Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 29 Mei, 2016. Onderwerp: Oude en Moderne
zwarte kunst, mesmerisme en hypnotisme aangeklaagd.
Gouden tekst: Daniël 4:35.
Hij doet naar Zijn wil met de machten in de hemel en met de bewoners van de aarde. Er is
niemand die Zijn hand kan tegenhouden of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?
Beantwoorde Lezing. Psalm 32.

Gelukkig is hij wiens misstap vergeven en zonden niet meer gezien worden. Gelukkig is hij, aan
wie de HERE zijn zonde niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is.

U bent mijn

schuilplaats, voor ellende beschermt U mij, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.
Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een
paard, of als een muilezel, dat geen verstand heeft, en die men in toom moet houden met bit en
teugels; anders komt hij niet bij u.

Iemand die zonder God leeft, krijgt veel zorgen en moeite te

verduren. Maar wie op de HERE vertrouwt, wordt door Zijn liefde en goedheid omringd. Verblijd
u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart!
Nu de Les. De Bijbel. Psalmen.
Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden en zich houden aan de wet van de HERE.
Gelukkig zijn zij die Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken, die ook
geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan.

Open mijn ogen, zodat ik alle wonderen uit

Uw wet kan zien.
Numeri.
Hierna braken de Israëlieten op en reisden naar de vlakten van Moab. Ten oosten van de Jordaan,
tegenover Jericho, sloegen zij hun kamp op. Toen koning Balak van Moab, de zoon van Zippor,
besefte hoeveel mensen er waren en ook nog hoorde wat zij met de Amorieten hadden gedaan,
werden hij en zijn onderdanen erg bang. Balak pleegde overleg met de vorsten van Midian en zei:
"Als wij niet oppassen, zullen die Israëlieten ons land kaalgrazen.

Daarom stuurde koning Balak

boodschappers naar Bileam. Hij smeekte Bileam hem te komen helpen met de woorden: "Er is hier
een volk uit Egypte aangekomen dat het hele land in beslag neemt. Ze hebben hun kamp recht

tegenover mij opgeslagen! Kom alstublieft hierheen en vervloek hen voor mij, zodat ik hen uit
mijn land kan verdrijven. Want ze zijn mij te sterk.

Toen gingen de oudsten van Moab en

van Midian op weg, en zij kwamen bij Bileam en spraken tot hem de woorden van Balak.

Toen

zei God tegen Bileam: U mag niet met hen meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is
gezegend.

De volgende morgen stond Bileam op, zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van

Moab mee. De toorn van God ontbrandde echter, omdat hij op weg ging, en een engel van de
HEERE ging hem in de weg staan als zijn tegenstander. Toen de ezelin de engel van de HEERE op
de weg zag staan, met het getrokken zwaard in zijn hand, week de ezelin van de weg af en ging het
veld in. Toen sloeg Bileam de ezelin om haar weer naar de weg terug te drijven.

Toen

opende de HEERE de ogen van Bileam, zodat hij de engel van de HEERE zag staan op de weg, met
zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En hij knielde en boog zich neer met zijn gezicht ter aarde.
Toen zei Bileam tegen de engel: Ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u hier stond om mij
onderweg te ontmoeten; nu dan, als het slecht is in uw ogen, zal ik terugkeren. En de engel van de
HEERE zei tegen Bileam: Ga met deze mannen mee, maar alleen het woord dat ik tot u spreken
zal, mag u spreken. Daarop ging Bileam met de vorsten van Balak mee.

Toen zei Bileam tegen

Balak: Zie, ik ben nu naar u toe gekomen; zal ik nu echter ook maar iets kunnen spreken? Het
woord dat God mij in de mond legt, zal ik spreken.

Bileam begreep nu wel dat de HERE van

plan was Israël te zegenen en dus liet hij het uit zijn hoofd om gebruik te maken van waarzeggerij
zoals hij daarvoor vaak had gedaan.

Koning Balak werd nu razend. Hij sloeg zijn handen

ineen en schreeuwde: "Ik heb u hier geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar in plaats
daarvan zegent u ze driemaal! Bileam antwoordde de koning: "Heb ik uw boodschappers niet
gezegd dat, al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik zal het bevel van de HEERE niet
kunnen overtreden door uit eigen hart goed of kwaad te doen; wat de HEERE spreken zal, dat zal
ik spreken.
1 Samuel
Gehoorzaamheid is God veel meer waard dan offers. Want opstandigheid is net zo erg als
tovenarij en koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden.
Jeremia.
Gehoorzaam Mij, dan zal Ik uw God zijn en u zult mijn volk zijn; bewandel Mijn wegen en het zal
u goed gaan!

Openbaring.
Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft en aan Zijn dienstknecht Johannes te
kennen heeft gegeven.

Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u

en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt.

Ik was in de geest op de dag des Heeren en

ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de
Eerste en de Laatste, En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het
tweesnijdende, scherpe zwaard heeft: Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de
troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend,
zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan
woont. Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan
de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij
afgodenoffers zouden eten. Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen
oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen
de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal
hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan
wie hem ontvangt.
Efeziërs.
Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen,....

Laat niemand u misleiden met loze

woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de
ongehoorzaamheid. Doe niet met hun mee. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u
licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle
goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en onderzoek wat de Heere aangenaam is. Let er
dan goed op hoe u wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en benut de tijd goed, omdat de
dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.
1 Petrus.
Want dit is de wil van God, dat u door goed te doen de onwetendheid van onverstandige mensen
de mond snoert;

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, met broederlijke liefde,

barmhartig en vriendelijk.

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die

moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet
zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en navolgen.

Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed;
En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
471. God is oneindig, daarom altijd tegenwoordig en er is geen andere macht of
tegenwoordigheid.
256. Wie is het die gehoorzaamheid van ons eist? Hij, die in de taal van de Schrift "doet naar Zijn
wil met de machten van de hemel en de inwoners van de aarde, en er is niemand die zeggen kan:
Wat doet U?
202. De wetenschappelijke eenheid die er bestaat tussen de mens en God moet in de praktijk van
het leven gesmeed worden en de wil van God moet alom gedaan worden.
111. Ik stel vast dat de wil, of de zinnelijke overwegingen van het menselijke gemoed, zich tegen
het goddelijke Gemoed verzetten, zoals dit wordt uitgedrukt door de goddelijke Wetenschap.
597. Wil. De drijfveer van de dwaling; het sterfelijke geloof; dierlijke kracht. De macht en
wijsheid van God.

"Want dit is de wil van God." 1 Thessalonicenzen 4:3. De wil, als

een eigenschap van het zogenaamde sterfelijke gemoed, veroorzaakt kwaad; daarom moet het niet
verward worden met de benaming zoals deze gebezigd wordt voor Gemoed of voor een van Gods
eigenschappen.
490. De menselijke wil is een dierlijke geneigdheid, niet een vermogen van Ziel. Daarom kan het
de mens niet op de juiste wijze besturen. Christian Science laat zien dat Waarheid en Liefde de
beweegredenen van de mens zijn. De wil - blind, koppig en onbezonnen - werkt samen met
verlangens en hartstocht. Uit deze samenwerking ontstaat het kwaad. Hier komt zijn
machteloosheid uit voort, omdat alle macht aan God toebehoort.
446. De uitoefening van de wilskracht brengt een hypnotische gesteldheid teweeg, die schadelijk is
voor de gezondheid en de oprechtheid van het denken. Daar moet daarom voor gewaakt en voor
opgepast worden.
234. We moeten meer vertrouwd raken met het goede dan met het kwade en ons behoeden voor
leugenachtige misvattingen, met net zoveel waakzaamheid dan wanneer wij onze deuren zouden
barricaderen tegen de nadering van dieven en moordenaars.

Indien stervelingen naar

behoren over het sterfelijke gemoed zouden waken, zou het broeinest van kwaad waar het van
vergeven is, ontruimd worden. We moeten met dit zogenaamde gemoed beginnen en het van
zonde en ziekte ontdoen, anders zal er aan zonde en ziekte nooit een eind komen. De huidige
menselijke normenstelsels stellen de vermoeide zoeker naar een goddelijke theologie, die geschikt
is voor de juiste vorming van het menselijke denken, teleur..

Zonde en ziekte moeten

gedacht worden, voordat zij zich kunnen openbaren. U moet in de eerste instantie slechte
gedachten beheersen, anders beheersen zij u in de tweede. Jezus verklaarde dat het kijken met
verlangen naar verboden dingen een morele gedragsregel verbreekt. Hij legde grote nadruk op de
werking van het menselijke gemoed, onopgemerkt door de zintuigen. Slechte gedachten en
doelstellingen komen niet verder en doen niet meer schade dan ons geloof toestaat. Slechte
gedachten, begeerten en kwaadaardige bedoelingen kunnen niet, als zwervend stuifmeel, van het
ene menselijke gemoed naar het andere gaan, om daar onvermoede huisvesting te vinden, indien
deugd en waarheid een sterke afweer aanbrengen.
103. In werkelijkheid is er geen sterfelijk gemoed, en daarom geen overdracht van sterfelijke
gedachte en wilskracht. Leven en het bestaan zijn van God. In Christian Science kan de mens
geen kwaad doen, want wetenschappelijke gedachten zijn ware gedachten, die overgebracht
worden van God naar de mens.
104. Christian Science gaat tot de bodem van de mentale werking, en openbaart de leer van de
goddelijke gerechtigheid, die de juistheid van alle goddelijke handeling aanduidt, als de uitstraling
van het goddelijke Gemoed, en de daaruit volgende onjuistheid van de tegengestelde, zogenaamde
werking, - het kwaad, occultisme, zwarte kunst, mesmerisme, dierlijk magnetisme en hypnotisme.
144. Om wilskracht te gebruiken om de zieken te genezen is niet de metafysische uitoefening van
Christian Science, maar is onvervalst dierlijk magnetisme.
185. Jezus wierp het kwaad uit en genas de zieken, niet alleen zonder medicijnen, maar ook zonder
hypnotisme, dat het tegengestelde is van de ethische en pathologische macht van Waarheid. Het
kan lijken dat een onjuiste uitoefening van de mentale praktijk tijdelijk de zieken ten goede komt,
maar het herstel is niet van blijvende aard.

Een patient, die onder de invloed is van

het sterfelijke gemoed, wordt alleen genezen door de invloed van dit gemoed op hem te
verwijderen, door zijn gedachten te bevrijden van de onjuiste stimulans en weerstand van
wilskracht, en deze te vullen met de goddelijke geestkracht van Waarheid. Christian Science

vernietigt de stoffelijke geloofsvormen door het begrijpen van Geest en de grondigheid van dit
werk bepaalt de gezondheid. De krachten van het dwalende, menselijke denken kunnen alleen
maar kwaad bewerkstelligen, onder welke naam of voorwendsel ze ook gebezigd worden, want
Geest en stof, goed en kwaad, licht en duisternis, kunnen zich niet vermengen. Het kwaad is een
ontkenning, want het is de afwezigheid van waarheid. Het is niets, want het is de afwezigheid van
iets. Het is onwerkelijk, want het veronderstelt de afwezigheid van God, de almachtige en
alomtegenwoordige. Iedere sterveling moet leren dat er geen kracht noch werkelijkheid is in het
kwaad. Het kwaad is arrogant. Het beweert: "Ik ben een werkelijke grootheid, die over het goede
zegeviert. Deze leugen zou het kwaad alle aanmatigingen moeten ontnemen. De enige macht van
het kwaad is om zichzelf te vernietigen. Het kan nimmer ook maar iets van het goede wegvagen.
187. Er is geen onwillekeurige werking. Het goddelijke Gemoed houdt al het handelen en willen
in, en in de Wetenschap wordt de mens bestuurt door dit Gemoed.
251. Wij moeten ondervinden hoe de mensheid het lichaam beheerst, - door vertrouwen in
hygiëne, medicijnen of wilskracht. Wij moeten ontdekken of zij het lichaam beheerst door een
geloof in de onvermijdelijkheid van ziekte en dood, zonde en vergeving, of dat zij het bestuurt
vanuit het hogere begrip dat het goddelijke Gemoed volmaaktheid teweegbrengt en inwerkt op het
zg. menselijke gemoed door waarheid en het menselijke gemoed ertoe leidt om alle dwaling op te
geven, om dan tot de ontdekking te komen dat het goddelijke Gemoed het enige Gemoed is, en de
genezer is van zonde, ziekte en dood. Deze ontwikkeling van hoger geestelijk begrijpen herschept
het mensdom totdat de dwaling verdwijnt, en er niets overblijft dat tenietgang of bestraffing
verdient.

