Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 5 Juni, 2016. Onderwerp: God is de enige
Oorzaak en Schepper.

Gouden tekst: Exodus 9:16.

Maar hierom heb Ik u laten bestaan, om u Mijn kracht te tonen, zodat Mijn Naam op heel de
aarde bekendgemaakt zal worden.
Beantwoorde Lezing. Psalmen.
Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt, en niet wijzelf, Zijn volk en de schapen van
Zijn weide.

Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen, de aarde wordt verzadigd

door de vrucht van Uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren, en gewassen ten dienste
van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort:

De glorie van de HEERE zij voor eeuwig,

de Heer zal zich verheugen in Zijn werken. Ik zal mijn leven lang voor de HEERE zingen ,ik zal
mijn God loven zolang ik ben.
Nu de Les. Johannes.
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het
begin bij God.

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding

gemaakt dat gemaakt is.

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de

mensen.
Psalmen.
Want de HEERE is een grote God, een grote Koning boven alle goden.
diepste plaatsen van de aarde en de hoge bergen zijn van Hem.

In Zijn hand zijn de

Van Hem is ook de zee,

want Híj heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij buigen en
aanbidden, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God.
Prediker.
Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat er een moeilijke tijd komt. God zal ons
doen en laten namelijk beoordelen, ook alle verborgen dingen, of ze nu goed of slecht waren.
1 Samuel.
Er was een man uit het bergland van Efraïm en hij had twee vrouwen. De naam van de ene was
Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen

kinderen. Eli, de priester, zat op een stoel bij de deurpost van de tempel van de HEERE. Bitter
van gemoed bad Hanna tot de HEERE en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af; zij zei: HEERE
van de legermachten, wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en
Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die
voor al de dagen van zijn leven aan de HEERE geven, en er zal geen scheermes op zijn hoofd
komen. Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van Hem
gebeden hebt. Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon
en gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de HEERE gebeden.

Daarna, toen hij

van de borst af was, nam zij hem met zich mee, bracht hem in het huis van de HEERE in Silo, en
brachten de jongen bij Eli.

En zij zei, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om

tot de HEERE te bidden. Ik bad om deze jongen, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik Hem
gevraagd heb. Daarom geef ik hem nu voor zijn hele leven aan de HERE.
Jesaja.
Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Want
Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de HEERE.
Toch rust mijn oog op de man met een nederig en verslagen hart, die beeft voor mijn woord.
Hoor het woord van de HEERE, u die beeft voor Zijn woord: Uw broeders die u haten, die u
verstoten vanwege Mijn Naam, zeggen: Laat de HEERE verheerlijkt worden! Maar Hij zal
verschijnen tot uw blijdschap, zíj daarentegen zullen beschaamd worden. Wat is dat voor een
opschudding in de stad? Wat is dat voor een vreselijk lawaai uit de tempel? Het is de stem van de
HERE, Die vergelding over Zijn vijanden brengt. Zou Ík ontsluiting geven en niet geboren doen
worden, zegt de HEERE, of zou Ik, die geboorte veroorzaakt, deze ook verhinderen? Verblijd u
met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. Wees vrolijk met haar, u allen die
over haar treurt, Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik laat een rivier van vrede naar haar toestromen.
Ik zal u daar troosten, zoals een kind wordt getroost door zijn moeder. U zult het zien, uw hart zal
vrolijk zijn, en uw gebeente zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de HEERE gekend
worden door Zijn dienaren.
Romeinen.
Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. De
Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En wij weten dat voor hen die

God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn
voornemen geroepen zijn.
Efeziërs.
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk
geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus
door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten
volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u
de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot
heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of
denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de
gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
502. Het scheppende Beginsel - Leven, Waarheid en Liefde - is God. Het heelal weerspiegelt God.
Er is maar één schepping en één Schepper. 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.
335. Geest, God, heeft alles in en uit Zichzelf geschapen. Geest heeft nooit de stof geschapen. Er
is in Geest niets waaruit de materie gemaakt zou kunnen worden, Want, zoals de Bijbel verklaart,
zonder de Logos, het Aeon, of het Woord Gods, is er geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
262. De basis van de sterfelijke disharmonie is een verkeerd begrip van de oorsprong van de mens.
Een goed begin leidt tot een goed einde. Ieder begrip dat schijnt te beginnen met de hersenen
begint verkeerd. Het goddelijke Gemoed is de enige oorzaak of Beginsel van het zijn. Er bestaat
geen oorzaak in de materie, in het sterfelijke denken, of in fysieke vormen. Stervelingen zijn
zelfverheerlijkers. Zij denken dat ze onafhankelijke werkers zijn, persoonlijke uitvinders en zelfs
bevoorrechte initiatiefnemers van iets dat God niet kon of wilde scheppen. De creaties van het
sterfelijke gemoed zijn stoffelijk. De onsterfelijke, geestelijke mens alleen vertegenwoordigt de
waarheid van de schepping. Wanneer de sterfelijke mens zijn denkwereld doet samengaan met het

geestelijke en alleen werkt zoals God werkt, zal hij niet langer in de duisternis tasten en zich aan de
aarde vastklampen omdat hij nog geen voorproefje van de hemel heeft gehad.
479. Als een kind de nakomeling is van de lichamelijke gewaarwording en niet van Ziel, moet het
kind een stoffelijke oorsprong hebben, en geen geestelijke. Met welk recht zou een moeder het
blijde Bijbelse gezegde kunnen uitspreken: Ik heb een man van de Here verkregen? Als er
daarentegen iets van God komt, kan het niet sterfelijk en stoffelijk zijn, het moet onsterfelijk en
geestelijk zijn.

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg,

en duisternis was op de afgrond. (Genesis 1:1,2.) In de oneindige eeuwigheid, in de Wetenschap
en waarheid van het zijn, zijn de enige waarheden Geest en zijn ontelbare creaties. Duisternis en
chaos zijn de ingebeelde tegengestelden van licht, begrijpen en altijd durende harmonie, en het zijn
onderdelen van het niets.
555. Het zoeken naar de oorsprong van de mens, die de weerspiegeling van God is, is net zo iets
als een onderzoek instellen naar de oorsprong van God, de in-zichzelf bestaande en eeuwige.
Slechts de machteloze dwaling zou Geest met de materie, goed met kwaad, en onsterfelijkheid met
sterfelijkheid willen verenigen, en dan deze schijn-eenheid mens willen noemen, alsof de mens
beide een afstammeling van Gemoed en stof, van God en mens zou zijn. Schepping berust op een
geestelijke basis. Wij verliezen onze maatstaf van volmaaktheid en we laten de juiste voorstelling
van God buiten beschouwing, wanneer wij toegeven dat het volmaakte iets kan veroorzaken dat
onvolmaakt kan worden, dat God het vermogen tot zondigen verleent, of dat Waarheid het
vermogen tot dwalen schenkt.
526. God verklaarde dat alles wat Hij schiep goed was, en de Bijbel geeft aan dat Hij alles schiep.
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. Het is dit geestelijke inzicht in de Bijbel dat
de mensheid uit ziekte en dood opheft en met geloof bezielt.
205. Wanneer zal de misvatting dat er leven is in de materie, en dat zonde, ziekte en dood creaties
zijn van God, ontmaskerd worden? Wanneer zal het worden begrepen dat de stof noch
intelligentie, leven noch gevoel bezit, en dat het tegenovergestelde geloof de overvloedige oorzaak

van al het lijden is. God schiep alles door Gemoed, en maakte alles volmaakt en eeuwig. Waar is
dan de noodzaak voor herstelling of reproductie?
550. Vanwaar komt Leven, of Gemoed, tot het menselijke geslacht? De materie bezit zeer zeker
geen Gemoed. God is het Leven, of de intelligentie, die de individualiteit van zowel dieren als
mensen vormt en in stand houdt. God kan niet eindig worden en beperkt zijn binnen materiële
grenzen. Geest kan geen stof worden en evenmin kan Geest ontwikkeld worden door zijn
tegengestelde. Wat baat het om het ten onrechte zo genoemde stoffelijke leven te onderzoeken,
dat eindigt zoals het begint, in anonieme nietsheid? Het ware begrip van het zijn, met zijn eeuwige
volmaaktheid, moet nu verschijnen, zoals het ook hierna zal gebeuren.
557. Christian Science laat zien dat de harmonie toeneemt naarmate de tendens van de schepping
zich verheft naar de geestelijke mens - naar een groter begrip en intelligentie; maar in de richting
van de lichamelijke zintuigen, des te minder een sterveling af weet van zonde, ziekte en
sterfelijkheid, des te beter voor hem, - des te minder pijn en zorg zullen zijn deel zijn. Wanneer de
nevels van het sterfelijke gemoed vervliegen, zal de vloek verwijderd worden die tegen de vrouw
zegt, "Met smart zult u kinderen baren." De goddelijke Wetenschap maakt de wolkenvelden van
dwaling ongedaan met het licht van Waarheid, en haalt het doek op voor de mens als nooit
geboren en nooit stervende, maar samen bestaand met zijn Schepper.
507. Het heelal van Geest weerspiegelt de scheppingskracht van het goddelijke Beginsel, of Leven,
dat de ontelbare vormen van Gemoed voortbrengt en de toename regelt van de samengestelde
idee, de mens. De wetenschappelijke, goddelijke schepping verkondigt het onsterfelijke Gemoed
en het heelal als door God geschapen.

