijke, ethische en geestelijke, - ja, het evenbeeld van het eindeloze Gemoed, onderworpen aan hetgeen geen verstand bezit.
259. De sterfelijke gedachte brengt haar eigen voorstellingen over en vormt haar
maaksels volgens menselijke inbeeldingen. God, Geest, werkt geestelijk, niet
stoffelijk. De hersens of de materie hebben nimmer een menselijk begrip gevormd.
Vibratie is geen intelligentie; daarom is het geen schepper. Onsterfelijke ideeén, rein,
volmaakt en blijvend, worden door het goddelijke Gemoed overgebracht door middel

van de goddelijke Wetenschap, die de dwaling met Waarheid corrigeert en geestelijke
gedachten vereist, goddelijke begrippen, zodat er harmonieuze resultaten uit zouden
voortkomen.
257. De theorie dat Geest niet de enige substantie en schepper is, is een
pantheïstische dwaalleer, die eindigt in zonde, ziekte en dood; het is het geloof in een
lichamelijke ziel en een stoffelijk gemoed, een ziel die bestuurt wordt door het
lichaam en een gemoed in de materie. Deze overtuiging is oppervlakkig pantheïsme.
507. Bomen en planten brengen geen vruchten voort door een eigen
voortplantingsvermogen, maar omdat ze het alomvattende Gemoed weerspiegelen.
Het oneindige Gemoed schept en bestuurt alles, van de mentale molecule tot de
oneindigheid. Dit goddelijke Beginsel van alles brengt Wetenschap en kunst tot
uitdrukking door heel zijn schepping, alsmede de onsterfelijkheid van mens en heelal.
De schepping verschijnt steeds en moet dat ook altijd blijven doen, door de aard van
haar onuitputtelijke bron.
206. Kan er wel geboorte of dood bestaan voor de mens, de geestelijke gelijkenis en
het geestelijke evenbeeld van God? Inplaats dat God ziekte en dood stuurt, vernietigt
Hij die, en brengt onsterfelijkheid aan het licht. Het almachtige en oneindige
Gemoed maakte alles en omvat alles. Dit Gemoed maakt geen fouten die hij
vervolgens moet verbeteren. God maakt niet dat de mensen zondigen, ziek worden
of sterven.
262. wij kunnen de aard en het kaliber van Gods schepping niet doorgronden door in
de ondiepten van het sterfelijke geloof te duiken. We moeten ons slap gedwarrel
ongedaan maken - onze pogingen om leven en waarheid in de stof te vinden - en
boven het getuigenis van de stoffelijke zinnen uitstijgen, boven het sterfelijke tot de
onsterfelijke idee van God. Deze duidelijkere, hogere inzichten inspireren de Godgelijke mens om het absolute middelpunt en de allesomvattende omtrek van zijn
wezen te bereiken. Het goddelijke Gemoed is de enige oorzaak en het enige Beginsel

van het zijn.
263. Er kan slechts één schepper zijn, die alles gemaakt heeft. Alles wat een nieuwe
schepping schijnt te zijn, is slechts het ontdekken van een verafgelegen idee van
Waarheid; of anders is het een nieuwe verbreiding of zelfdeling van het sterfelijke
denken, zoals wanneer het een of ander bekrompen begrip met verbazing vanuit zijn
afzondering tuurt en het oneindige probeert na te bootsen. De vermenigvuldiging
van een menselijk en sterfelijk begrip van mensen en dingen is geen schepping. Een
zinnelijke gedachte, zoals een stofje dat in het gezicht van de geestelijke eindeloosheid
wordt geworpen, is volslagen blindheid ipv een wetenschappelijk, tijdloos bewustzijn
van de schepping.
516. God vormt alles naar Zijn eigen gelijkenis. Leven wordt weergeven in bestaan,
Waarheid in oprechtheid, God in goedheid, die er hun eigen vrede en voortbestaan
aan verlenen. Liefde, met het aroma van onzelfzuchtigheid, omhult alles in
schoonheid en licht. Het gras onder onze voeten roept ons geluidloos toe: de
zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. De bescheiden aardbeiboom ademt haar
zoete geur hemelwaarts. De grote rots geeft schaduw en bescherming. Het zonlicht
weerkaatst van de kerkoepel, straalt de gevangeniscel in, zwenkt de ziekenkamer
binnen, fleurt de bloem op en maakt het landschap mooier en zegent de aarde. De
mens, in Zijn evenbeeld gemaakt, bezit en weerspiegelt Gods heerschappij over de
gehele aarde. Samen bestaand en eeuwig met God, weerspiegelen man en vrouw in
verheerlijkte hoedanigheid voor altijd de oneindige Vader-Moeder God.
519. God was tevreden over Zijn werk. Hoe kan het ook anders, aangezien de
geestelijke schepping de uitkomst en uitstraling was van Zijn oneindige
zelfgenoegzaamheid en onsterfelijke wijsheid?
264. Wanneer wij de aanpak leren 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.

