
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 27 November, 2016. 

Onderwerp:  Aanklacht tegen antieke en hedendaagse waarzeggerij, 
zinsbegoocheling, en hypnotisme. 

Gouden tekst: Psalm 23:4.   Ik zal geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 

Beantwoorde Lezing: Psalmen en Kronieken. 

Zoek God en zijn kracht; blijf voortdurend in contact met Hem.   Herinner u alle 
wonderen die Hij heeft gedaan. Denk nog  eens na over de bijzondere dingen die Hij 
in het verleden deed en hoe Hij oordeelde.  Het verbond dat Hij met u sloot, zal  Hij 
nooit vergeten;  Toen zij nog maar met weinig mensen waren, liet Hij niet toe dat 
ook maar iemand hen te na kwam en  onderdrukte. Geef de HERE de eer die aan Zijn 
naam toekomt. Breng een offer en ga voor Hem staan; buig u neer voor de Heer  in 
de pracht van heiligheid.  Laten de hemelen en de aarde blij zijn; en laat men onder de 
volken zeggen: De HEERE  regeert.  

Nu de Les.  De Bijbel.  Psalmen. 

God heeft één maal gesproken, en ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van 
God is.  

Maak je niet druk over de kwaaddoeners, benijd ze niet die onrecht doen.  Want als 
gras zullen zij gemaaid worden, als  groene grasscheutjes zullen zij verwelken.  
Vertrouw op de HEERE en doe het goede;  bewoon de aarde en verheug je in de  
trouw.  Schep vreugde in de HEERE,  dan zal Hij je geven wat je hart verlangt.   
Vertrouw je weg aan de HEERE toe en  vertrouw op Hem: Híj zal zorgen dat het 
gebeurd. Hij zal je gerechtigheid opwekken als het licht, en je gezonde verstand  doen 
stralen als de middagzon.                 Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, 
maar ik heb nooit gezien dat de rechtvaardige in de steek gelaten was, of  zijn 
nageslacht op zoek naar brood.   De hele dag is hij barmhartig en leent uit, en zijn 
nageslacht is tot zegen.  Keer  je af van het kwade, doe het goede en verblijf voor 



eeuwig.  Want de HEERE houdt van gezond verstand en zal Zijn  gunstelingen niet 
verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen 
wordt weggekapt. 

1 Samuel. 

De Filistijnen trokken hun legers samen.  Daarop mobiliseerde Saul zijn leger. Het dal 
lag tussen beide kampen in, zodat  de Filistijnen en de Israëlieten elkaar konden zien. 
Op een dag kwam Goliath, een kampvechter uit Gath, uit het  Filistijnse kamp 
gelopen tot hij binnen gehoors-afstand van de Israëlitische troepen was. Hij was een 
reusachtige man met  een lengte van bijna drie meter! Hij droeg een koperen helm, 
een koperen borstpantser van 55 kilo en koperen beenkappen.                    Hij bleef 
staan en schreeuwde naar de Israëlieten: "Hebben jullie een heel leger nodig om hier 
te vechten? Ik  vertegenwoordig de Filistijnen in mijn eentje! Kiezen jullie uit de 
mannen van Saul ook een vertegenwoordiger, dan zullen  wij dit in een man-tegen-
man gevecht uitvechten! Als jullie man erin slaagt mij te doden, zullen wij jullie 
slaven worden!  Maar als ik hem dood, moeten jullie onze slaven worden! Ik daag de 
legers van Israël uit! Stuur mij een man die tegen mij  wil vechten!" Toen Saul en zijn 
mannen dit hoorden, raakten zij ontmoedigd en werden bang.  David zei: "Wees niet 
bezorgd  over deze Filistijn. Ik zal met hem afrekenen.""Je weet niet wat je zegt", 
bracht Saul er tegenin. "Hoe kan een jongen als  jij vechten tegen deze Filistijn? Jij 
bent nog veel te jong en hij is al van jongs af aan een vechter! "Maar David hield  voet 
bij stuk. Hij zei: "toen ik de schapen van mijn vader hoedde, is het gebeurd dat er een 
leeuw of een beer kwam die  een lam greep. Ik ging hem achterna met een stok om 
het lam te bevrijden. Toen hij mij aanviel, doodde ik hem. Ik heb dat  gedaan met 
leeuwen en beren en ik zal het ook met deze heidense Filistijn doen, omdat hij de 
legers van de levende God  heeft uitgedaagd!       Goliath kwam ook naar voren, "Ben 
ik soms een hond", riep hij tegen David, "dat je met een stok op mij afkomt?" En hij  
vervloekte David in de naam van zijn goden.  David antwoordde: "U komt op mij af 
met een zwaard, een speer en een schild,  maar ik kom in de naam van de HERE van 



de hemelse legers en van Israël; dezelfde God Die u hebt beledigd.  De HERE zal u  
vandaag overwinnen; ik zal u doden en uw hoofd afhakken;  De hele wereld zal weten 
dat er een God is in Israël!                     En Israël zal leren dat de HERE niet afhankelijk 
is van wapens om Zijn plannen uit te voeren; onze God heeft de strijd  volledig onder 
controle! Hij zal u in onze macht geven!"                  Terwijl Goliath dichterbij kwam, 
rende David hem tegemoet. Hij pakte een kiezelsteen uit zijn herderstas en deed die 
in  zijn slinger. Hij raakte de Filistijn op het voorhoofd. De steen drong het 
voorhoofd binnen en de reus viel met zijn  gezicht op de grond.  Zo versloeg David de 
Filistijnse reus met een slinger en een kiezelsteen.  Toen de Filistijnen zagen  dat hun 
beste kampvechter dood was, sloegen zij op de vlucht. 

2 Kronieken. 

Wees dapper en de HEERE zal zijn bij hem die goed is. 

Psalmen 

U zult niet vrezen voor de verschrikking in de nacht, noch voor de pijl die overdag 
rond vliegt, noch voor de pest, die in  het donker rondgaat, noch voor de verwoesting 
die midden op de dag vernielt.  Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en  
tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het niet komen.  

Jesaja. 

Want zo zegt de Heere God, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zal u gered 
worden, in stilheid en vertrouwen zal  uw sterkte zijn.             Allen die in woede 
tegen u ontstoken zijn, zullen beschaamd en te schande worden.  Zij zullen worden 
als niets, zij die  met u twisten, zullen omkomen, U zult hen zoeken, maar u zult hen 
niet vinden, degenen die zich tegen u keren. Zij die  strijd met u voeren zullen 
worden als niets, als volstrekt niets.   Want Ik ben de HEERE, je God,  Die je 
rechterhand  vastpakt en tegen je zegt: Wees niet bevreesd,  Ik help je toch.     

Efeziërs. 



Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.  
Bekleed u met de hele wapenrusting van  God, opdat u stand kunt houden tegen de 
listige verleidingen van de duivel.  Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en  
bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van 
de duisternis van dit tijdperk, tegen de  geestelijke machten van het kwaad in de 
hemelse gewesten.   Neem daarom de  hele wapenrusting van God aan, opdat u  
weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,  en na alles gedaan te hebben, stand 
kunt houden.  

Openbaring. 

En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele 
wateren en de stem van zware  donderslagen: Halleluja, want de Heere God almachtig 
heerst!  

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

471.  God is eindeloos, en daarom alomtegenwoordig, en er is geen andere macht 
noch tegenwoordigheid. 

109.  Christian Science brengt onomstotelijk aan het licht dat Gemoed Alles-in-alles 
is en dat de enige werkelijkheden het  goddelijke Gemoed en idee zijn. 

204.  Alle verschijningsvormen van de dwaling bevestigen de bedriegelijke 
bevindingen dat er meer dan één Leven zou zijn;  dat de materiële geschiedenis net zo 
werkelijk en levend is als de geestelijke; dat de sterfelijke dwaling net zo  overtuigend 
geestelijk is als de onsterfelijke Waarheid; en dat er twee afzonderlijke, elkaar 
tegenwerkende grootheden en  existenties zijn, twee machten, - namelijk Geest en 
materie, - die een derde persoon tot gevolg hebben, de sterfelijke  mens, die de 
waandenkbeelden van zonde, ziekte en dood verwezenlijkt.                   Aan de eerste 
macht wordt toegegeven dat het goed is, een intelligentie of Gemoed God genaamd.  



De tweede z.g. macht, het  kwaad, is de ongelijkheid van het goede.  Het kan daarom 
geen gemoed zijn, ook al wordt het zo genoemd.  De derde macht,  de sterfelijke 
mens, is een veronderstelde mengeling van de eerste en tweede elkaar tegenwerkende 
machten, intelligentie  en onverstand, Geest en stof.             Zulke theoriën zijn 
klaarblijkelijk onjuist.  Zij kunnen de toetsing van de Wetenschap niet doorstaan.  Als 
wij ze bij hun   vruchten beoordelen, zijn zij verdorven.  Wanneeer zullen de eeuwen 
het Ego begrijpen en uitsluitend één God, één Gemoed,  of intelligentie erkennen?  

71.  Niets is werkelijk en eeuwig, - niets is Geest, - behalve God en Zijn idee.  Het 
kwaad bezit geen werkelijkheid.  Het  is geen persoon, plaats noch ding, maar is 
gewoonweg een impressie, een zinsbedrog van de stoffelijke zin. 

192.  In de Wetenschap kunt u geen macht hebben die tegen God is, en de 
lichamelijke zintuigen moeten hun leugenachtige  getuigenis opgeven.   Het goede dat 
u doet en belichaamt geeft u de enige macht die verkrijgbaar is.  Het kwaad is geen  
macht.  Het is een bespotting van kracht, die weldra zijn zwakte laat merken en 
ondergaat, om nooit meer boven te komen.   

368.  Het ergste onrecht is slechts het veronderstelde tegenovergestelde van het 
grootste goed.  De misvatting is een  lafaard tegenover de Waarheid.    

105.  Wie zijn ontwikkelde mentale vermogens gebruikt om als een ontsnapte boef 
nieuwe geweldadigheden te begaan als de  gelegenheid zich voordoet, is nooit 
geborgen.  God zal hem tegenhouden.  De goddelijke gerechtigheid zal hem de boeien  
omdoen. Zijn zonden zullen als molenstenen om zijn nek zijn, en hem teneerdrukken 
in de dieptes van schaamte en dood.  De  kwelling van de dwaling voorspelt haar 
noodlot, en bevestigt deze aloude zinspreuk:  "wie de goden te gronde willen  richten, 
die maken ze eerst gek." 

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 z.g. werking, - het kwaad, het occultisme, de zwarte 
kunst, het mesmerisme,  dierlijk magnetisme en hypnotisme.   

102.  De dierlijke aantrekkingskracht heeft geen wetenschappelijke ondergrond, want 
God bestuurt alles wat werkelijk,  harmonieus en eeuwig is, en Zijn macht is dierlijk 
noch menselijk.  Het uitgangspunt ervan is een geloof, een dierlijk  geloof, in de 
Wetenschap is de dierlijke aantrekkingskracht, het magnetisme of hypnotisme slechts 
een ontkenning die geen  intelligentie, macht of werkelijkheid bezit, en 
goedbeschouwd is het een onwerkelijke voorstelling van het z.g.  sterfelijke gemoed.      
De mensheid moet leren dat kwaad geen macht is.  De z.g. tirannie ervan is slechts 
een schijngestalte van nietsheid.   Christian Science berooft het rijk van het kwaad 
zijn buit en bevordert boven alles genegenheid en deugd in de  familiekring en 
daardoor in de samenleving.  De Apostel Paulus verwijst naar de incarnatie van het 
kwaad als "de god van  deze wereld," en verder omschrijft hij het als oneerlijkheid en 
sluwheid.  Het vernietigen van de pretenties van het  sterfelijke gemoed door middel 
van de Wetenschap, waardoor de mens kan ontkomen aan de zonde en de 
sterfelijkheid,  bevoorrecht de hele mensenfamilie.   

103.  Leven en existentie behoren aan God. In de Christian Science kan de mens geen 
kwaad doen, want wetenschappelijke  gedachten zijn ware gedachten, die 
overgebracht worden van God naar de mens.  Wanneer Christian Science en de 
dierlijke  aantrekkingskracht beiden worden begrepen, zoals binnen afzienbare tijd 
het geval zal zijn, zal het ingezien worden waarom  de schrijfster van dit boek zo 
onrechtvaardig werd vervolgd en bestreden door wolven in schaapskleren. 

452.  Als u de dwaling tegen het lijf loopt, weerhoud dan niet de terechtwijzing en de 
toelichting die de misvatting  vernietigt.  Adem nooit een immorele atmosfeer in, 
tenzij in een poging om die te zuiveren. 

571.  Ten alle tijde en onder alle omstandigheden overwin het kwaad door het goede.  
Kent uzelf, en God zal de wijsheid en  de gelegenheid verschaffen voor een zege over 



het kwaad.  Gekleed in het ornaat van Liefde, kan de menselijke haat u niet  bereiken. 

570.  De voortgang van het bewustzijn en van oprecht onderzoek zal de tijd brengen 
waarin de mensen, met ketenen van de  een of andere variëteit, het toenemende 
occultisme van dit tijdperk zullen knevelen.  De huidige ongeïntresseerdheid in de  
ontwikkeling van bepaalde werkzame, maar ongeziene mentale invloeden, zal 
tenslotte geschokt in een andere extreme  gemoedstoestand omslaan, - in menselijke 
verontwaardiging; want het ene uiterste volgt het andere op.  

563.  De menselijke gewaarwording  kan zich terecht verwonderen over de 
disharmonie, terwijl, voor een meer goddelijke  gewaarwording, harmonie werkelijk 
en disharmonie onwerkelijk is.  Wij kunnen terecht verbaasd zijn over zonde, ziekte 
en  dood.  We kunnen met reden verbijsterd zijn over de menselijke vrees; en nog 
veel meer verbluft zijn over de haat, die  zijn drakenkop opsteekt, om zijn hoorns te 
laten zien als de vele verzinsels van het kwaad.  Maar waarom zouden wij  ontdaan 
zijn over nietsheid? 

442.  De dierlijke aantrekkingskracht of magnetisme, noch het hypnotisme nemen 
deel aan de uitoefening van Christian  Science, waarin de waarheid niet omgekeerd 
kan worden, maar waar het omgekeerde van de leugen waar is.  Een verbeterd  
oordeel kan niet verslechteren.  Wanneer de Christus een aanvaarding van zonde of 
ziekte verandert in een betere  opvatting, dan lost dit geloof zich op in geestelijk 
begrijpen, en zonde, ziekte en dood verdwijnen.                   Jezus zei: Wees niet 
bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagt u het Koninkrijk te geven.  
Deze Waarheid is  Christian Science.    


