Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 25 september, 2016. Onderwerp: de
werkelijkheid. Gouden tekst: Mattheüs 5:3.
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Beantwoorde Lezing. Psalmen.
De HEERE is voor allen goed, zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken. Al Uw werken zullen U
loven, HEERE; Uw getrouwen zullen U danken. Zij zullen spreken van de heerlijkheid van Uw
Koninkrijk en van Uw macht vertellen, om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te
maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. Uw Koninkrijk is eeuwigdurend, Uw
heerschappij is voor alle generaties.
Nu de les. De Bijbel. Psalmen.
Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE. Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God
psalmen zingen zolang ik besta. Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn
verwachting stelt op de HEERE, zijn God, Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerigen
brood geeft. De HEERE maakt de gevangenen los, de HEERE opent de ogen van de blinden. De
HEERE richt de gebogenen op, de HEERE heeft de rechtvaardigen lief. De HEERE beschermt de
vreemdelingen, Hij houdt wees en weduwe staande, maar de weg van de goddelozen maakt Hij
gekronkeld. De HEERE zal voor eeuwig regeren; uw God, Sion, is van generatie op generatie.
Halleluja!
Mattheüs.
Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het
Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Op dat

moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk
der hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar,
Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen
beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het
Koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.

Niet

ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de
wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere,
Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in

Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg
van Mij, u die de wetteloosheid werkt!
Lukas.
Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen Hem zei: Heere, ik zal U volgen waar U
ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht
nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een
ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te
begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen en
verkondig het Koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal U volgen, maar sta mij
eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: Niemand die
zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van
God.
En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een
sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. En zie, voor Hem stond iemand die leed
aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: Is het
geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en
liet hem gaan. En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: Wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in
een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? En zij konden Hem daarop
geen antwoord geven. En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen Hij merkte hoe zij de
ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: Wanneer u door iemand op een bruiloft
uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die
voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal
komen zeggen: Geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te
nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat,
als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom hoger op. Dan zal dat u
tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal
vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En Hij zei ook tegen hem die
Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw
vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun
beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt,
nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben

om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.
Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood
zal eten in het Koninkrijk van God. En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het
Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet
op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk
van God is binnen in u.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
590. Het Koninkrijk der Hemelen. Het bewind van de harmonie in de goddelijke Wetenschap; het
domein van het onfeilbare, eeuwige en almachtige Gemoed; de atmosfeer van Geest, waar Ziel
oppermachtig 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. dat Waarheid en Liefde domineren 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 God
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.
207. De geestelijke werkelijkheid is het wetenschappelijke gegeven in alles. De geestelijke
feitelijkheid, die zich herhaalt in de werking van de mens en het heelal in zijn totaliteit, is
harmonieus en is het ideaalbeeld van Waarheid. Geestelijke gegevens worden niet omgekeerd, de
tegengestelde disharmonie, die geen enkele overeenkomst met geestelijkheid vertoont, is
onwerkelijk. Het enige bewijs van deze omkering wordt verkregen van de vermeende dwaling, die
geen enkele blijk van God, Geest, of van de geestelijke schepping verschaft. De stoffelijke zin
omlijnt alles op materiële wijze, en heeft een eindig begrip van het oneindige.
109. De drie grote waarheden van Geest: almacht, alomtegenwoordigheid en alwetendheid, Geest, die alle macht bezit, alle ruimte vult en alle Wetenschap uitmaakt, - weerspreken voor
altijd het geloof dat de materie werkelijk bestaat. Deze onvergankelijke waarheden laten het
authentieke bestaan zien als de stralende werkelijkheid van Gods schepping, waarin alles wat Hij
gemaakt heeft, door Zijn wijsheid goed genoemd wordt. Zo was het dan dat ik, zoals nooit
tevoren, de vreselijke onwerkelijkheid inzag die kwaad genoemd wordt. Dezelfde macht van God

bracht een andere glansrijke stelling aan het licht, - de volmaaktbaarheid van de mens en het
vestigen van het koninkrijk der hemelen op aarde.
122. De beweringen van de lichamelijke zintuigen draaien vaak de werkelijke Wetenschap van het
zijn om, en scheppen zo een hegemonie van disharmonie, - door ogenschijnlijk macht te geven
aan zonde, ziekte en dood; maar de grootse gegevens van Leven, als die goed begrepen worden,
verslaan dit drietal dwalingen, spreken hun leugenachtige getuigen tegen, en laten het koninkrijk
der hemelen zien, - het bestaande rijk van harmonie op aarde. De vervorming van de
Wetenschap van het zijn door de stoffelijke zinnen, werd 1900 jaar geleden al in de praktijk
aangetoond door de demonstraties van Jezus; maar deze z.g. zinnen maken het sterfelijke gemoed
nog steeds afhankelijk van het sterfelijke lichaam, en gelasten dat bepaalde gedeelten van de
materie, zoals de hersens en de zenuwen, de zetels van pijn en genot zijn, van waaruit de materie
aan dit z.g. gemoed haar toestand van geluk of ellende meedeeld.
40. Het karakter van het Christendom is vredig en begenadigd, maar om in het koninkrijk binnen
te komen, moet het anker van de hoop uitgeworpen worden buiten het bereik van de waas van de
materie in de Shekinah waarin Jezus ons voor gegaan is; en deze vordering voorbij de materie
moet bereikt worden door de vreugden en overwinningen van de rechtvaardigen zowel als door
hun hartenleed en beproevingen. Net zoals onze Meester moeten wij de stoffelijke zin achter ons
laten en de geestelijke zin van het zijn in gaan. Zij die door God geinspireerd zijn, lopen rustig
door, ook al zou het met bebloede voetsporen zijn, en in het hiernamaals zullen zij oogsten wat zij
nu zaaien. De verwende huichelaar kan hier een zacht bloemrijk pad doorlopen, maar hij kan niet
voor altijd de Gulden Regel schenden en aan zijn welverdiende straf ontkomen.
66. U hebt gelijk, onsterfelijke Shakespeare, u grote dichter van de mensheid: "Zoet is het nut van
tegenspoed, Die, giftig en afzichtelijk als de pad, toch in de kop een kostabere edelsteen draagt."
Beproevingen leren stervelingen niet op een materiële staf te leunen, - een gebroken rietstengel,
die het hart doorboort. In de zonneschijn van vreugde en voorspoed bedenken we dit niet half
genoeg. Verdriet is heilzaam. Door geweldige beproevingen gaan wij het koninkrijk binnen.
Bezoekingen zijn bewijzen van de zorgzaamheid van God. Geestelijke groei ontkiemt niet uit het
zaad gezaaid in de bodem van stoffelijke verwachtingen, maar juist wanneer deze wegkwijnen,
vermenigvuldigt Liefde opnieuw de hogere vreugden van Geest, zonder aardse smet. Iedere
opeenvolgende etappe in de ervaring ontplooit nieuwe perspectieven van de goddelijke goedheid

en liefde.
560. De hemel verzinnebeelt harmonie, en de goddelijke Wetenschap geeft het Beginsel van de
hemelse harmonie weer. Het grootse wonder, voor het menselijke gevoel, is de goddelijke Liefde,
en de verheven onvermijdelijkheid van het zijn is het ware idee te verwerven van wat het
koninkrijk der hemelen in de mens uitmaakt. Dit doel wordt nimmer bereikt zolang wij onze
naaste haten, of een verkeerd oordeel onderhouden over iemand die God benoemd heeft om Zijn
Woord te spreken.
248. Wij moeten ons volmaakte gedachtenvormen eigen maken en daar steeds naar kijken, anders
zullen we die nooit uitbeelden in verheven en edele levens. Laat onzelfzuchtigheid, goedheid,
vergiffenis, gerechtigheid, gezondheid, heiligheid, liefde, - ja, het hemelse koninkrijk - in ons
regeren, en zonde, ziekte, en dood zullen verminderen totdat ze tenslotte verdwijnen.
572. In Openbaring 21:1 lezen wij: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de
eerste hemel en de eerste aarde waren tenietgegaan, en de zee was niet meer."
573. De lichamelijke waarneming van Johannes van de hemelen en de aarde was vervaagd, en in
plaats van deze misleidende visie was er de geestelijke beleving, de subjectieve gesteldheid,
waardoor hij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde kon zien, die de geestelijke idee en het
bewustzijn van de werkelijkheid met zich meebrengt. Vat moed, dierbare lijder, want deze
werkelijkheid zal zeker eens en op de een of andere manier verschijnen en er zal geen pijn meer
zijn en de tranen zullen gedroogd worden. Wanneer u dit leest, denk dan aan de woorden van
Jezus: "Het koninkrijk Gods is binnen in u." Dit geestelijke bewustzijn is daarom een hedendaagse
mogelijkheid.

