Dit is de Christian Science Bijbel Les voor 12 Juni, 2016. Onderwerp: God, de behoeder van de
mens. Gouden tekst: Genesis 1:27,28
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en
vrouwelijk schiep Hij hem.

En God zegende hem.

Beantwoorde Lezing. Psalmen.
Heb de HEERE lief, al Zijn devoten, want de HEERE beschermt de getrouwen, maar beloont
overvloedig degene die voortreffelijk volbrengt.

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik

zal al Uw wonderen vertellen. In U zal ik mij verblijden en verheugen, ik zal Uw Naam loven, o
Allerhoogste! Wanneer mijn vijanden terugschrikken, zullen zij vallen en voor Uw aangezicht
omkomen. Want U hebt mijn recht en mijn zaak behartigd, als een rechtvaardige Rechter zit U op
de troon. De HEERE is een schuilplaats voor de verdrukten, een veilige vesting in tijden van
narigheid.
Nu de les. Spreuken.
Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. Zij
strekt haar hand uit naar de armen, zij reikt haar handen uit naar de behoeftigen. Kracht en
waardigheid zijn haar kleding, en zij lacht de toekomst tegemoed. Zij opent haar mond met
wijsheid, onderricht in goedhartigheid ligt op haar tong. Zij ziet toe op haar huishouding en
brood van de ledigheid eet zij niet. Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een
vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden. Geef haar van de vrucht van haar handen
en haar werken prijzen haar in de poorten.
1 Korinthe.
Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel
van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en u
bent het.
Galaten.
Er is geen Jood of Griek; er is geen knecht of vrije man; er is geen man of vrouw; want u bent
allen één in Christus Jezus.

1 Samuel.
Een rijke man uit Maon bezat daar een schapenboerderij, Hij heette Nabal en zijn vrouw, een
mooie en erg intelligente vrouw, heette Abigaïl. Toen David hoorde dat Nabal zijn schapen aan
het scheren was, stuurde hij tien jonge mannen naar Karmel om hem de volgende boodschap over
te brengen: "Moge God u en uw familie voorspoed geven.

Nu heb ik mijn mannen gestuurd

om een kleine bijdrage van uw kant en wilde u vragen hen niet teleur te stellen. Want wij zijn op
een feestdag gekomen. Geef ons alstublieft een geschenk van wat voorradig is." De jonge mannen
gaven Davids boodschap aan Nabal door en wachtten op zijn antwoord. "Wie is die David
eigenlijk", wilde Nabal weten. "Wie denkt die zoon van Isaï wel dat hij is? Er zijn tegenwoordig
heel wat knechten die bij hun meesters weglopen. Moet ik soms brood, water en vlees dat ik voor
mijn scheerders heb geslacht, aan kerels geven van wie ik niet weet waar zij vandaan komen?"
Met die boodschap keerden Davids boodschappers naar hem terug. "Pak jullie zwaarden", riep
David, zijn riem met het zwaard om zijn middel vastmakend. Hij nam 400 mannen mee en 200
bleven achter om hun eigendommen te bewaken. Ondertussen was een van Nabals mannen naar
Abigaïl gegaan en had gezegd: "David heeft mannen vanuit de wildernis gestuurd om onze meester
te begroeten, maar hij beledigde hen en schold hen uit. U kunt beter snel iets bedenken, want
onze meester en zijn hele familie krijgen hier moeilijkheden mee. Hij is zo koppig, er valt met hem
niet te praten!" Abigaïl verzamelde snel 200 broden, twee zakken wijn, vijf klaargemaakte
schapen, ongeveer zestig liter geroosterd koren, honderd rozijnenkoeken en 200 vijgekoeken, die
zij op ezels liet pakken. "Schiet maar op", zei zij tegen haar knechten, "ik kom wel achter jullie
aan." Ze vertelde haar man echter niet wat zij ging doen. Toen Abigaïl David zag aankomen, liet
zij zich snel van haar ezel glijden en boog diep voor hem. "Ik neem alle schuld voor deze zaak op
mij, mijn heer", zei zij. "Luister alstublieft naar wat ik wil zeggen. Vergeef mij voor het onrecht
dat we u hebben aangedaan. De HERE zal u vast en zeker het eeuwige koningschap voor uw
nakomelingen schenken, want u voert Zijn oorlogen; en u zult nooit iets fout doen in uw hele
leven.

David antwoordde Abigaïl: "Gezegend is de HERE, de God van Israël, dat Hij mij u

vandaag heeft laten ontmoeten! Dank zij God voor uw heldere verstand! Gezegend bent u dat u
mij ervan weerhoudt bloedschuld op mij te laden en het recht in eigen hand te nemen. Toen nam
David de geschenken van haar aan en zei dat zij veilig naar huis kon terugkeren, omdat hij haar
man niet zou doden. Toen zij thuiskwam, was een groot feest in volle gang, dat Nabal had
georganiseerd. Hij was erg uitgelaten en stomdronken, daarom vertelde zij hem pas de volgende
morgen over haar ontmoeting met David. Hij was toen weer nuchter en toen zijn vrouw vertelde

wat er was gebeurd, stierf hij.

Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: "Prijs de HERE!

God heeft het Nabal betaald gezet en ervoor gezorgd dat ik het niet zelf hoefde te doen; hij heeft
zijn verdiende loon gekregen voor zijn zonde.
Psalmen.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet
sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw
Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de
maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.

De

HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
481. 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.
444. Stap voor stap zullen zij, die op Hem vertrouwen, ervaren dat God ons een toevlucht en
sterkte is, een zeer actuele steun in moeilijkheden.
63. In de Wetenschap is de mens voortgekomen uit Geest. Zijn herkomst 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 wezen, God is zijn Vader en Leven is de wet van zijn
bestaan.
226. God heeft een hoger programma van mensenrechten opgezet en Hij heeft het gebaseerd op
meer goddelijke eisen. Deze aanspraken berusten niet op normen of doctrines, maar op de
demonstratie van vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
224. Waarheid brengt de aspecten van vrijheid. Op haar vaandel staat het door Ziel geinspireerde
motto, de slavernij is afgeschaft. De macht van God brengt de gevangene verlossing. Er is geen
macht die de goddelijke Liefde kan weerstaan. Wat is deze vermeende macht, die God
weerstreeft? Waar komt het vandaan? Wat is het, dat de mens met ijzeren boeien aan zonde,

ziekte en dood kluistert? Alles wat de mens tot slaaf maakt, is onverenigbaar met het goddelijke
bestuur. Waarheid maakt de mens vrij.
144. Menselijke wilskracht is geen Wetenschap. De menselijke wil behoort tot de zogenaamde
stoffelijke zinnen, en het gebruik ervan moet worden veroordeeld. De menselijke wilskracht zou
de mensenrechten kunnen schenden. Het veroorzaakt voortdurend kwaad en is geen bestanddeel
van het realisme van het zijn. Het is de Waarheid, en niet de fysieke wilskracht, welke de
goddelijke macht is die tot de ziekte zegt: Zwijg, wees stil.
227. De wet van het goddelijke Gemoed moet een eind maken aan de menselijke onderwerping,
anders zullen stervelingen onkundig blijven van de onvervreemdbare rechten van de mens, en
onderworpen zijn aan hopeloze slavernij, omdat enkele openbare leermeesters een onwetendheid
omtrent de goddelijke macht toelaten, - een onwetendheid, die de basis vormt voor voortdurende
onderwerping en het menselijke lijden. Als we de rechten van de mens onderscheiden, kunnen we
niets anders dan het einde van alle onderdrukking verwachten. Slavernij is niet de wettige staat
van de mens. God maakte de mens vrij. Christian Science verheft de maatstaf voor vrijheid en
roept: Volg mij! Ontsnap aan de slavernij van ziekte, zonde en dood! Jezus gaf de weg aan.
Burgers van de wereld, aanvaardt de glansrijke vrijheid van de kinderen van God en wees vrij! Dit
is uw goddelijk recht. Het zelfbedrog van de stoffelijke gewaarwording, en niet de goddelijke wet,
heeft u gekneveld, uw ongebonden ledematen verstrikt, uw bekwaamheden verlamd, uw lichaam
verzwakt en de afbeelding van uw wezen misvormd.
516. God vormt alles naar Zijn eigen gelijkenis. Leven wordt weerspiegelt in het 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. 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.

Genesis 1:27. En God schiep de mens naar Zijn beeld,

naar het beeld van God schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij hem.

Om deze

gedenkwaardige gedachte te benadrukken, herhalen wij dat God de mens in Zijn evenbeeld
maakte, om de goddelijke Geest te weerspiegelen. Hieruit volgt dat "mens" een soortnaam is.
Mannelijk, vrouwelijk en onzijdig geslacht zijn menselijke begrippen.
517. De ideale idee van de mens stemt overeen met schepping, intelligentie en Waarheid. In de

goddelijke Wetenschap hebben we minder recht om God als mannelijk te beschouwen, dan Hem
vrouwelijk te achten, want Liefde geeft het meest duidelijke idee van God.
57. Een samenvoegen van de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten vormt volledigheid. Het
mannelijke gemoed bereikt een hogere schakering door bepaalde bestanddelen van het
vrouwelijke gemoed, terwijl het vrouwelijke gemoed moed en kracht verwerft door de mannelijke
eigenschappen. Deze ongelijkvormige eigenschappen sluiten op natuurlijke wijze met elkaar aan,
en hun waarachtige harmonie bestaat uit geestelijke eenheid. Beide geslachten moeten liefdevol,
rein, teder en sterk te zijn. De aantrekkingskracht tussen ingeboren eigenschappen zal alleen
voortduren als zij zuiver en waar is, en liefelijke tijden van vernieuwing brengt, net zo als de
terugkerende lente.
249. Laat de man en vrouw zoals God ze schiep aan het licht komen. Laat ons de goddelijke
Geestkracht ervaren, die ons in frisse oorspronkelijkheid van leven brengt, en die geen sterfelijke
of stoffelijke macht erkent die tot vernietigen in staat is.
521. De harmonie en onsterfelijkheid van de mens zijn ongeschonden. We moeten ons afwenden
van de tegengestelde veronderstelling dat de mens stoffelijk geschapen zou zijn, en onze blik
wenden naar het geestelijke scheppingsverhaal, dat op ons hart en in ons begrip gegraveerd zou
moeten zijn met de punt van een diamant en de pen van een engel.

