
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 21 Februari, 2016. 

Onderwerp: Gemoed.   Gouden tekst: Matheüs 22:37. 

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 

Beantwoorde Lezing: 1 Korinthiërs 

 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld,  maar de Geest Die uit God is, opdat wij 
zouden weten de dingen die  ons door God genadig geschonken zijn.  Van die dingen spreken wij 
ook,  niet met woorden die de menselijke wijsheid ons  leert, maar met woorden die de Heilige 
Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.  

Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid 
voor hem. Hij kan ze ook  niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.    Want wie 
heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem  zal onderrichten? Maar wij hebben de 
gedachten van Christus. 

Nu de les.  Romeinen. 

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,  hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn 
oordelen en  onnaspeurlijk Zijn wegen!    Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of 
wie is Zijn raadsman geweest?     Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. 

Spreuken. 

Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen 
slaan op de wijsheid,   als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem 
laat klinken om inzicht, als je het zoekt  als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de 
vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden.   De HEERE geeft immers wijsheid, uit 
Zijn mond komen kennis en inzicht.  Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed,   Hij is een 
schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen.    
Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen.  Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen, en 
billijkheid, op elk goed spoor.  

Genesis. 

De farao zei tegen Jozef: Ik heb een droom gehad, en er is niemand die hem kan uitleggen, maar ik 



heb over u horen zeggen  dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen.  Jozef antwoordde de 
farao: Dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden  wat het welzijn van farao dient. Toen sprak 
de farao tot Jozef: Zie, in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl.    En zie, uit de Nijl 
kwamen zeven koeien op, vet van vlees en mooi van gestalte, en ze graasden in het rietgras.  Maar 
zie,  na hen kwamen er zeven andere koeien op, zwak, zeer lelijk van gestalte en mager van vlees. 
Ik heb in heel het land Egypte  nog nooit zoiets lelijks gezien.  Die magere en lelijke koeien aten die 
zeven eerste, vette koeien op.  Die kwamen in hun  buik, maar het was niet te merken dat ze in 
hun buik waren gekomen, want hun uiterlijk was even lelijk als in het begin.  Toen werd ik 
wakker. Vervolgens zag ik in mijn droom, en zie, zeven aren kwamen op in één halm, vol en mooi. 
En zie,  daarna kwamen er zeven dorre, dunne, door de oostenwind verschroeide aren op.     En de 
zeven dunne aren verslonden die zeven mooie aren. Dit heb ik ook tegen de magiërs gezegd, maar 
er was niemand die  mij de betekenis kon vertellen. Toen zei Jozef tegen de farao: De dromen van 
de farao zijn één. God heeft de farao  bekendgemaakt wat Hij gaat doen. Die zeven mooie koeien 
betekenen zeven jaren, die zeven mooie aren betekenen ook zeven  jaren; de dromen zijn één. Die 
zeven magere en lelijke koeien, die na hen opkwamen, zijn zeven jaren; die zeven lege, door  de 
oostenwind verschroeide aren zullen zeven jaren van honger zijn.     Zie, de komende zeven jaren 
zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn. Maar daarna zullen er zeven jaren van  
hongersnood aanbreken; dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn, en de honger zal 
het land verwoesten.     Nu dan, laat de farao naar een verstandige en wijze man uitzien en die over 
het land Egypte aanstellen.     Laat de farao het volgende doen: Laat hij opzichters over het land 
aanstellen en tijdens de zeven jaren van overvloed het  vijfde deel van de opbrengst van het land 
Egypte opeisen. Laten zij alle voedsel van deze komende goede jaren  bijeenbrengen en op last van  
de farao het koren opslaan, als voedsel in de steden, en dat bewaren. Dan zal dat voedsel  als 
voorraad dienen voor het land in de zeven jaren van honger die in het land Egypte zullen komen, 
zodat het land niet  van honger omkomt.  Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit 
iemand kunnen vinden als deze man, in wie de  Geest van God is?   Daarop zei de farao tegen Jozef: 
Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo  verstandig en wijs als u.  U zult 
zelf  over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen;  alleen wat de  troon betreft, 
zal ik meer aanzien hebben dan u.    

Jakobus. 

Wie is wijs en verstandig onder u?  Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in 



zachtmoedige wijsheid.     Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, 
beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.      Dat is niet de wijsheid die van boven komt, 
maar ze is aards, natuurlijk,  duivels.  Want waar afgunst en eigenbelang is,  daar heersen wanorde 
en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens  
vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en 
ongeveinsd.      

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder 
overvloedig geeft en geen  verwijten maakt, en  ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in 
geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers,  wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die 
door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.  Want zo iemand  moet niet denken 
dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn 
wegen.  

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. 

Filippenzen. 

de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in 
Christus Jezus.          Verder, broeders, al wat waar is,  al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al  
wat rein is, al wat lieflijk is, al wat  welluidend is, als er enige deugd is en als er iets 
prijzenswaardigs is, bedenk dat.  

Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Beker 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 enkele 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 goed, dan het goede dat 
God geeft.  De goddelijke metafysica, zoals het aan het geestelijk begrip  geopenbaart wordt, laat 
duidelijk zien dat alles Gemoed is en dat Gemoed God is, almacht, alomtegenwoordigheid,  
alwetendheid, - wat inhoudt dat het alle macht, alle aanwezigheid en alle Wetenschap is.  
Dientengevolge is alles in  werkelijkheid de manifestatie van Gemoed. 

205.  Wanneer wij onze verhouding met het goddelijke ten volle begrijpen, dan kunnen we geen 



ander Gemoed hebben dan het  Zijne, - geen andere Liefde, wijsheid of Waarheid, geen ander 
besef van Leven, en geen bewustzijn van het bestaan van  materie of dwaling. 

259.  De sterfelijke gedachte brengt haar eigen voorstellingen over en vormt haar broedsel 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 ideeën, rein, volmaakt en blijvend,  worden door het goddelijke Gemoed 
overgebracht door middel van de goddelijke Wetenschap, die de dwaling met Waarheid  corrigeert 
en geestelijk denken eist, goddelijke begrippen, met als doel dat zij harmonieuze resultaten zouden  
voortbrengen.  Als we onze conclusies betreffende de mens afleiden uit het onvolmaakte in plaats 
van uit de volmaaktheid, kunnen we niet  meer tot de ware voorstelling en het juiste begrip van de 
mens komen en ons daaraan gelijk maken, dan dat een beeldhouwer  zijn contouren kan 
vervolmaken met een onvolmaakt model, ofdat een schilder de gestalte en het gelaat van Jezus kan  
afbeelden terwijl hij het karakter van Judas in gedachten houdt.  

555.  Een onderzoeker zei eens tegen de ondekster van Christian Science: "De uitleg die u geeft 
over de waarheid spreekt  me wel aan, maar ik begrijp niet wat u zegt over de dwaling."  Dit is de 
aard van de dwaling.  Het merk van onwetendheid   zit op zijn voorhoofd, want het begrijpt niet 
en kan ook niet begrepen worden.  De dwaling zou graag als gemoed aanvaard  worden, alsof het 
net zo werkelijk en door God geschapen zou zijn als waarheid; maar Christian Science kent de 
dwaling  entiteit noch macht toe, want de dwaling is geen gemoed en ook niet het effect van 
Gemoed.  

62.  We moeten niet steeds meer intelligentie toekennen aan de materie, maar steeds minder, als 
we wijs en gezond willen  zijn.  Het goddelijke Gemoed, dat knop en bloesem vormt, zal voor het 
menselijke lichaam zorgen, net zoals het ook de  leliën bekleedt; maar laat geen sterveling zich 
inlaten met het bestuur van God door er de wetten van menselijke  dwaalbegrippen tussen te 
werpen.  De hogere natuur van de mens wordt niet bestuurd door de lagere; was dit het geval, dan  
zou het de volgorde van wijsheid omdraaien. 

283.  Gemoed is hetzelfde Leven, dezelfde Liefde, gister, vandaag en altijd.  De materie en de 
uitwerkingen ervan, -  zonde, ziekte en dood - zijn gesteldheden van het sterfelijke gemoed die 
uitwerken, tegenwerken en dan tot stilstand  komen.  Het zijn geen waarheden van Gemoed.  Het 
zijn geen denkbeelden maar droombeelden.  Beginsel is allesomvattend.   Het staat geen dwaling 



toe, maar berust op begrijpen. 

82.  In een wereld van zonde en zinnelijkheid, die naar een grotere machtsontwikkeling voortjaagt, 
is het verstandig om  ernstig te overwegen of men beinvloed wordt door het menselijke gemoed, 
of het goddelijke Gemoed.  Wat de profeten van  Jehova deden, lukte de aanbidders van Baal niet; 
maar arglistigheid en bedrog beweerden dat zij de schepping  van wijsheid  konden evenaren. 

298.  De geestelijke zin, die de stoffelijke zinnen tegenspreekt, brengt intuïtie, hoop, vertrouwen, 
begrip,  verwezenlijking en werkelijkheid met zich mee.  De stoffelijke zin brengt het geloof tot 
uitdrukking dat bewustzijn in de  materie zetelt.  Dit menselijke geloof, dat fluctueert tussen een 
gevoel van pijn en genot, hoop en vrees, leven en dood,  komt nooit verder dan de begrenzing van 
het sterfelijke en onwerkelijke.  Wanneer het werkelijke bereikt wordt, dat door  de Wetenschap 
aangekondigd wordt, zal vreugde niet langer onzeker zijn, noch hoop een lege fraude. 

2.  God is Liefde.  Kunnen we Hem vragen méér te zijn?  God is intelligentie.  Kunnen wij het 
oneindige Gemoed op de  hoogte stellen van iets dat Hij niet reeds begrijpt?  Verwachten wij de 
volmaaktheid te veranderen?  Zullen we om meer  vragen bij de open bron die reeds meer 
voortbrengt dan wij aanvaarden?  Het onuitgesproken verlangen brengt ons wel  dichterbij de 
bron van al het bestaan en alle zegen.      Om God te vragen om God te zijn, is een ijdele herhaling.  
God is dezelfde gister en heden en in alle eeuwigheid, en Hij  die onveranderlijk rechtvaardig is, zal 
het goede doen zonder eraan  herinnerd te worden.  De wijsheid van de mens is  onvoldoende om 
hem te machtigen God raad te geven.     

505.  Geest verleent het begrip dat het bewustzijn opheft en in alle Waarheid binnenleidt.  De 
Psalmdichter zegt: "De  Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, ja, 
dan de geweldige baren van de zee."  De  geestelijke zin is het onderscheiden van het geestelijke 
goede.  Inzicht is de scheidingslijn tussen het werkelijke en het  onwerkelijke.  Het geestelijke 
begrip brengt Gemoed aan het licht, - Leven, Waarheid en Liefde en demonstreeret de  goddelijke 
zin, en geeft zo het geestelijke bewijs van het heelal in Christian Science.       Dit begrip is niet 
verstandelijk, het komt niet voort uit aangeleerde verworvenheden; het is de werkelijkheid van 
alles  aan het licht gebracht.  

 

 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


