
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 11 September, 2016.   Onderwerp: Substantie.    
Gouden Tekst:  Psalm 62:5. 

Maar wees toch stil voor  God, mijn ziel, want van Hem is mijn hoop.  

Beantwoorde Lezing.  Romeinen 8. 

Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees 
wandelen, maar naar de Geest.      Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft 
mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.     Want wat voor de wet onmogelijk was, 
daar zij zwak was door het vlees,  God, die Zijn eigen Zoon heeft gezonden in het  evenbeeld van 
het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, heeft de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de  
rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar 
naar de Geest.    Immers,  zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die 
naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar het 
bedenken van de Geest is leven en vrede.     Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de 
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons  geopenbaard zal worden.       

Nu de Les.  Hebreeën.    

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een overtuiging van de zaken die 
men niet ziet.  Hierdoor  immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.  Door het geloof 
bemerken wij dat de wereld tot stand gebracht is  door het Woord van God, en wel zo dat de 
dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.  

Psalmen. 

In God is mijn verlossing en mijn eer;  mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.  Vertrouw op 
Hem te allen tijde, volk;    stort uw hart voor Hem uit.   God heeft één ding gesproken, ik heb dit 
tweemaal gehoord: dat de kracht van God is.  

2 Koningen. 

 Elisa vertrok op een goede dag naar Sunem. Een vooraanstaande vrouw uit de stad nodigde hem 
uit bij haar te komen eten en  voortaan onderbrak hij, elke keer dat hij voorbijkwam, zijn reis om 
bij haar te eten. Zij zei tegen haar man: "Ik weet  zeker dat de man die hier zo af en toe eens 
aankomt, een heilige man van God is. Laten wij op zolder een klein kamertje  voor hem maken. 



Wij kunnen er een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar zetten, dan heeft hij een plaats om te  
overnachten als hij weer komt." Op een keer rustte hij uit op de kamer en zei tegen zijn dienaar 
Gehazi: "Zeg tegen de  vrouw dat ik haar wil spreken." Toen zij kwam, zei hij tegen Gehazi: "Vertel 
haar dat wij haar vriendelijkheid erg op  prijs stellen. Vraag haar of wij misschien iets voor haar 
kunnen doen. Wil zij dat ik een goed woordje voor haar doe bij  de koning of de bevelhebber van 
het leger?" "Nee", antwoordde zij, "ik leef hier onder de mensen en ben volkomen  tevreden." "Wat 
kunnen wij voor deze vrouw doen?" vroeg hij naderhand aan Gehazi. Die opperde: "Zij heeft geen 
zoon en  haar man is al behoorlijk oud." "Roep haar nog eens bij mij", droeg Elisa hem op. Zij 
kwam en bleef in de deuropening  staan, terwijl hij tegen haar zei: "Volgend jaar om deze tijd zult u 
een zoon hebben." "Och, man van God", riep zij, "maak  mij toch niets wijs!" Maar het was waar: 
De vrouw werd al spoedig zwanger en bracht het volgende jaar een jongetje ter  wereld, precies 
zoals Elisa had voorzegt. Op een dag (de jongen was al wat ouder) zocht hij zijn vader op, die op 
het land  aan het maaien was. De jongen klaagde over hoofdpijn en kreunde van de pijn. Zijn vader 
zei tegen één van de knechten:  "Breng hem naar huis, naar zijn moeder." De jongen werd 
thuisgebracht en zijn moeder nam hem op schoot. Maar rond het  middaguur stierf hij. Zij legde 
hem op het bed van de profeet en deed de deur van de kamer op slot. Daarna stuurde zij  haar man 
de boodschap: "Stuur één van de knechten met een ezel hierheen. Ik moet zo snel mogelijk naar de 
profeet. Ik ben  zo weer terug!" "Waarom vandaag?" vroeg hij, "het is toch geen sabbat of 
feestdag?" Maar zij zei: "Stil maar. Het is wel  goed."    Toen zij de berg Karmel naderde, zag Elisa 
haar in de verte en zei tegen Gehazi: "Kijk, daar komt de vrouw uit  Sunem aan. Loop eens snel 
naar haar toe en vraag wat er aan de hand is. Overtuig je ervan dat alles goed is met haar man  en 
kind." "Ja hoor", zei zij tegen Gehazi, "alles is goed." Maar toen zij bij Elisa kwam, viel zij op de 
grond voor hem  neer en greep zijn voeten. Gehazi probeerde haar weg te trekken, maar de profeet 
zei: "Laat haar maar begaan; ze is erg  verdrietig en de HERE heeft mij niet gezegd wat het is."Toen 
zei zij: "U hebt gezegd dat ik een zoon zou krijgen. En ik  heb u gesmeekt mij niets wijs te maken." 
Zich naar Gehazi kerend, zei hij: "Snel, pak mijn staf. Praat met niemand  onderweg. Haast je en leg 
de staf op het gezicht van de jongen." Maar de moeder van de jongen zei: "Ik zweer bij God dat  ik 
niet zonder u naar huis terugga!" Dus ging Elisa samen met haar op weg.  Toen Elisa het huis 
binnenging, lag het kind  inderdaad dood op het bed van de profeet. Hij ging de slaapkamer 
binnen, sloot de deur achter zich en bad tot de HERE.      De profeet ging naar beneden, liep een 
paar keer door het huis heen en weer en ging weer naar boven. Opnieuw ging hij  bovenop het 
kind liggen. Deze keer nieste de jongen zevenmaal en deed zijn ogen open. De profeet riep Gehazi. 



"Roep de  vrouw hier", zei hij. En toen zij binnenkwam, zei hij: "Hier is uw zoon." Zij viel aan zijn 
voeten neer, pakte daarna haar  zoon op en ging de kamer uit. 

Jacobus. 

En het gebed met geloof zal de zieke behouden,.. 

Mattheüs. 

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen:  Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen.     Maar u, wanneer u bidt,  ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw 
Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader,  Die in het verborgene ziet, zal het u in het 
openbaar vergelden.      Bidt u dan zo:  Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde 
geheiligd.   Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals  in de hemel zo ook op de aarde.   Geef 
ons heden ons dagelijks brood.   En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze  schuldenaren 
vergeven.   En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de  boze. Want van U is het 
Koninkrijk en de  kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.  

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

468.  Vraag: Wat is substantie?  Antwoord:  Substantie is dat wat eeuwig is en niet onderhevig aan 
disharmonie en verval.  Waarheid, Liefde en Leven zijn substantie, zoals de Schrift dit woord in de 
brief aan de Herbreeërs gebruikt: "Een vaste  grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs 
van de zaken die men niet ziet."   Geest, een synonym voor Gemoed, Ziel  of God, is de enige 
werkelijke substantie.  Het geestelijke heelal, de individuele mens inbegrepen, is een samengestelde  
idee, die de goddelijke substantie van Geest weerspiegelt. 

298.  Leven, Waarheid en Liefde zijn de werkelijkheden van de goddelijke Wetenschap.  Zij 
ontluiken in geloof en glanzen  in volle glorie in geestelijk begrip.  Zoals een wolk de zon wel 
verbergt maar hem niet kan doven, zo verstomt het  dwaalgeloof voor een tijdje de stem van de 
onveranderbare harmonie, maar het dwaalgeloof kan de Wetenschap gewapend met  geloof, hoop 
en volbrenging niet vernietigen.    

297.  Overtuiging is hoger en geestelijker dan geloof.  Het is een gesteldheid waarbij het menselijke 
denken zich ontpopt,  waarbij de geestelijke getuigenis, die de getuigenis van de materiële zinnen 
tegenspreekt, begint te verschijnen, en de  altijd aanwezige Waarheid begrepen wordt.    



23.  Vertrouwen, als het alleen maar geloof is, is als een slinger die tussen niets en iets heen en 
weer slingert, en geen  standvastigheid heeft.  Vertrouwen, dat gevorderd is tot geestelijk begrip, is 
het bewijs dat van Geest is verkregen en  dat iedere soort zonde verwerpt en de aanspraken van 
God vaststelt.     

278.  Al wat wij zonde, ziekte en dood noemen, is een sterfelijk geloof.  Wij omschrijven de 
materie als dwaling, want het  is het tegengestelde van leven, substantie en intelligentie.  De stof, 
met haar sterfelijkheid, kan niet substantieël zijn  als Geest substantieël en eeuwig is.  Wat zou 
voor ons substantie moeten zijn, - het feilbare, onbestendige en  vergankelijke, het veranderlijke 
en sterfelijke, óf het onfeilbare, onveranderlijke en onsterfelijke?  Eén van de  schrijvers van het 
Nieuwe Testament beschrijft geloofsovertuiging, een gemoedseigenschap, duidelijk als "een vaste 
grond  (substantie) van de dingen die men hoopt. 

12.  Het gebed van geloof zal de zieken behouden, zegt de Bijbel.  Wat is dit genezende gebed?  
Alleen maar te verzoeken  dat God de zieken genezen zal heeft geen macht om meer van de 
goddelijke aanwezigheid te verkrijgen dan dat er altijd al  is.  Het heilzame resultaat van een 
dergelijk gebed is in het menselijke gemoed, en maakt dat dit krachtiger werkt op het  lichaam 
door een blind vertrouwen in God.  Dit is echter een veronderstelling die een andere 
veronderstelling opruimt, een  geloof in het onbekende dat een geloof in ziekte wegneemt.  Het is 
noch Wetenschap noch Waarheid wat werkt door blind  geloof, netzomin als dit het menselijke 
begrip van het goddelijke, genezende Beginsel is, zoals dit door Jezus werd  gedemonstreerd, wiens 
nederige gebeden diepe en gewetensvolle verklaringen van Waarheid waren, - van de gelijkenis 
van de  mens met God en van de eenheid van de mens met Waarheid en Liefde.     Komt God 
tussenbeide ten behoeve van één aanbidder, en helpt een andere niet die dezelfde hoeveelheid 
gebed ten beste  geeft?  Als de zieken beter worden omdat zij bidden of omdat er hardop voor hen 
gebeden wordt, zouden alleen smekelingen  (hetzij door hunzelf of door bemiddeling) beter 
moeten worden.  In de goddelijke Wetenschap, waarin gebeden mentaal zijn,  kunnen allen 
gebruik maken van God als een hulp in benauwdheden.  Liefde is onpartijdig en universeel in haar  
verrichtingen en weldaden.  Het is de open bron, die roept: "O dorstigen, Komt tot de wateren." 

15.  Om op de juiste wijze te bidden, moeten wij ons afzonderen en de deur dicht doen.  We 
moeten onze lippen sluiten en  de materiële zinnen tot zwijgen brengen.  In het stille heiligdom 
van dringende verlangens, moeten we de zonde ontkennen  en de alheid van God bepleiten.  Wij 
moeten besluiten om het kruis op te nemen en naar voren treden met een eerlijk hart  om te 



werken en te waken voor wijsheid, Waarheid en Liefde.  We moeten bidden zonder ophouden.  
Een dergelijk gebed wordt  beantwoord, voor zover als wij onze wensen in praktijk brengen.  De 
aanmaning van de Meester is dat wij in het geheim  moeten bidden en onze levens laten getuigen 
van onze oprechtheid. 

14.  Geheel apart van het geloof en de droom van het leven in de stof, is het goddelijke Leven, dat 
geestelijk begrip  manifesteert en het besef van het zeggenschap van de mens over de gehele aarde 
aan het licht brengt.  Dit begrip verjaagt  de dwaling en geneest de zieken, en u kunt ermee spreken 
als iemand die gezag heeft.  "Maar u, wanneer u bidt,  ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid 
tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader,  Die in het verborgene ziet, zal het u in het 
openbaar vergelden."  Zo sprak Jezus. 

16.  Uitlsuitend als wij boven alle materiële zinnelijkheid en zonde uitrijzen, kunnen we de uit de 
hemel geboren  doelstelling en het geestelijke bewustzijn bereiken, die in het Onze Vader 
aangegeven wordt en die ogenblikkelijk de  zieken geneest.    

410.  Elke beproeving van ons geloof in God maakt ons sterker.  Hoe moeilijker de stoffelijke 
aandoening lijkt, die door  Geest moet worden overwonnen, des te sterker moet onze overtuiging 
en des te reiner onze liefde zijn.   

21.  Indien in uw dagelijkse doen en laten Waarheid de dwaling overwint, kunt u tenslotte zeggen: 
"Ik heb de goede strijd  gestreden,  ... ik heb het geloof behouden," omdat u een beter mens bent.  
Dit is ons deelnemen aan het één-zijn met  Waarheid en Liefde.  Als de volgeling geestelijke 
vooruitgang maakt, streeft hij ernaar om toe te treden.  Hij keert zich  voortdurend van de 
stoffelijke zin af en richt de blik op de onvergankelijke dingen van Geest.  Als hij eerlijk is, zal  hij 
vanaf het begin serieus zijn en zal hij iedere dag een beetje in de goede richting vorderen, todat hij 
tenslotte zijn  leergang met vreugde volbrengt. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


