
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 7 Februari, 2016.    Onderwerp: Geest. 

Gouden tekst:  Zacharia 4:6 

Dit is het woord van de HEERE: niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, 
zegt de HEERE van de  legermachten. 

Beantwoorde Lezing:  Jesaja en Openbaring. 

Ik zal de goedertierenheid van de HEERE in herinnering roepen, de loffelijke daden van de 
HEERE, naar alles wat de HEERE  voor ons heeft gedaan, de grote goedheid voor het huis van 
Israël, die Hij hun bewezen heeft naar Zijn barmhartigheid  en naar de veelheid van Zijn 
goedertierenheid.     Want Hij zei: Zij zijn immers Mijn volk,  kinderen die niet zullen liegen!  Zo 
werd Hij hun tot een Heiland.   In al hun  benauwdheid was Hij benauwd;  de Engel van Zijn 
aangezicht heeft hen verlost.  Door Zijn liefde en door Zijn genade    heeft Híj hen bevrijd;  Hij hief 
hen op en droeg hen al de dagen van weleer.      

Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd 
verlicht door zijn  heerlijkheid.      En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al 
Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!     En ik hoorde zoiets als een geluid 
van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware  
donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God,  heerst als een Koning. 

Nu de les. 

Jesaja. 

HEERE, wees ons genadig, op U hebben wij gewacht. Wees elke morgen hun arm; ja, ons heil in 
tijd van benauwdheid.    Nu zal Ik opstaan, zegt de HEERE, nu zal Ik verhoogd worden, nu zal Ik 
verheven worden.      Hoor, u die ver weg bent, wat Ik heb gedaan, en u die dichtbij bent, erken 
Mijn macht!  

Numeri 

Maar Mozes zei: Och, dat al het volk van de HEERE profeten waren,  dat de HEERE Zijn Geest 
over hen gaf!          Toen sprak Mozes  Laat de HEER over deze gemeenschap een man aanstellen  
die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat, en  die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, 



opdat de gemeenschap van de HEERE niet zal zijn als schapen die geen  herder hebben.  Toen zei 
de HEERE tegen Mozes:  Neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man  in wie de Geest is, en leg 
uw  hand op hem.  Leg een deel van uw waardigheid op hem. Dan zal heel de gemeenschap van de 
Israëlieten naar hem luisteren.       Hij legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over, zoals 
de HEERE door de dienst van Mozes  gesproken had. 

Jozua. 

Het gebeurde na  de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de 
zoon van Nun,  de dienaar van  Mozes, zei:  Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek 
deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land  dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.  Elke 
plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik  tot Mozes gesproken 
heb.      Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes 
geweest ben, zal Ik met u zijn.  Ik zal u  niet loslaten en u niet verlaten. 

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond,  maar u moet het dag en nacht overdenken, 
zodat u nauwlettend zult  handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers 
zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u  verstandig handelen.   Dit boek met deze wet 
mag niet wijken uit uw mond,  maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat  u nauwlettend 
zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen 
voorspoedig maken  en dan zult u verstandig handelen.   Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en 
moedig, schrik niet en wees niet ontsteld,  want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen 
gaat.      

Jericho was volkomen gesloten  vanwege de Israëlieten: er ging niemand uit en er ging niemand in.  
Toen zei de HEERE tegen  Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in 
uw hand gegeven.   U, alle strijdbare mannen, moet  rondom de stad gaan, de stad één keer 
rondtrekken. Zo moet u zes dagen doen.   Zeven priesters moeten voor de ark uit  zeven 
ramsbazuinen dragen. En u moet op de zevende dag zeven keer rondom de stad gaan, en de 
priesters moeten op de  bazuinen blazen.   En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de 
ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort,  dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. 
Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet eroverheen klimmen,  ieder recht voor zich uit.  
Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tegen hen: Draag de ark van het verbond,  en 
laat zeven priesters zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark van de HEERE uit.  



Hij liet de ark van de HEERE rondom de stad gaan, eenmaal eromheen.  En het gebeurde, toen de 
priesters de zevende maal op  de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: Juich, want de 
HEERE heeft u de stad gegeven!   Het volk juichte, toen  zij op de bazuinen bliezen. En het 
gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich  aanhief.  En de 
muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in.   Zo 
was  de HEERE met Jozua, en zijn roem ging door heel het land. 

Ezechiël 

Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE   Ik zal Mijn Geest in uw binnenste 
geven. Ik zal maken dat u  in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 
en ze houdt.   U zult wonen in het land dat Ik uw  vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij 
zijn en Ík zal een God voor u zijn. 

Lukas. 

En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het nieuwtje over Hem 
verspreidde zich door heel de  omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door 
allen geprezen.  

Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het huis van Simon. De 
schoonmoeder van Simon had  hoge koorts en ze vroegen Hem om hulp voor haar.   En Hij boog 
Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet  haar. Zij stond onmiddellijk op en diende 
hen.  Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei  kwalen gekweld, deze 
zieken bij Hem;  en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. Zij allen stonden versteld 
van  de grootheid van God. 

Psalmen. 

Mijn ziel wacht stil op God; van Hem is mijn redding. Mijn ziel, wacht stil voor God, want Hij is 
mijn hoop.  Zeker, Hij  is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.   In God 
is mijn redding en mijn glorie;  mijn  sterke rots, mijn toevlucht is in God.  Vertrouw op Hem te 
allen tijde, volk;  stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.          God is voor ons een toevlucht.  God 
heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van God is.  

2 Timotheüs 



De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met u allen. Amen. 

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

275.  Het uitgangspunt van de goddelijke Wetenschap is, dat God, Geest, alles is en dat er geen 
andere macht noch Gemoed  is. 

481.  De mens is voortgekomen uit en afhankelijk van God, Geest, en niets anders.  Het wezen van 
God is oneindigheid,  vrijheid, harmonie en onbeperkte gelukzaligheid.  "Waar de Geest van de 
Heer is, daar is vrijheid."   Evenals de  hogepriesters van weleer is de mens vrij om in te gaan in het 
heiligdom - het rijk van God.  

194.  De almachtige Geest deelt haar macht niet met de materie of de menselijke wil.  

512.  Geest wordt weergegeven door kracht, aanwezigheid en macht, en ook door heilige 
gedachten, gevleugeld met Liefde.   Deze engelen van zijn aanwezigheid, met de allerheiligste 
missie, zijn overvloedig aanwezig in de geestelijke atmosfeer  van Gemoed, en brengen zodoende 
hun eigen eigenschappen voort.  Hun individuele vormen kennen wij niet, maar we weten dat  
hun geaardheid verbonden is met de goddelijke natuur; en geestelijke zegeningen die op die 
manier verzinnebeeld worden,  zijn de veruiterlijkte maar toch subjectieve staten van geloof en 
geestelijk begrip.   

566.  Het Oude Testament kent aan de engelen, de goddelijke boodschappen van God, 
verschillende functies toe.  Michaëls  eigenschap is geestelijke kracht.  Hij leidt de hemelse 
legerscharen tegen de macht van zonde, Satan, en vecht de heilige  oorlogen.  Gabriel heeft de 
rustigere taak om een gewaarwording over te brengen van de alomtegenwoordigheid van de  
koesterende Liefde.   Deze  engelen bevrijden ons uit de diepten.  Waarheid en Liefde komen 
naderbij in tijden van  rampspoed, als krachtig vertrouwen of geestelijke macht worstelt en 
zegeviert door het begrijpen van God. 

109.  De drie grote waarheden van Geest: almacht, alomtegenwoordigheid en alwetendheid, - 
Geest, die alle macht bezit,  alle ruimte vult en alle Wetenschap uitmaakt, - weerspreken voor 
altijd het geloof dat de materie werkelijk bestaat.         Deze onvergankelijke waarheden laten het 
authentieke bestaan zien als de stralende werkelijkheid van Gods schepping,  waarin alles wat Hij 
gemaakt heeft, door Zijn wijsheid goed genoemd wordt.          Zo was het dan dat ik, zoals nooit 
tevoren, de vreselijke onwerkelijkheid inzag die kwaad wordt genoemd.  Dezelfde macht  van God 



bracht een andere glansrijke stelling aan het licht, - de volmaakbaarheid van de mens en het 
instellen van het  koninkrijk der hemelen op aarde. 

356.  Het zogenaamde stoffelijke bestaan levert geen bewijs van het geestelijke bestaan en 
onsterfelijkheid.   De  conclusies van Jezus over dit onderwerp waren prakties en hij beheerste 
ziekte, zonde en dood op grond van zijn  geestelijkheid.  Omdat hij de nietsheid van materiële 
dingen begreep, sprak hij over het vlees en Geest als twee  tegengestelden, - als  dwaling en 
Waarheid, die niets bijdroegen aan elkanders geluk en bestaan. Jezus wist dat: "het is  de geest die 
levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut." 

70.  Het sterfelijke bestaan is een raadsel.  Elke dag is een mysterie.  Het getuigenis van de 
lichamelijke zintuigen kan  ons niet vertellen wat werkelijk en wat bedriegelijk is, maar de 
openbaringen van Christian Science ontsluiten de schatten  van Waarheid.  Alles wat onwaar en 
zondig is kan nooit de atmosfeer van Geest binnendringen.  Er is maar één Geest.      De mens is 
nimmer God, maar de geestelijke mens, gemaakt in Gods evenbeeld, weerspiegelt God.  In deze 
wetenschappelijke  weerspiegeling zijn het Ego en de Vader onscheidbaar.  

71.  Niets is werkelijk en eeuwig, - niets is Geest, - behalve God en Zijn idee.  Het kwaad  bezit 
geen werkelijkheid.   Het is geen persoon, plaats noch ding, maar is gewoonweg een impressie, een 
zinsbedrog van de stoffelijke zin. 

207.  Aangezien God Geest is, wordt het kwaad onmiskenbaarder en ergeniswekkender naar mate 
wij geestelijke vordering  maken, totdat het uit ons leven verdwijnt.  Dit bewijst ons standpunt, 
want iedere wetenschappelijke verklaring in het  Christendom heeft zijn bewijs.  Een foutieve 
verklaring leidt tot foutief optreden. 

37.  Tevergeefs proberen stervelingen Waarheid te liquideren door het zwaard of de brandstapel, 
maar de dwaling sneuvelt  alleen voor het zwaard van Geest. 

225.  De geschiedenis van ons land, net als alle geschiedenis, verduidelijkt de macht van Gemoed, 
en laat zien dat de  macht van de mens evenredig is aan zijn belichaming van het correcte denken.  
Enkele onsterfelijke uitspraken, die de  almacht van de goddelijke justitie uitademden, zijn 
voldoende geweest om tirannieke ketenen te verbreken en de geselpaal  en de slavenmarkt af te 
schaffen; maar er kwam geen eind aan de verdrukking door bloedvergieten, noch kwam de adem 
van  vrijheid uit de mond van een kanon.  Liefde is de bevrijder. 



139.  Van begin tot einde staat de Bijbel vol met verhalen over de zege van Geest, Gemoed, over de 
materie.  Mozes bewees  de macht van Gemoed door wat de mensen wonderen noemen; en Jozua, 
Elia en Eliza deden dit ook.  Het Christelijke tijdperk  werd ingeleid met tekenen en wonderen. 

192.  De morele en geestelijke macht behoort toe aan Geest, die de wind in zijn handen verzameld, 
en deze richtlijn komt  overeen met de Wetenschap en harmonie.  In de Wetenschap kun u geen 
macht hebben die tegen God is, en de lichamelijke  zintuigen moeten hun leugenachtige getuigenis 
opgeven.  Uw invloed voor goed hangt af van het gewicht dat u in de   correcte schaal werpt.  Het 
goede dat u doet en belichaamt geeft u de enige macht die verkrijgbaar is.  Het kwaad is geen  
macht.  Het is een bespotting van kracht, die weldra zijn zwakte laat merken en ondergaat, om 
nooit meer boven te komen. 

514.  Morele moed is de leeuw die uit de stam van Juda is, de koning van het mentale rijk.  Vrij en 
onbevreesd doolt het  door het woud.  Ongehinderd ligt het in het open veld, of rust in grazige 
weiden, ....aan zeer stille wateren.  In de  figuurlijke overbrenging van de goddelijke naar de 
menselijke gedachte worden toewijding, stiptheid en volharding  vergeleken met de beesten op 
duizend bergen.  Zij dragen de bepakking van sobere vastbeslotenheid en houden gelijke tred  met 
de hoogste doelstelling.  Tederheid vergezelt alle door Geest verleende macht. 

325.  Wanneer Christus geopenbaard (kenbaar) zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met 
Hem geopenbaard (kenbaar)  worden in heerlijkheid.   Dit schrijft Paulus in Kolossenzen 3:4.  
Wanneer het geestelijke bestaan wordt begrepen in heel  zijn volmaaktheid, voortdurendheid en 
macht, dan zal de mens worden ontdekt in het evenbeeld van God. 

 

  

 

 

 

 

  



  

  

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

  

   

 


