Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 3 Januari, 2016.
Onderwerp: God. Gouden Tekst: Psalm 97:9
U, HEERE, bent de allerhoogste over de hele aarde, U bent zeer hoog verheven boven alle
goden.
Beantwoorde Lezing: Psalm 71.
Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen; laat mij nooit beschaamd worden.
Red mij door Uw gerechtigheid en bevrijd mij, neig Uw oor tot mij en verlos mij.
Wees mij tot een rots, een toevlucht, waar ik steeds naar vluchten kan.
U hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want U bent mijn rots en mijn burcht!
Mijn God, bevrijd mij uit de hand van de kwade mensen, uit de hand van de onrechtvaardige
en wrede mensen.
Want U bent mijn hoop, HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.
O God, blijf niet ver van mij; mijn God, kom mij spoedig te hulp.
O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen.
Nu de les. 1 Timotheüs
Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de
gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.
Efeziërs.
Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder
....opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw
kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.
Exodus.
Toen sprak God al deze woorden: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of
beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen,
en die niet dienen, .....
Deuteronomium.
Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel
uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw
kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u
neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een
voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw
poorten schrijven.

Pas dan op dat u de HEERE niet vergeet. U mag niet achter andere

goden aan gaan, de goden van de volken die rondom u zijn.

Als in uw midden een profeet

opstaat of iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, en dat teken of dat
wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter andere goden aan
gaan, die u niet kent, en laten we die dienen, luister dan niet naar de woorden van die profeet
of naar hem die die dromen heeft! Want de HEERE, uw God, stelt u dan op de proef om te
weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de
HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen
en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.
2 Kronieken
Josia was acht jaar oud toen hij koning werd, en regeerde eenendertig jaar in Jeruzalem. Hij
deed wat juist was in de ogen van de HEERE, en ging in de wegen van zijn vader David en
week niet af naar rechts of naar links. In het achtste jaar van zijn regering, toen hij nog een
jongeman was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. In het twaalfde jaar begon hij
Juda en Jeruzalem van de offerhoogten, de gewijde palen, en de gesneden en de gegoten
beelden te reinigen.
En men brak voor zijn ogen de altaren van de Baäls af. Hij brak de wierookaltaren, die er
bovenop stonden, stuk. Ook de gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden brak hij in
stukken en hij verpulverde ze, .... Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. Hij brak de altaren en de
gewijde palen af, verbrijzelde de gesneden beelden door ze te verpulveren en brak al de

wierookaltaren in heel het land van Israël stuk. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem.
1 Johannes.
Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.
Jeremias.
Want zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw
midden zijn, en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat
dromen, want met leugen profeteren zij tegen u in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden,
spreekt de HEERE.
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten
van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij
aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en
vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden,
spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit
alle volken .....
Jesaja.
Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet
wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. U,
ellendige, door stormen voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal uw stenen leggen in
schitterend zilverwit, Ik zal u grondvesten op saffieren, uw torens maken van kristal, uw
poorten van robijn, heel uw vestingmuur van edelsteen. Al uw kinderen zullen door de
HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.

Elk wapentuig dat

tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat,
zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun
gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
587. God, het grootse IK BEN; het alwetende, alziende, al-werkzame, alwijze, al-liefhebbende
en eeuwige; Beginsel, Gemoed, Ziel, Geest, Leven, Waarheid, Liefde, alle substantie en

intelligentie.
465. Vraag: Is er meer dan één God of Beginsel? Antwoord: Nee. Beginsel en zijn idee is één,
en dit is God, de almachtige, alwetende en alomtegenwoordige Existentie, en zijn spiegelbeeld
is de mens en het heelal.
467. De voornaamste vereiste van deze Wetenschap is: U zult geen andere goden voor Mijn
aangezicht hebben. Deze "Mij" is Geest. Daarom betekent dit gebod: U zult geen andere
intelligentie, substantie, waarheid noch liefde hebben dan die, welke geestelijk zijn. Het
tweede gebod is er aan gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
63. In de Wetenschap is de mens voortgekomen uit Geest. Zijn afkomst bestaat uit het mooie,
het goede en zuivere. Zijn herkomst is niet, zoals dat van stervelingen, in dierlijke aandriften,
en evenmin ondergaat hij materiële omstandigheden voordat hij intelligentie bereikt. Geest is
de primaire en definitieve oorsprong van zijn existentie, God is zijn Vader en Leven is de wet
van zijn wezen.
29. De mens, die direkt van God afstamt, is de idee van Geest, en het onsterfelijke bewijs dat
Geest harmonieus en de mens eeuwig is. Jezus was voortgekomen uit Maria´s schuchtere
verstandhouding met God.
332. Vader-Moeder is de naam voor God, die Zijn tedere relatie met zijn geestelijke schepping
aanduidt. Zoals de apostel het uitdrukte in woorden die hij met instemming citeerde van een
klassieke dichter: Want wij zijn ook zijn nageslacht.
582. Kinderen. De geestelijke gedachten en afgevaardigden van Leven, Waarheid en Liefde.
62. De gehele opvoeding van kinderen moet erop gericht zijn om manieren van
gehoorzaamheid te vormen aan de geestelijke en morele wet, waarmee een kind het geloof in
zogenaamde natuurkundige wetten tegemoet kan treden en overwinnen, een geloof dat ziekte
opwekt. Als de ouders in hun babies een begeren veroorzaken om voortdurend vermaakt te
worden, om altijd te worden gevoed, gewiegd, opgetild of aangesproken te worden, dan
zouden deze ouders na jaren niet moeten klagen over de prikkelbaarheid en onbezonnenheid
van hun kinderen, die de ouders zelf hebben veroorzaakt.

61. Is de reproductie van de menselijke soort niet een grotere verantwoordelijkheid, een
ernstigere taak, dan het cultiveren van uw tuin of het fokken van uw veestapel om uw kuddes
en scharen te vermeerderen? Niets dat niet waard is om eeuwig te zijn, zou aan de kinderen
doorgegeven moeten worden.
236. Kinderen behoren hun ouders te gehoorzamen; opstandigheid is een kwaad dat het
ontluikende zelfbestuur verknoeit. Ouders moeten hun kinderen zo jong mogelijk de
waarheden van gezondheid en heiligheid leren. Kinderen zijn gewilliger dan volwassenen, en
leren makkelijker de eenvoudige waarheden te waarderen die hen gelukkig en goed zullen
maken.

Vandaar het belang van Christian Science, waar wij leren van het ene Gemoed, en

van de toegankelijkheid van het goede als de kuur voor ieder euvel.
146. De eerste verafgoding was het vertrouwen in de materie. De onderwijssystemen hebben
het vertrouwen in medicijnen in de mode gebracht, in plaats van het vertrouwen in God.
Door erop te vertrouwen dat de materie zijn eigen disharmonie zou vernietigen, is het welzijn
en de harmonie opgeofferd. Dergelijke systemen zijn verstoken van de levenskracht van
geestelijke macht, waardoor de stoffelijke zin dienaar wordt van de Wetenschap en godsdienst
Christelijk wordt.
102. Er is slechts één werkelijke aantrekkingskracht, die van Geest.
73. God bestuurt de mens en God is de enige Geest. Iedere andere invloed of bekoring van
zogenaamde geest is een sterfelijk geloof, dat gekend zou moeten worden door haar vruchten,
- de voortzetting van het kwaad.
186. Het kwaad is een ontkenning, want het is de afwezigheid van waarheid. Het is niets,
omdat het de afwezigheid van iets is. Het is onwerkelijk, want het veronderstelt de
afwezigheid van God, de almachtige en alomtegenwoordige. Iedere sterveling moet leren dat
er geen kracht noch werkelijkheid is in het kwaad.

De enige macht van het kwaad is om

zichzelf te vernietigen. Het kan nimmer ook maar iets van het goede wegvagen.
567. Die leugenachtige bewering _ dat oude geloof, die oude slang wiens naam duivel (kwaad)
is, die beweert dat er intelligentie in de stof is, die de mens ten goede kan komen of benadelen
- is volledig zelfbedrog, de rode draak; en wordt door Christus, Waarheid, de geestelijke idee,

verstoten en zo wordt bewezen dat zij machteloos is.

Onder het voorwendsel een grote

prater te zijn, moest hij van begin af aan een leugen zijn. Zijn engelen, of boodschappers,
worden samen met hun uitvinder uitgeworpen. Het beest en de valse profeten zijn wellust en
huichelaarij. Deze wolven in schaapkleren worden opgemerkt en gedood door onschuld, het
lam van Liefde.

De goddelijke Wetenschap laat zien hoe het lam de wolf doodt. Onschuld

en Waarheid overwinnen schuld en dwaling.
371. Ik zou niet ineens een kind in een man willen veranderen, en ook zou ik een zuigeling
niet levenslang een baby willen houden. Ik eis geen onmogelijk iets als ik de rechten doe
gelden van Christian Science; maar omdat deze leer zijn tijd ver vooruit is, moeten we onze
behoefte aan haar geestelijke ontplooing niet ontkennen. De mensheid zal beter worden door
de Wetenschap en het Christendom. Uit de noodzakelijkheid om het menselijke geslacht te
verheffen komt het gegeven voort dat Gemoed het kan volbrengen; want Gemoed kan
reinheid verlenen in plaats van onzuiverheid, kracht in plaats van zwakte, en gezondheid in
plaats van ziekte. Waarheid is een heilzame invloed in het hele organisme, en kan het
helemaal gezond maken.
502. Het scheppende Beginsel - Leven, Waarheid en Liefde - is God. Het heelal weerspiegelt
God. Er is maar één Schepper en één schepping. Deze schepping bestaat uit de ontwikkeling
van geestelijke ideeën en hun identiteit, 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.
288. De onvergankelijke Wetenschap vernietigt wat stervelingen hebben geleerd van de
dwaling en het werkelijke wezen van de mens als een kind van God komt aan het licht.

