Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 19 februari, 2017.

Onderwerp: Gemoed. Gouden Tekst: 2 Korinthe 13:11.

Ten slotte, broeders, verheugt u, wees volmaakt en getroost, wees eensgezind en leef in vrede. En
de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.

Beantwoorde Lezing: 1 Korinthe 2: 9-16.

Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in
geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan
ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen,
zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van
de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij
hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden
weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook,
niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons
leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt
de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet
leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle
dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de
Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben het bewustzijn of Gemoed van
Christus.

Nu de Les. De Bijbel. Psalmen.

Wat is het toch heerlijk als mensen in vrede bij elkaar wonen.

Jesaja.

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de glorie van de HEER gaat over u op. Want zie, de
duisternis zal de aarde bedekken en dichte duisternis de volken, maar over u zal de HEERE
opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
En volken zullen naar uw licht komen en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen
op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe.

Psalmen.

De HEERE is hun kracht, Hij is de reddende kracht van Zijn gezalfde.

Hosea.

in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, wordt tegen hen gezegd : Kinderen
van de levende God.

Handelingen.

En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toe gestuurd waren, en
zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is
degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. Terwijl Petrus deze woorden nog

sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden.
En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen,
waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. De
apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het Woord van God
aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de
besnijdenis waren, hem. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei: Ik was
in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen: En toen ik hierop mijn ogen
gericht hield en het aandachtig bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde en de
kruipende dieren, en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem, die tegen mij zei: Sta op, Petrus,
slacht en eet. Maar ik zei: Beslist niet, Heere, want nooit is er iets wat onheilig of onrein is, mijn
mond binnengegaan. Maar de stem antwoordde mij voor de tweede keer uit de hemel: Wat God
gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Dit gebeurde tot driemaal toe; en alles werd
weer opgetrokken in de hemel. En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen, die vanuit
Caesarea naar mij toe gestuurd waren, voor het huis waarin ik was. En de Geest zei tegen mij dat
ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee
en wij zijn het huis van de man binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had,
die in zijn huis stond en tegen hem zei: Stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon die ook Petrus
genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig zult worden en heel uw huis.
En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen. Als God dan aan hen dezelfde gave
gegeven heeft als aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte
zou zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en zij
verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot
het leven leidt.

Deuteronomium.

U mag niet partijdig zijn in de rechtspraak: zowel de kleine als de grote moet u aanhoren. U mag
voor niemand bevreesd zijn, want de rechtspraak behoort aan God.

Romeinen.

Wees eensgezind onder elkaar. Denk niet aan hoge dingen, maar houd u bij de nederigen. Wees
niet wijs in uw eigen verwaandheid.

Mattheüs.

En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen opdrachten te geven, dat Hij
vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. En terwijl Hij nog tot de
menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te
spreken. Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met
U te spreken. Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder
en wie zijn Mijn broers? En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder
en Mijn broeders. Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn
broeder en zuster en moeder.
Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: u mag zich geen rabbi laten noemen, want
Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. En u mag niemand op de aarde
uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. En u mag niet
meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus.

Efeziërs. één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één
Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u
allen is.

1 Petrus.

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en
vriendelijk.

Filipenzen.

maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel
bent en één van gevoelen. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,...

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

591. De Mens. De samengestelde idee van de oneindige Geest; Gods geestelijke beeld en
gelijkenis; de volledige representatie van Gemoed.

505. Het goddelijke Gemoed en niet de materie, schept alle identiteit in vormen van Geest, de
ideeën van Gemoed.
De Geest verschaft het begrip dat het bewustzijn verheft en in alle waarheid binnenleidt. De
Psalmdichter zei: De HERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de
machtige golven van de zee. Het geestelijke besef is het onderscheiden van het geestelijke goede.
Begrip is de scheidingslijn tussen het werkelijke en het onwerkelijke. Geestelijk begrijpen
verklaart Gemoed, -Leven, Waarheid, en Liefde, en demonstreert de goddelijke bezieling, en geeft
zo het geestelijke bewijs van het heelal in Christian Science.
Dit begrip is niet verstandelijk, het komt niet voort uit aangeleerde verworvenheden; het is de
werkelijkheid van alles aan het licht gebracht. De ideeën van God weerspiegelen het onsterfelijke,
onfeilbare en oneindige.

258. De mens is een afspiegeling van het oneindige, en deze weerspiegeling is de ware idee van
God. God brengt in de mens de oneindige idee tot uitdrukking, die zich altijd aan het ontwikkelen
is en zich uitbreidt en hoger en hoger oprijst vanuit een onbegrensd uitgangspunt. Gemoed drukt
alles uit wat er bestaat in de onmetelijkheid van Waarheid. Wij weten niets meer van de mens als
Gods ware evenbeeld en gelijkenis, dan wij van God weten.

257. Gemoed creeërt zijn eigen gelijkenis in ideeën, en de substantie van een idee is het tegendeel
van de veronderderstelde substantie van de niet-intelligente materie. Vandaar dat het VaderGemoed niet de vader van de materie is.

276. Wanneer wij één God, één Gemoed hebben, brengt dit de macht aan het licht die de zieken
geneest en volbrengt het deze woorden van de Bijbel: Ik ben de Here, uw heelmeester, en : Ik heb
verzoening gevonden. Wanneer de goddelijke aanwijzingen begrepen worden, ontvouwen zij de
basis van broederschap, waar een gemoed geen strijd voert met een ander, maar waar allen één
Geest, God, één intelligente oorsprong hebben, in overeenkomst met het Bijbelse gebod: Laat dit
Gemoed in u zijn, hetwelk ook in Christus Jezus was. In de goddelijke Wetenschap zijn de mens
en zijn Maker verwant, en het ware bewustzijn is zich alleen bewust van dat wat aan God
toebehoort.

207. God is niet de schepper van een kwaadaardig gemoed. Het kwaad behoort inderdaad niet
aan Gemoed. We moeten leren dan het kwaad de afschuwelijke misleiding en onwerkelijkheid
van het bestaan is. Het kwaad is niet oppermachtig; het goede is niet machteloos; en netzomin zijn
de z.g. wetten van de materie het belangrijkst, en is de wet van Geest van ondergeschikt belang.
Zonder deze aanduiding verliezen wij de volmaakte Vader uit het oog, het goddelijke Principe van
de mens.

191. Naarmate stervelingen de zinsbegoocheling opgeven dat er meer dan één Gemoed is, meer
dan één God, zal de mens in Gods gelijkenis verschijnen en deze eeuwige mens zal in die gelijkenis

geen materieël bestanddeel inhouden.

205. Wanneer wij beseffen dat er één Gemoed is, wordt de goddelijke wet verklaart die zegt onze
naaste lief te hebben als onszelf; terwijl een geloof in vele heersende geesten de natuurlijke neiging
van de mens naar het ene Gemoed, de ene God, belemmert en de menselijke gedachte in
tegengestelde richting leidt, waar eigenbelang koning is.
Wanneer wij onze verhouding met het goddelijke ten volle begrijpen, kunnen we geen ander
Gemoed hebben dan het Zijne, - geen andere Liefde, wijsheid of Waarheid, geen ander besef van
Leven, en geen bewustzijn van het bestaan van materie of dwaling.

467. Het moet grondig begrepen worden dat alle mensen één Gemoed hebben, één God en Vader,
één Leven, Waarheid en Liefde. Het mensdom zal volmaakt worden naarmate dit feit aan het licht
komt; er zal geen oorlog meer zijn en de ware broederschap van de mensen zal worden gevestigd.
De mens, die geen andere goden heeft en zich voor leiding tot geen andere dan het ene volmaakte
Gemoed wendt, is de gelijkenis van God, rein en eeuwig, en heeft dát Gemoed dat ook in Christus
was.

469. Met één Vader, zowaar God, zou de hele menselijke familie als broeders zijn; en met één
Gemoed, namelijk God, of goed, zou de broederschap van de mensen uit Liefde en Waarheid
bestaan en eenheid van Beginsel en geestelijke macht hebben, die de goddelijke Wetenschap
vormen. Het veronderstelde bestaan van meer dan één gemoed was de fundamentele dwaling van
de afgoderij. Deze dwaling aanvaardde het verlies van geestelijk macht, het verlies van de
geestelijke aanwezigheid van Leven als oneindige Waarheid zonder ongelijkenis, en het verlies van
Liefde als altijd aanwezig en universeel.

470. De betrekkingen tussen God en mens, tussen het goddelijke Principe en idee, zijn

onverwoestbaar in de Wetenschap; en de Wetenschap kent geen terugval van, noch een
terugkeren naar de harmonie, maar onderschrijft dat de goddelijke ordening of geestelijke wet,
waarin God en alles wat Hij schept volmaakt en eeuwig is, onveranderd is gebleven in haar
eeuwige geschiedenis.

340. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het eerste gebod is de tekst van mijn
voorkeur. Het demonstreert Christian Science. Het leert de drieëenheid van God, Geest, Gemoed,
het bedoelt dat de mens geen andere geest of gemoed moet hebben dan God, het eeuwige goede, en
dat alle mensen één Gemoed moeten hebben. Het goddelijke Beginsel van het eerste gebod is het
uitgangspunt voor de Wetenschap van het zijn, waardoor de mens gezondheid, heiligheid en
eeuwig leven tot uitdrukking brengt. Eén oneindige God, goed, verenigt mensen en volken;
vormt de broederschap van de mens, maakt een eind aan oorlogen, en is de vervulling van het
Bijbelwoord, Hebt uw naaste lief als uzelf, roeit heidense en Christelijke afgoderij uit, - alles wat
verkeerd is in maatschappelijke, burgerlijke, strafrechterlijke, politieke en godsdienstige normen;
brengt gelijkstelling van de seksen; heft de vloek op die op de mens rust en laat niets over dat kan
zondigen of lijden, gestraft of vernietigd kan worden.

