Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 30 oktober, 2016.
Onderwerp: Adam en de gevallen mens. Gouden Tekst: Mattheüs 5:48.
Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.
Beantwoorde Lezing: Jesaja en Korinthe.
Daarom, zo zegt de Heere God: Zie, Ik leg in Sion ten grondslag een beproefde steen, een kostbare
hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. Ik stel het recht tot
meetlint, en de gerechtigheid tot paslood. De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen
wegvagen, het water zal de schuilplaats overspoelen. Dan zal uw verbond met de dood
tenietgedaan worden, uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Want zoals
allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Daarom, als
iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw
geworden.
Nu de Les. De Bijbel. 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.
En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Dit was het
waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de
wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar
de Zijnen hebben Hem niet ontvangen.

Maar allen die Hem ontvangen hebben heeft Hij het

recht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit
bloed noch uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid
gezien, een glorie als van de Eniggeborene van de Vader, vol van gratie en waarheid. Want de
wet is door Mozes gegeven, de gratie en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
Genesis.
In het begin schiep God de hemel en de aarde. En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons
beeld, naar Onze gelijkenis; En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het evenbeeld van God

schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

En God zegende hen en God zei tegen

hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, .... Zo zijn de hemel en
de aarde voltooid, en heel hun menigten. .... maar er steeg een damp uit de aarde op en bevochtigde
heel de aardbodem – toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en
blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. De HEERE God
nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Toen liet
de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn
ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God maakte uit de rib die Hij uit
Adam genomen had een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. De slang nu was de listigste onder
alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo
dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang:
Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in
het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken,
anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat,
op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en
kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was
voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam
van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. En de
HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof
en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld
dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?
Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik
heb ervan gegeten. En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw
zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw
moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal
uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd

hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag
daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al
de dagen van uw leven; Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de
aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
Mattheüs.

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van
het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.
Johannes.
Jezus zei: Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de tuinman. En zoals Mozes de slang in de
woestijn opgeheven heeft, zo moet de Zoon des mensen verheven worden, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat

Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de
wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
Psalmen.
Let op de volmaakte en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
515.Genesis 1:26. En God zei: Laat ons de mens maken in ons evenbeeld, in onze gelijkenis, en laat
ze heersen over de vissen in de zee en over de vogels in de lucht, en over het vee, en over de hele
aarde, en over ieder kruipend beest dat op de aarde kruipt.
516. De essentiële bouwstof, Leven, intelligentie, Waarheid en Liefde die God uitmaken, worden
door zijn schepping weerspiegeld, en wanneer wij het onware getuigenis van de lichamelijke
zintuigen ondergeschikt maken aan de feiten van de Wetenschap, zullen wij deze ware gelijkenis
en weerschijn overal zien. God vormt alles naar zijn eigen gelijkenis. Leven wordt weerspiegeld
in bestaan, Waarheid in oprechtheid, God in goedheid, die er hun eigen vrede en continuïteit aan
verlenen. Liefde, met het aroma van onzelfzuchtigheid, omhult alles in schoonheid en licht. De
mens, in zijn evenbeeld gemaakt, bezit en weerspiegelt Gods heerschappij over de gehele aarde.
519. Zo waren hemel en aarde voltooid, de hele menigte ervan. Zo zijn de ideeën van God in het
universele bestaan volledig en voor altijd uitgedrukt, want de Wetenschap openbaart
oneindigheid en het vader- en moederschap van Liefde. Het menselijke bevattingsvermogen is
traag in het onderscheiden en begrijpen van Gods schepping en van de goddelijke macht en
aanwezigheid, die ermee samengaan en de geestelijke oorsprong ervan demonstreren.
Stervelingen kunnen nooit het oneindige kennen, totdat zij de oude mens afwerpen en de

geestelijke gelijkenis en evenbeeld bereiken. Wat kan de oneindigheid doorgronden? Hoe zullen
we hem verklaren, totdat wij allen, in de taal van de apostel, "komen tot de eenheid van het geloof
en van de kennis van de zoon van God, tot een volmaakte mens, tot de maatstaf van de grootte van
de totaliteit van Christus."
521. De lezer zal zich natuurlijk afvragen of er niets meer over de schepping staat in het boek
Genesis. Inderdaad staat er meer, maar de verdere uiteenzetting is sterfelijk en materiëel.
Genesis 2:6. Maar er rees een damp op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. De
Wetenschap en waarheid van de goddelijke schepping zijn geintroduceerd in de reeds beschouwde
verzen, en nu zal de tegenovergestelde dwaling, een stoffelijk perspectief van de schepping, uiteen
gezet worden. Het tweede hoofdstuk van Genesis bevat een verklaring van dit stoffelijke
perspectief van God en het heelal, een verklaring, die precies het tegengestelde is van de
wetenschappelijke waarheid zoals die eerder te boek gesteld was. De geschiedenis van de dwaling
of de materie, als die waar zou zijn, zou de almacht van Geest buiten beschouwing laten: maar het
is de onechte geschiedenis die in tegenspraak is met de waarachtige.

De Wetenschap

van het eerste verslag bewijst de onwaarheid van het tweede. Als het ene waar is, is het andere
onwaar, want zij spreken elkaar tegen. Het eerste verhaal kent alle macht en bestuur toe aan God,
en rust de mens toe uit God´s volmaaktheid en macht. Het tweede verslag registreert de mens als
onbestendig en sterfelijk, - als losgemaakt van God en rondcirkelend in een baan van zichzelf. Het
bestaan, afgescheiden van God, wordt door de Wetenschap als onmogelijk verklaard. Dit tweede
verslag geeft duidelijk de geschiedenis van de dwaling in haar belichaamde vormen, leven en
intelligentie in de materie genoemd.
523. Door dit bedriegelijke uitgangspunt versterkt de nevel van onbegrijpelijkheid, die ontwikkeld
is door de dwaling, de leugenachtige aanmatiging, en verklaart ten slotte dat God bekend is met de
dwaling, en dat deze zijn schepping kan verbeteren. Alhoewel de leugen precies het
tegenovergestelde van Waarheid laat zien, beweert de leugen waarheid te zijn.
529. Vanwaar komt een babbelende, liegende slang om de kinderen van de goddelijke Liefde in
verzoeking te brengen? De slang komt in deze beeldspraak alleen voor als het kwaad. Er is in het
dierenrijk niets dat de hier beschreven soort - een kletsende slang - vertegenwoordigt en we
moeten ons verheugen dat het kwaad, door welke afbeelding het ook voorgesteld wordt, zichzelf
tegenspreekt en herkomst noch houvast heeft in Waarheid en het goede. Wanneer wij dit inzien,
zouden wij vertrouwen moeten hebben om alle aanmatigingen van het kwaad te bestrijden, omdat

we weten dat deze waardeloos en onwerkelijk zijn. Adam, een synoniem voor dwaling, staat voor
een geloof van het sterfelijke gemoed. Hij begint zijn gezag over de mens enigzins zwakjes, maar
zijn bedriegerij neemt toe en zijn dagen worden korter. In deze ontwikkeling wordt de
onsterfelijke, geestelijke wet van Waarheid duidelijk als zijnde voor altijd tegengesteld aan de
sterfelijke, stoffelijke zin.
545. Waarheid heeft maar één repliek voor alle dwaling, -voor zonde, ziekte en dood: U bent stof,
nietsheid, en tot stof, helemaal niets, zult u wederkeren. Zoals in Adam (de dwaling) allen
sterven, zo zullen zij ook in Christus (Waarheid) levend gemaakt worden. De sterfelijkheid van
de mens is een fabel, want de mens is onsterfelijk.
259. In de goddelijke Wetenschap is de mens het ware beeld van God. De goddelijke natuur werd
het best uitgedrukt door Christus Jezus, 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 voorstelden. Het
Christus-begrip van het wetenschappelijke zijn en de godelijke genezing houdt een volmaakt
Principe en een volmaakte idee in, een volmaakte God en een volmaakte mens, als het
uitgangspunt voor het denken en de demonstratie. Omdat hij dit begreep, zei Jezus: Wees
volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.
476. Toen hij over de kinderen van God, en niet over de kinderen van de mensen sprak, zei Jezus:
Het koninkrijk Gods is binnen in u, dwz. Waarheid en Liefde heersen in de ware mens, en laten
zien dat de mens in Gods evenbeeld niet gevallen maar eeuwig is. Jezus nam in de Wetenschap de
volmaakte mens waar, die voor hem zichtbaar was, daar waar de zondige, sterfelijke mens gezien
wordt door stervelingen. In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods eigen gelijkenis, en deze
juiste kijk op de mens genas de zieken. Zo leerde Jezus dat het koninkrijk Gods ongerept en
universeel is en dat de mens rein en heilig is.
521. Alles wat gemaakt is, is het werk van God, en alles is goed. We laten dit korte, schitterende
verhaal van de geestelijke schepping, zoals het in het eerste hoofdstuk van Genesis aangegeven
wordt, in de handen van God, niet van de mens, in de bewaring van Geest, en niet van de materie,
- terwijl wij blijmoedig nu en voor immer de oppermacht, almacht en alomtegenwoordigheid van
God erkennen.

