Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 6 Maart, 2016.
Onderwerp: De Mens. Gouden tekst: Romeinen 1:9.
God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige.
Beantwoorde Lezing: 1 Timotheüs.
Want daarvoor spannen wij ons ook in en moeten wij veel doorstaan, omdat wij onze hoop
gevestigd hebben op de levende God, Die een redder is van alle mensen, in het bijzonder van de
gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.

Blijf bezig met het voorlezen, met het

vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom.

Veronachtzaam de genadegave niet die in u is

en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk
deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden.

Geef acht op

uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen
die u horen. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop
gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van
de gelovigen. O Timotheüs, bewaar de u toevertrouwde gave,..
Nu de Les.
1 Korinthiërs.
Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is.
1 Kronieken.
ken de God van je vader, en dien Hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel, want
de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming.
Psalmen.
Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw
gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de
middagzon.
1 Korinthiërs
Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Er is

verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van
werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

Want aan de één wordt door de

Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde
Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van
genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander
profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan
een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder
afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden
van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Want
ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. God heeft het lichaam zo samengesteld, dat
Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn,
maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee.
Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van
Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.
Lukas.
En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. Hij sprak een gelijkenis uit. Hij zei dan: Een
zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst
te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen
hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een
gezantschap na om te zeggen: Wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn.

En het

gebeurde, toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij
zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten wat ieder
met het zakendoen aan winst had gemaakt.

Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond

heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat
u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden. Toen kwam de tweede en zei:
Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem: En u, wees machthebber
over vijf steden. En een ander kwam en zei: Heer, zie uw pond, dat ik had weggelegd in een
zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet
uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem: Uit uw eigen mond zal
ik u oordelen, slechte slaaf. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven?
Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij

hem stonden: Neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de tien ponden heeft. Want ik
zeg u dat aan eenieder die heeft, gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook
afgenomen worden wat hij heeft.
Mattheüs.
Jezus zei tegen hen: als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets
ontvangen, geef het voor niets. Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus
sluw als de slangen en onschuldig als de duiven. En u zult door allen gehaat worden omwille van
Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. wie zijn kruis niet op zich
neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven
verliest omwille van Mij, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt,
ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de

gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Zalig bent u als men u smaadt en

vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.

Verblijd en

verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er
vóór u geweest zijn. U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft,
waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door
de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat,
maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor
de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Filipenzen.
want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
470. De mens is de uitdrukking van Gods wezen.
180. Wanneer de mens bestuurd wordt door God, het altijd aanwezige Gemoed dat alles begrijpt,
dan weet de mens dat met God alles mogelijk is.
258. De mens is meer dan alleen een stoffelijke verschijningsvorm met een gemoed erin, die aan

zijn levensomstandigheden moet ontsnappen om onsterfelijk te zijn. De mens weerspiegelt
oneindigheid, en dit spiegelbeeld is de ware idee van God. 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 uitgangspunt. Gemoed drukt alles uit wat er bestaat in de
oneindigheid van Waarheid. Wij weten niets meer van de mens als Gods ware evenbeeld en
gelijkenis, dan dat we van God weten. De menselijke vaardigheden worden vergroot en
vervolmaakt naarmate de mensheid zich de ware voorstelling van God en de mens eigen maakt.
Door geestelijk inzicht kunt u het hart van God onderscheiden en zo een begin maken om in de
Wetenschap de soortnaam mens te begrijpen. De mens wordt niet geabsorbeerd in God en kan
zijn individualiteit niet verliezen, want hij weerspiegelt het eeuwige Leven; ook is hij geen
geïsoleerde en afgezonderde idee, want hij vertegenwoordigt het oneindige Gemoed, het totaal
van alle substantie. In de goddelijke Wetenschap is de mens het ware beeld van God. De
goddelijke natuur vond haar beste vertolking in Jezus Christus, die stervelingen verraste met een
zuiverdere weerspiegeling van God en hun leven hoger verhief dan hun armzalige
gedachtenbeelden veroorloofden, - gedachten die de mens als gevallen, ziek, zondigend en
stervend afbeelden. Het Christus-gelijke begrip van het wetenschappelijke zijn en de goddelijke
genezing houdt een volmaakt Beginsel en een volmaakte idee in - een volmaakte God en een
volmaakte mens, - als het uitgangspunt voor het denken en de demonstratie.
265. Deze wetenschappelijke gewaarwording van het zijn, dat de materie opgeeft voor Geest,
suggereert op geen enkele wijze de assimilatie van de mens door God en het verlies van zijn
identiteit, maar verleent juist aan de mens een progressieve individualiteit, een bredere gedachtenen actiesfeer, een toenemende liefde en een hogere en duurzamere vrede.
317. Het begrijpen van zijn geestelijke individualiteit maakt de mens waarachtiger, aanzienlijker in
waarheid en stelt hem in staat om zonde, ziekte en dood te overwinnen.
323. Om meer te begrijpen, moeten wij in toepassing brengen wat wij al weten. We moeten
bedenken dat de Waarheid gedemonstreerd kan worden, wanneer zij begrepen wordt en dat het
goede niet begrepen is totdat het gedemonstreerd wordt.

Indien wij over weinig getrouw

geweest zijn zullen we meesters over velen gemaakt worden; maar het ene ongebruikte talent
verkommert en gaat verloren.
6. God is niet afgescheiden van de wijsheid die Hij toedeelt. De talenten die Hij geeft moeten wij

vervolmaken. Een beroep doen op Hem om ons werk dat slecht of niet gedaan is, te vergeven,
brengt de ijdele veronderstelling met zich mee dat we niets anders hoeven te doen dan vergiffenis
te vragen, en dat wij daarna vrij zullen zijn om de overtreding te herhalen.
238. Onbenutte kansen zullen ons terechtwijzen wanneer we proberen rechten te doen gelden op
de voordelen van een ervaring die we niet de onze gemaakt hebben en trachten te oogsten wat we
niet gezaaid hebben, en wanneer wij verlangen om op onrechtmatige wijze in andermans werk te
treden. Waarheid blijft vaak ongewenst, totdat we dit heelmiddel voor de menselijke ellende
zoeken omdat wij zo vreselijk lijden door de dwaling.
317. Een ieder die meest het leven van Jezus naleeft in deze tijd en het best de kracht van Christian
Science verkondigt, zal uit de drinkbeker van zijn Meester drinken. Weerstand tegen de
Waarheid zal zijn voetstappen dwarsbomen en hij zal zich blootstellen aan de haat van zondaars,
totdat "de wijsheid gerechtvaardigd zal worden van haar kinderen." Deze begenadigde zegeningen
rusten op de volgelingen van Jezus: "Indien de wereld u haat, zo weet, dat zij mij eer dan u gehaat
heeft"; "Zie ik ben met ulieden al de dagen," dat wil zeggen, niet alleen voor alle tijden, maar in alle
situaties en omstandigheden.
5. De volgelingen van Christus dronken uit zijn beker. Ondankbaarheid en vervolging vulden
deze tot de rand; maar God giet de rijkdommen van zijn liefde in het verstand en in het hart, en
geeft ons zo kracht in overeenstemming met onze dagen.
238. Het Bijbelse gebod "Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af," te gehoorzamen, is zich
de afkeuring van de wereld op de hals halen, maar dit misgenoegen, meer dan loftuigingen, stelt
iemand in de gelegenheid een Christen te zijn.
253. Het goddelijke gebod: "Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt
is," is wetenschappelijk, en de menselijke stappen die tot volmaaktheid leiden zijn onontbeerlijk.
Standvastig zijn zij die, al wakend en biddend, hard kunnen lopen en niet moe worden; kunnen
wandelen en niet verzwakken, die het goede snel verwerven en hun standpunt vasthouden, of het
langzaam verkrijgen en niet zwichten voor ontmoediging.
254. Onvolmaakte stervelingen begrijpen de uiteindelijke geestelijke volmaaktheid slechts
langzaam; maar een goed begin en het voortzetten van de strijd om het belangrijke existentiële
vraagstuk duidelijk te maken, is al veel te doen. Indien u uw schip van stapel laat lopen in de

immer wilde wateren van Waarheid, zult u stormen tegenkomen. Het goede dat u doet zal
gelasterd worden. Dit is het kruis. Neem het op en draag het, want zo wint en draagt u de kroon.
Pelgrim op aarde, uw tehuis is de hemel; onbekende, u bent de gast van God.
367. Een student van Christian Science neemt tegenwoordig de plaats in waarvan Jezus sprak toen
hij tegen zijn discipelen sprak en zei: "U bent het zout van de aarde. U bent het licht van de
wereld, een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." Laten wij waken, werken en
bidden dat dit zout zijn zoute smaak niet verliest, en dat dit licht niet verborgen wordt, maar juist
stralen en schijnen zal tot de schittering van het middaguur.
496. Vraag uzelf af: Leef ik het leven dat het hoogste goed nabijkomt? Demonstreeer ik de
genezingsmacht van Waarheid en Liefde? Zo ja, dan zal het pad steeds helderder worden tot aan
de volle dag toe. Uw vruchten zullen laten zien wat het begrijpen van God met zich meebrengt.
Houd voortdurend aan deze gedachte vast, - dat het de geestelijke idee, de Heilige Geest en
Christus is, die u in staat stelt om de regel van genezing te bewijzen met wetenschappelijke
zekerheid, gegrond op Liefde, het goddelijke Beginsel, die het hele werkelijke bestaan schraagt, het
bedekt en omvat.

