Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 31 Juli, 2016. Gouden tekst: Leviticus 19:18
u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.
Beantwoorde Lezing: Efeziërs 4.
Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen
bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te
verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:
Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van
elkaar. Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de
duivel geen plaats. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is
tot opbouw, opdat het gratie geeft aan hen die het horen. Laat alle bitterheid, woede, toorn,
geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van
elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
Nu de Les. De Bijbel. 1 Johannes
Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat doet struikelen.
Spreuken
een echte vriend is meer toegewijd dan een broer.
1 Samuel.
Nadat koning Saul zijn gesprek met David had beëindigd, ontmoette David Jonathan, de zoon van
de koning, en het klikte meteen tussen deze twee. Op dat moment ontstond een hechte
vriendschap tussen Jonathan en David. Jonathan bezegelde die vriendschap door David zijn
mantel, harnas, zwaard, boog en gordel te geven. David voerde alle opdrachten van de koning
steeds succesvol uit. Saul was bang voor David en jaloers omdat de HERE hem had verlaten en nu
met David was. Saul begon er daarom bij zijn dienaren en bij zijn zoon Jonathan op aan te
dringen dat zij David moesten vermoorden. Maar Jonathan, die een boezemvriend van David was
geworden, vertelde hem wat zijn vader van plan was. "Morgenochtend", waarschuwde hij hem,
"moet je ergens een schuilplaats zien te vinden. En Jonathan sprak goede dingen over David tegen
zijn vader, en zei tegen hem: Laat de koning niet zondigen tegen zijn dienaar, want hij heeft niets
verkeerds tegen u gedaan en alles wat hij voor u doet is goed. Saul luisterde naar de stem van

Jonathan en zwoer: "Zo waar de HERE leeft, ik zal hem in leven laten. Daarna riep Jonathan
David bij zich en vertelde hem wat was besproken. Hij nam David mee naar Saul en alles werd
weer net als vroeger. Maar op een dag zat Saul thuis met zijn speer in de hand toen opeens weer
de boze geest van God over hem kwam. David was al gekomen om op de harp te spelen, maar
plotseling gooide Saul met dezelfde bedoeling als tevoren de speer in Davids richting. David dook
echter weg en vluchtte de nacht in. De speer bleef trillend in de muur steken. David vestigde zich
toen in het heuvelgebied van de woestijn van Zif. Ondertussen ging Jonathan erop uit en hij
ontmoette David in het woud en bemoedigde hem in zijn geloof in God. David trok daarvandaan
en bleef in de bergvestingen van Engedi. En het gebeurde, nadat Saul was teruggekeerd van het
achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde: Zie, David is in de woestijn van Engedi.
Toen nam Saul drieduizend van de beste mannen uit heel Israël, en ging op weg om David en zijn
mannen te zoeken bij de Steenbokrotsen. Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg, waar een
grot was; Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de
zijkanten in de grot. Toen zeiden de mannen van David tegen hem: Zie, de dag waarvan de
HEERE u gezegd heeft: Zie, Ik geef uw vijand in uw hand, en u kunt met hem doen zoals het goed
is in uw ogen! Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af.

En het

gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonsde, omdat hij die punt van de mantel van Saul
afgesneden had.

En hij zei tegen zijn mannen: Moge de HEERE er geen sprake van laten

zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer, bij de gezalfde van de HEERE, dat ik mijn hand tegen
hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van de HEERE.

En David zei tegen Saul: Waarom

luistert u naar de woorden van de mensen die zeggen: Zie, David wil u kwaad doen? Zie, deze dag
hebben uw ogen gezien dat de HEERE u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei
dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard, want ik zei: Ik zal mijn hand niet uitsteken tegen
mijn heer; hij is immers de gezalfde van de HEERE. En het gebeurde, toen David geëindigd had
deze woorden tot Saul te spreken, dat Saul zei: Is dit jouw stem, mijn zoon David? En Saul begon
luid te huilen. Hij zei tegen David: Jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij
geweest, en ik ben slecht voor jou geweest. En nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en
dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal standhouden.
Mattheüs.
En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van
het Koninkrijk.

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan

zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.

En Hij onderwees hen en Hij zei: U hebt gehoord dat er

gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.

Maar Ik zeg u: Heb uw

vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u
beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij
laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen.
Johannes.
Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn
Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat
Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Ik noem u niet meer
dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat
Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.
Judas.
Bewaar uzelf in de liefde van God en wacht op de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus,
tot het eeuwige leven.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
302. God is Liefde. Hij is daarom het goddelijke, onmetelijke Beginsel, Persoon genoemd, of God.
Het ware bewustzijn van de mens is in de geestelijke, en niet in enige lichamelijke of persoonlijke
gelijkenis aan Geest.
475. De mens is de idee, het evenbeeld van Liefde.
113. De letter van de Wetenschap bereikt de mensheid heden rijkelijk, maar de geest ervan slechts
bij beetjes. Het vitale gedeelte, het hart en de ziel van Christian Science is Liefde. Zonder deze is
de letter alleen maar het stoffelijke overschot van de Wetenschap, - levenloos, koud en onbezield.
494. 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 bepaald tijdvak, aangezien voor de gehele
mensheid en op ieder uur de goddelijke Liefde in al het goede voorziet. Het wonder van de
barmhartigheid is geen wonder voor Liefde. Jezus liet het onvermogen van de lichamelijkheid

zien, en tevens het onbegrensde vermogen van Geest, en hiermee hielp hij het dwalende,
menselijke besef om de eigen overtuigingen te ontvluchten en teovlucht te zoeken in de goddelijke
Wetenschap.
454. Zelfs een beperkt begrip van de goddelijke Almacht verdrijft vrees en plant de voeten op het
rechte pad - het pad dat leidt naar het huis "niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de
hemelen." De menselijke haat heeft geen wettige volmacht en geen koninkrijk. Liefde zetelt op de
troon. De leer van absolute Christian Science is, dat het kwaad, of de stof, noch intelligentie noch
macht heeft en dit is de grote waarheid, die de dwaling alle vermomming afrukt.

Liefde

voor God en mens is de ware motivatie beiden bij het genezen en het onderwijzen. Liefde bezielt,
verlicht, leidt en geeft de weg aan. Juiste beweegredenen geven vleugels aan de gedachte en kracht
en vrijheid aan woorden en daden. Liefde is priesteres aan het altaar van Waarheid. Wacht
geduldig tot de goddelijke Liefde zich op de wateren van het stoffelijke gemoed beweegt en het
volmaakte begrip vormt. Geduld moet zijn "volmaakt werk" hebben.

Bedenk dat de

letter en het mentale argument slechts hulpmiddelen zijn om het denken in overeenstemming te
brengen met de geest van Waarheid en Liefde, die de zieke en de zondaar geneest.
455. God kiest voor het hoogste dienstbetoon iemand die tot een zodanige geschiktheid is gerijpt,
dat het elk misbruik van de zendig onmogelijk maakt. De Alwijze verleent zijn hoogste
vertrouwen niet aan degenen die hem onwaardig zijn. Als Hij een boodschapper machtigt, is het
een die geestelijk dichtbij Hem is. Niemand kan deze geestelijke macht misbruiken, als God hem
heeft laten zien om deze te onderscheiden.

Dit belangrijke punt in Christian Science moet

niet over het hoofd gezien worden, - dat uit dezelfde bron niet beide zoet en bitter water kan
stromen. Hoe groter uw bedrevenheid in de Wetenschap van geestelijke genezing en onderricht,
des te onmogelijker het voor u zal worden om de mensheid opzettelijk te beinvloeden
tegengesteld aan haar hoogste verwachtingen en verwezenlijkingen.
518. God geeft de geringere idee van Zichzelf als een schakel tot de hogere, en op haar beurt
beschermt de hogere steeds de lagere. De rijken van geest helpen de armen in één grote
broederschap, daar allen hetzelfde Beginsel, dezelfde Vader hebben; en gezegend is de mens, die
zijn broeders nood ziet en erin voorziet, en aldus zijn eigen profijt in dat van een ander zoekt.
469. Met één Vader, zelfs God, zou de hele menselijke familie als broeders zijn; en met één
Gemoed, namelijk God, of goed, zou de broederschap van de mensen uit Liefde en Waarheid

bestaan, en eenheid van Beginsel en geestelijke macht hebben, die de goddelijke Wetenschap
vormen. Het veronderstelde bestaan van meer dan één gemoed was de fundamentele dwaling van
de afgoderij. Deze dwaling aanvaardde het verlies van geestelijke macht, het verlies van de
geestelijke aanwezigheid van Leven als oneindige Waarheid zonder ongelijkenis, en het verlies
van Liefde als altijd aanwezig en universeel.
57. De menselijke genegenheid wordt niet voor niets tot uitdrukking gebracht, ook al wordt het
niet beantwoord. Liefde verrijkt het karakter, doet het groeien en zuivert en verheft het. De
winterse windvlagen van de aarde kunnen de bloemen van genegenheid loswroeten en ze
verstuiven in de wind; maar deze verbreking van vleselijke banden dient om de gedachte dieper
met God te verenigen, want Liefde ondersteunt het strijdende hart totdat het ophoudt te zuchten
over de wereld en zijn vleugels begint te ontvouwen voor de hemel.
266. Zou een bestaan zonder persoonlijke vrienden leeg voor u zijn? Dan zal de tijd komen dat u
eenzaam zult zijn en van sympathie verstoken; maar deze schijnbare leegte is reeds gevuld met de
goddelijke Liefde. Wanneer dit uur van ontwikkeling aanbreekt, zelfs al houdt u vast aan een
gevoel van persoonlijke genoegens, zal de geestelijke Liefde u dwingen datgene te aanvaarden, wat
uw groei het beste bevordert. Vrienden zullen u bedriegen en vijanden u belasteren. totdat de les
voldoende is om u te zegenen; want "als de nood het hoogst is, is Gods redding nabij." De
schrijfster heeft de voorafgaande voorspelling en de zegeningen ervan ondervonden. Zo leert Hij
stervelingen hun vleselijke passies en begeertes op te geven en de hand te leggen op geestelijkheid.
Dit wordt bereikt door zelfopoffering. Wereldomvattende Liefde is de weg van God in de
Christian Science.
452. Als u het oude ontgroeit, moet u niet bang zijn om het nieuwe in werking te stellen. Uw
vooruitgang kan afgunst opwekken, maar het zal ook respect afdwingen.
458. De zonde doet dodelijke anvallen op de Christian Scientist, wanneer het ritualisme en de
doctrines worden aangemaand om plaats te maken voor een hogere wet, maar de Wetenschap zal
de sterfelijke kwaadaardigheid hervormen. De Christelijk wetenschappelijke mens weerspiegelt
de goddelijke wet en wordt daardoor zichzelf tot wet. Hij doet niemand geweld aan. Ook zal hij
niet vals beschuldigen. De student van Christian Science bepaalt zijn koers met wijsheid en is
eerlijk en consequent in het navolgen van de aanwijzingen van het goddelijke Gemoed.
571. Ten alle tijden en onder alle omstandigheden overwin het kwaad door het goede. Kent uzelf,

en God zal de wijsheid en de gelegenheid verschaffen voor een zege over het kwaad. Gekleed in
het ornaat van Liefde, kan de menselijke haat u niet bereiken. Het bindmiddel van een hogere
mensheid zal alle belangen verenigen in het ene goddelijke.
464. De wapens van onverdraagzaamheid, onwetendheid en afgunst trekken zich terug voor een
eerlijk hart.
225. Liefde is de verlosser.

