
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 9 April, 2017.  

 

Onderwerp: zijn zonde, ziekte en dood werkelijk?    Gouden tekst: Psalm 27:1 

 

De HEERE is mijn licht en mijn redding, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, 
voor wie zou ik angst  hebben? 

 

Beantwoorde Lezing: Psalm 27. 

 

Al komt een heel leger op mij af, ik word niet bang.  Al wordt er oorlog tegen mij gevoerd,ik blijf 
toch vertrouwen! 

 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de 
HEERE, al de dagen van mijn  leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te 
onderzoeken in Zijn tempel. 

Want Hij doet mij schuilen in Zijn beschutting in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het 
verborgene van Zijn woning,  Hij plaatst mij hoog op een rots.  U Zelf laat mijn hart naar U 
vragen.  Ik wil U zoeken, Here.   HEERE, leer mij Uw weg,  leid mij op een pad van 
rechtvaardigheid omwille van mijn belagers.  O, als ik niet had geloofd de goedheid van God te  
zullen zien in het land der levenden!  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja 
wacht op de Here. 

 

Nu de Les.  De Bijbel. 

 

Jesaja.   

 



Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, 
want Ik heb u verlost, Ik heb u  bij uw naam geroepen, u bent van Mij.  Wees niet bevreesd, want 
Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik  versterk u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.  Zie, allen die tegen u in  woede 
ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als 
niets en komen om; U  zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de mannen die zich 
tegen u keren. Zij zullen worden als niets, als  volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u voeren.  
Want Ik, de Here, uw God, houd uw rechterhand vast; die tot u zeg:  Vrees niet, Ik help u.  De 
ellendigen en de armen zoeken water, maar het is er niet, hun tong versmacht van dorst. Ík, de  
HEERE, zal hen verhoren, Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.  Ik zal op kale heuvels 
rivieren doen ontspringen  en bronnen te midden van valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas 
maken en het dorre land tot waterbronnen.  Ik zal  in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg 
zetten; Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en denneboom planten,  opdat men ziet en 
erkent, bedenkt en tevens begrijpt dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft, en de Heilige van 
Israël  het geschapen heeft. 

 

Exodus. 

 

want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. 

 

Mattheüs. 

 

En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen.  En Hij 
raakte haar hand aan en de  koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen.    Toen het nu avond 
geworden was, brachten ze velen die door demonen  bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze 
geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe  waren,  zodat vervuld 
werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich  
genomen, en onze ziekten gedragen. 



 

En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, men bracht een 
verlamde bij Hem, die op  een bed lag.  En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, 
heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.  En  zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij 
zichzelf: Deze lastert God.   En Jezus, Die hun gedachten zag, zei:  Waarom overweegt u verkeerde 
dingen in uw hart?   Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te  
zeggen: Sta op en ga lopen?     Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de 
aarde zonden te vergeven  (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw 
huis.   En hij stond op en ging naar zijn huis.    Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich 
en verheerlijkten God, Die zo'n macht aan de mensen gegeven had.  

 

Lukas. 

 

En het gebeurde op de volgende dag dat Hij naar een stad ging die Naïn heette, en veel van Zijn 
discipelen en een grote  menigte gingen met Hem mee.   Toen Hij nu de poort van de stad naderde, 
ziedaar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de  enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe, 
en een grote menigte uit de stad was bij haar.   En toen de Heere haar zag,  was Hij innerlijk met 
ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet.    En Hij ging naar de baar toe en  
raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: Jongeman, Ik zeg u, sta op!    En de dode ging 
overeind zitten en  begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder.  

 

Psalm 91. 

 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont, zal verblijven in de schaduw van de Almachtige. 

Die tot de HEER zegt: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! 

Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de verderfelijke pest. 

Hij zal u bedekken met zijn veren, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een 



schild en een pantser. 

U zult niet vrezen voor de schrik van de nacht, of voor de pijl die overdag aan komt vliegen, 

Noch voor de pest, die in het donker rondwaardt, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. 

Duizend zullen aan uw zijde vallen en tienduizend aan uw rechterhand – het zal u niet treffen. 

Met uw ogen zult u het zeker waarnemen en de vergelding van de goddelozen zien. 

Want U heeft de Heer, die uw toevlucht is, De Allerhoogste, tot uw woning gemaakt.   

Er zal u niets kwaads overkomen en geen plaag zal uw woning naderen. 

Want Hij zal Zijn engelen bevelen dat zij u bewaren op al uw wegen.   

Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 

Op de leeuw en de adder zult u treden, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. 

Omdat hij zich aan mij heeft gehecht, zal ik hem bevrijden, ik zal hem verheffen, omdat hij mijn 
naam gekend heeft. 

Hij zal mij aanroepen en ik zal hem antwoorden, ik zal bij hem zijn in tegenslag, ik zal hem 
bevrijden en hem  verheerlijken. 

Ik zal hem verzadigen met een lang leven en hem mijn verlossing laten zien. 

 

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

 

410.  De wetenschappelijk Christelijke praktijk begint met de harmonieuze, leidende gedachte van 
Christus: Wees niet bang. 

444. Stap voor stap zullen zij die op Hem vertrouwen, ervaren dat God ons een toevlucht en 
sterkte is; Hij is een zeer  aanwezige hulp in moeilijkheden. 

445.  Christian Science legt de menselijke wil het zwijgen op, stelt de vrees gerust met Waarheid 
en Liefde, en laat de  onvermoeibare voortgang  zien van de goddelijke energie in het genezen van 



de zieken. 

412.  Het vermogen van de Christelijke Wetenschap en van de goddelijke Liefde is almachtig.  Het 
is zeker voldoende om de  greep los te maken en ziekte, zonde en dood te vernietigen. 

Om ziekte te voorkomen en te genezen moet de macht van Waarheid, van de goddelijke Geest, de 
droom van de lichamelijke  zintuigen verbreken.  Om door argumentatie te genezen, moet u de 
aard van de kwaal uitvinden alsmede de naam ervan, en uw  geestelijke pleidooi tegen het 
lichamelijke opstellen.  Argumenteer eerst mentaal en zwijgend dat de patient geen ziekte  heeft, 
en pas de gedachtengang zodanig aan, dat het getuigenis van de ziekte vernietigt wordt.  Houdt vol 
in uw gedachten,  dat harmonie de waarheid is, en dat de ziekte een tijdelijke droom is.  Besef de 
aanwezigheid van gezondheid en het  gegeven van het harmonieuze bestaan, totdat het lichaam 
antwoordt met de normale gesteldheden van gezondheid en  harmonie. 

 

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 zuiverder onze liefde zijn.  De Apostel  Johannes zegt: Er is in de Liefde geen vrees, maar 
de volmaakte Liefde drijft de vrees buiten, ....  wie vreest, is niet  volmaakt in Liefde.  Dit is een 
duidelijke en geïnspireerde verkondiging van Christian Science.    

 

414.  Het argument van de student van de Christelijke Wetenschap berust op de Christelijk 
wetenschappelijke grondslag van  het zijn.  De Bijbel verklaart: De Here is God, (goed,) er is 
niemand anders behalve Hij.  Nochtans is de harmonie universeel,  en  de disharmonie 
onwerkelijk.  De Christelijke Wetenschap verklaart dat Gemoed de substantie is, en ook dat de 
materie  niet voelt, lijdt noch genot ervaart.  Houd deze uitgangspunten duidelijk voor ogen.  Houd 
de waarheid van het zijn in uw  gedachten, - dat de mens het evenbeeld en de gelijkenis van God is, 
in wie het gehele bestaan pijnloos en voorgoed is.   Bedenk wel dat de volmaaktheid van de mens 
werkelijk en onaanvechtbaar is, terwijl de onvolmaaktheid verfoeilijk en  onwerkelijk is, en niet 
teweeggebracht wordt door de goddelijke Liefde. 

De stof kan niet ontstoken zijn.  Ontsteking is angst,  een opgewonden staat van stervelingen die 
niet normaal is. Het  onsterfelijke Gemoed is de enige oorzaak; daarom is ziekte noch een oorzaak 



noch een gevolg.   Gemoed is in ieder geval  de eeuwige God, goed.  Zonde, ziekte en dood hebben 
geen steunpunt in Waarheid. 

 

418.  De Waarheid is bevestigend en verleent harmonie.  Alle metafysische logica wordt 
geinspireerd door deze eenvoudige  regel van Waarheid, die alle werkelijkheid bepaalt.  Door de 
waarheidsgetrouwe redenatie die u bezigt, en in het bizonder  door de geest van Waarheid en 
Liefde die u koestert, zult u de zieken genezen.  Sluit zowel zedelijke als lichamelijke  
geloofsvormen in bij uw streven om de dwaling te vernietigen.  Dank alle soorten van kwaad af.  
Verkondig het evangelie  aan alle schepselen.  Spreek de Waarheid tot iedere vorm van dwaling. 

Tumorgezwellen, verzweringen, uitgroeisels, ontstekingen, pijn, vervormde gewrichten, zijn 
schaduwen van de wakende droom,  donkere beelden van de sterfelijke gedachte, die vluchten voor 
het licht van Waarheid.  

Een morele aangelegheid kan het herstel van de zieken in de weg staan.  Verscholen fouten, 
wellust, afgunst, wraakzucht,  boosaardigheid of haat zal de overtuiging van ziekte doen 
voortduren of zelfs veroorzaken.  Alle soorten wanbegrip neigen  in die richting.  Uw juiste aanpak 
is om de vijand weg te vagen en het strijdperk aan God, Leven, Waarheid en Liefde over  te laten, 
en te bedenken dat God en Zijn ideeën alleen werkelijk en harmonieus zijn. 

 

402.  De tijd nadert, waarin het sterfelijke gemoed zijn lichamelijke, organische en stoffelijke basis 
zal prijsgeven, en  waarin het onsterfelijke Gemoed en zijn formaties zullen worden begrepen in de 
Wetenschap en stoffelijke geloofsvormen  de  geestelijke feiten niet langer zullen verhinderen.  

De mens is onvernietigbaar en eeuwig.  Eens zal begrepen worden dat het sterfelijke gemoed het 
sterfelijke lichaam uit de  sterfelijke materialen van dit gemoed opbouwt.  In de Wetenschap kan er 
niets wereklijk gebroken of ontwricht worden.  U  beweert dat  ongelukken, verwondingen en 
ziekte de mens doden, maar dit is niet waar.  Het leven van de mens is Gemoed.   Het materiële 
lichaam laat alleen maar zien wat dit sterfelijke gemoed gelooft, .... 

 

424.  Ongelukken zijn onbekend aan God, het onsterfelijke Gemoed, en wij moeten de sterfelijke 



geloofs-basis loslaten en  ons verenigen met het ene Gemoed, ten einde het benul van toeval te 
veranderen in het gepaste begrip van Gods feiloze  leiding om zo de harmonie voort te brengen. 
Onder de goddelijke Voorzienigheid kunnen er geen ongelukken plaats vinden,  omdat er geen 
plaats voor onvolmaaktheid te vinden is in volmaaktheid. 

 

425.   Als het lichaam ziek is, dan is dit een van de geloofsvormen van het sterfelijke gemoed.  De 
sterfelijke mens zal  minder sterfelijk zijn, wanneer hij begrijpt dat de materie nooit het bestaan in 
stand heeft gehouden, en God, die het  leven van de mens is, nooit kan wegvagen.  Wanneer dit 
begrepen wordt, zal de mensheid meer geestelijk zijn en weten dat  er niets is dat opverteerd kan 
worden, want Geest, God is Alles-in-alles.  En als het geloof tuberculose zou zijn?  God is  meer 
voor een mens dan zijn geloof, en hoe minder wij de materie of haar wetten erkennen, des te meer 
onsterfelijkheid wij  bezitten.  Bewustzijn produceert een beter lichaam wanneer het vertrouwen 
in de materie overwonnen is.   Verbeter het  stoffelijke geloof door het geestelijke begrip, en Geest 
zal u opnieuw vormgeven.  U zult nooit meer vrezen, behalve om  God te beledigen, en u zult 
nooit meer geloven dat het hart of enig gedeelte van uw lichaam u kan verdelgen. 

 

427.  De dood is slechts een andere fase van de droom dat het bestaan stoffelijk kan zijn.  Niets kan 
de harmonie van het  zijn verstoren of een eind maken aan het bestaan van de mens in de 
Wetenschap. 

 Aan het sterfbed geroepen, welke materiële geneesmiddelen heeft de mens als al deze middelen 
gefaald hebben?  Geest  is zijn laatste hoop, maar het zou zijn eerste en enigste geweest moeten 
zijn.  De droom van de dood moet hier of  hiernamaals door Gemoed bedwongen worden.  De 
gedachte zal ontwaken van haar eigen stoffelijke verklaring, "ik ben dood,"  om dit hoorngeschal 
van Waarheid op te vangen: " Er is geen dood, inactiviteit, geen ziekelijke of overdreven werking, 
en  geen nadelig gevolg.  

442.  Een verbeterde opvatting kan niet terugwijken.  Wanneer de Christus een overtuiging van 
zonde of ziekte verandert in  een beter begrip, dan lost dit geloof zich op in geestelijk begrijpen, en 
zonde, ziekte en dood verdwijnen. 

380.  Waarheid is altijd overwinnaar.  


