Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 19 juni, 2016.
Onderwerp: Is het heelal, de mens inbegrepen, ontwikkeld door atoomkracht?
Gouden Tekst: Psalm 100:3.

Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt –wij zijn van Hem, zijn volk en de
schapen van Zijn weide.

Beantwoorde Lezing: uit Job en Amos.

Hoor dit aan, Job! Blijf staan en let op de wonderen van God. Waar was u toen Ik de
aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar
afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar
uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen
gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God
juichten? Wie heeft de wijsheid in het binnenste gelegd? Of wie heeft aan het hart
het inzicht gegeven? Want, zie, Hij Die de bergen vormt, Die de wind schept en Die
aan de mens bekendmaakt wat zijn gedachten zijn, Die de dageraad tot duisternis
maakt, en Die op de hoogten van de aarde treedt; de HEERE, God van de
legermachten, is Zijn Naam.

Nu de les. Psalmen.

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want Híj

heeft haar gegrondvest ...

Genesis.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. En God zei: Laat er licht zijn! En er
was licht. En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht,
over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde
kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij
hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zag al wat Hij gemaakt had,
en zie, het was zeer goed.

Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Toen Abram
99 jaar oud was, kwam de HERE bij hem en zei: "Ik ben de God de Almachtige;
gehoorzaam Mij en leef als een oprecht man. Ik sluit een verbond met u en zal u
ontelbare nakomelingen geven. U zult niet de vader van één, maar van vele volken
worden." Abram wierp zich op de grond met zijn gezicht naar beneden. God
vervolgde: "Ik zal ook uw naam veranderen. U zult niet langer Abram heten, maar
voortaan is uw naam Abraham (Vader van velen), want dat zult u zijn. Zo heb Ik het
bepaald. Ik zal u miljoenen nakomelingen geven onder vele volken! Er zullen
koningen onder uw nageslacht zijn.
Wat uw vrouw Saraï betreft", ging God verder, "zij zal niet langer Saraï heten, maar
Sara (Prinses). Ik zal haar zegenen en een zoon van u geven! Ja, Ik zal haar zegenen en
haar moeder maken van grote volken! Zij zal koningen voortbrengen."
Abraham liet zich weer voor de HERE op de grond vallen en dacht lachend bij

zichzelf: "Hoe kan een man van 100 jaar vader worden en een vrouw van 90 jaar nog
een kind krijgen?" Maar God zei: "Nee, uw vrouw Sara zal een zoon krijgen, die
Isaäk (Gelach) zal heten en Ik zal mijn verbond ook met hem en zijn nakomelingen
sluiten, voor altijd. Mijn verbond sluit Ik met Isaäk, die Sara volgend jaar om deze
tijd ter wereld zal brengen.
Toen deed de HERE wat Hij had beloofd: Sara raakte in verwachting. Zo kreeg
Abraham op zijn hoge leeftijd nog een zoon en precies op de tijd, die de HERE had
genoemd. Abraham noemde zijn zoon Isaäk (Gelach). Abraham was toen 100 jaar
oud.

Jesaja.

Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen,
Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het
volk dat daarop is, en geest aan hen die daarop wandelen: Ík, de HEERE, heb U
geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen en U behouden.

Mattheüs.

Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: Noem niemand op de aarde
uw vader, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. U dwaalt, omdat
u de Schriften niet kent en de kracht van God ook niet.

Romeinen.

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar
u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba,
Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als
wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus; ...

Hebreeën.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de
zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis
gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het
Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat
gezien kan worden. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want
wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Door
het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan
naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te
weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land
van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en
Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de
stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. Door het
geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te
baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het
beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man die al zo goed als dood was, zovelen
geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de
zee, dat niet te tellen is.

Psalmen.

Kom, laten wij ons neerbuigen en vereren, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons
gemaakt heeft. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide, de schapen
van Zijn hand.

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

547. De Schrift is zeer heilig. Ons streven moet zijn om haar geestelijk te doen
begrijpen, want slechts door dit begrip kan de waarheid bereikt worden. De ware
theorie van het heelal, de mens inbegrepen, wordt niet gevonden in het materiële
verhaal, maar in geestelijke ontwikkeling. De geinspireerde gedachte doet afstand
van een materiële, zinnelijke en sterfelijke theorie van het heelal en aanvaardt de
geestelijke en onvergankelijke.

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 wij
wonderen noemen; Jozua, Elia en Eliza deden dit ook. Het Christelijke tijdperk werd
ingeleid met tekenen en wonderen.

255. De sterfelijke mens heeft een verdrag gesloten met zijn ogen om de Godheid te
kleineren met menselijke opvattingen. In verbond met de stoffelijke zin hebben

stervelingen een beperkt perspectief van alles.

547. In haar geschiedenis van vergankelijkheid is Darwin´s theorie van de evolutie
op materiële grondslag consequenter dan de meeste. Dit is in het kort de theorie van
Darwin, - dat Gemoed zijn tegengestelde, de materie, veroorzaakt, en vervolgens deze
materie macht geeft om het heelal, de mens inbegrepen, opnieuw te scheppen. De
materiële evolutie houdt in dat de grootse Eerste Oorzaak materieël moet worden, en
daarna óf weer Gemoed moet worden, óf in stof en nietsheid moet ondergaan.

89. De materie is intelligent noch creatief. De boom is niet in staat om zichzelf te
maken. Geluid brengt geen muziek voort, en de mens is niet de vader van de mens.
Als er zaad nodig is om graan voort te brengen, en graan om meel te maken, of als
één dier een ander dier kan verwekken, hoe kunnen we dan hun oorspronkelijke
bestaan verklaren? Hoe werden de broden en vissen vermenigvuldigd aan de oever
van Galilea, zelfs zonder meel of enig ander element waarvan brood of vis gemaakt
zou kunnen worden?

257. Gemoed creeërt Zijn eigen gelijkenis in ideeën, en de substantie van een idee is
ver van de veronderstelde substantie van de niet-intelligente materie. Vandaar dat
het Vader-Gemoed niet de vader van de materie is.

507. Het heelal van Geest weerspiegelt de scheppingsmacht van het goddelijke
Beginsel, of Leven, dat de ontelbare vormen van Gemoed voortbrengt en de toename
regelt van de samengestelde idee, de mens. Bomen en planten brengen geen vruchten
voort door een eigen voortplantingsvermogen, maar omdat zij het alomvattende

Gemoed weerspiegelen. Een materiële wereld impliceert een sterfelijk gemoed en de
mens een schepper. De wetenschappelijke, goddelijke schepping verkondigt het
onsterfelijke Gemoed en het heelal als door God geschapen.

69. Het wetenschappelijke feit dat de mens en het heelal voortgekomen zijn uit
Geest, en daarom geestelijk zijn, staat net zo vast in de goddelijke Wetenschap als het
bewijs dat stervelingen het begrip van gezondheid alleen verkrijgen als zij het besef
van zonde en ziekte verliezen. Stervelingen kunnen Gods schepping nooit begrijpen
zolang zij geloven dat de mens een schepper is. De kinderen van God, die er nu reeds
zijn, zullen alleen als zodanig opgemerkt worden wanneer de mens de waarheid van
het zijn vindt. Zo is het dus dat de werkelijke, ideale mens verschijnt naarmate de
onwerkelijke en stoffelijke verdwijnt. Niet langer te trouwen of ten huwelijk gegeven
te worden zal het voortbestaan van de mens en zijn ervaring van toename niet
beinvloeden in Gods oneindig ontwerp. Om op geestelijke wijze te begrijpen dat er
slechts één schepper, namelijk God, is, ontplooit de gehele schepping, bevestigt het
woord van de Bijbel, brengt de liefelijke verzekering dat er geen afscheid noch leed
bestaat, en dat de mens onsterfelijk, volmaakt en eeuwig is.
Indien studenten van Christian Science hun kinderen op geestelijke wijze opvoeden,
kunnen zij ook anderen geestelijk onderrichten, zonder in strijd te komen met het
wetenschappelijke begrip van Gods schepping.

65. Ervaring moet de leerschool voor verdienstelijkheid zijn, en het menselijke geluk
moet voortkomen uit de hogere natuur van de mens. Moge Christus, Waarheid,
aanwezig zijn bij ieder huwelijksaltaar, om het water in wijn te veranderen en aan het
menselijke leven een inspiratie te geven, waardoor het geestelijke en eeuwige bestaan

van de mens ontwaard kan worden.

31. Jezus erkende geen vleselijke banden. Hij zei: U zult niemand uw vader noemen
op de aarde, want één is uw Vader, die in de hemelen is. En hij vroeg opnieuw: wie is
mijn moeder, en wie zijn mijn broeders? Hij gaf te verstaan dat het diegenen zijn, die
de wil van zijn Vader doen. Het staat nergens vermeld dat hij enig mens Vader
noemde. Hij erkende Geest, God, als de enige schepper, en daarom als de Vader van
allen.

258. God brengt in de mens de oneindige idee tot uitdrukking, die zich altijd aan het
ontwikkelen is, zich uitbreidend en hoger en hoger rijzend vanuit een onbegrensd
standpunt.

516. De essentiële bouwstof, het Leven, de Intelligentie, de Waarheid en Liefde
waaruit God bestaat, worden door zijn schepping weerspiegeld, en wanneer wij het
valse getuigenis van de lichamelijke zinnen ondergeschikt maken aan de feiten van de
Wetenschap, zullen wij deze ware gelijkenis en weerspiegeling overal zien.

256. Alle dingen zijn geestelijk geschapen. Gemoed, niet de materie, is de schepper.
Liefde, het goddelijke Beginsel, is de Vader en Moeder van het heelal, de mens
inbegrepen.

264. Naarmate stervelingen betere denkbeelden over God en mens verkrijgen, zullen
talloze dingen van de schepping, die eerder onzichtbaar waren, zichtbaar worden.

Wanneeer we erkennen dat Leven Geest is, en nooit in of van de materie, dan zal dit
begrip aangroeien tot zelfvervulling, waarbij we alles in God, goed, vinden, en geen
ander bewustzijn nodig hebben. Geest en zijn creaties zijn de enige werkelijkheden
van het zijn. Onder de microscoop van Geest verdwijnt de materie. Wanneer we
bekend worden met de praktijk van Christian Science en de geestelijke staat van de
mens erkennen, zullen we Gods schepping zien en begrijpen, -de volle heerlijkheid
van aarde, hemel en mens.

