Dit is de Christian Bijbel Les voor zondag 5 Februari, 2017. Onderwerp: Geest.
Gouden tekst: 1 Thessalonicenzen 5:19,20.

Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet.

Beantwoorde Lezing. 1 Korinthe 2.

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, is dat
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 diepe dingen 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 verleend 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.

Nu de Les.

Job.

Het is de Geest van God in de sterveling, en de adem van de Almachtige, die hem verstandig
maakt.

Numeri.

De HEERE zei tegen Mozes: Verzamel voor Mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, U
moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal Ik
neerdalen en daar met u spreken. En van de Geest Die op u is, zal Ik een deel afzonderen en op
hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te
dragen.
Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de HEERE tot het volk. En hij verzamelde
zeventig mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de
HEERE neer in de wolk en sprak tot hem, en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem
was, en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de Geest op
hen rustte, dat zij profeteerden. Twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De
naam van de ene was Eldad, en de naam van de andere Medad. De Geest rustte op hen – zij
behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent vertrokken – en zij
profeteerden in het kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes, en zei: Eldad en
Medad profeteren in het kamp. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn
uitgekozen jongeren, antwoordde en zei: Mijn heer Mozes, belet het hun! Maar Mozes zei tegen
hem: Zet u zich voor mij in? Och, waren allen van het volk van de HEERE maar profeten, dat de
HEERE Zijn Geest over hen gaf!

Markus.

Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. En meteen
toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen openen en de Geest als een duif op Zich
neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn
welbehagen heb!

Johannes

Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jakob zijn zoon
Jozef gegeven had.
En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was
ongeveer het zesde uur.
Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken.
Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse
vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een
Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde
en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te
drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw
zei tegen Hem: Heere, U hebt geen emmer en de put is diep; waar haalt U dan het levende water
vandaan? Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst
krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer
krijgen. Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron van water zijn, dat opspuit tot
eeuwig leven.

De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet
hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De
vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht
gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat
hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen Hem: Heere, ik zie dat U een profeet bent.
Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar
men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze
berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden
wat wij weten, want de verlossing komt uit de Joden. Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware
aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo
aanbidden.

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem vereren in geest en in waarheid.

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek,
zijn geest en zijn leven.

Markus.

En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen
komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen
om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past u op; zie, Ik heb u
alles van tevoren gezegd!

Romeinen.

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie
van God,

1 Timotheüs

Veronachtzaam de gave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door
de raad van ouderlinge Overdenk deze dingen en leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied
openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer en volhard erin, want wanneer u dat doet, zult
u zowel uzelf behouden als hen die u horen.

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

335. Geest, God, heeft alles in en uit zichzelf geschapen. Geest is de enige substantie, de
onzichtbare en ondeelbare, oneindige God. Geestelijke en eeuwige dingen zijn wezenlijk.
Stoffelijke en tijdelijke dingen zijn onwezenlijk.

468. Geest is God en de mens is Zijn beeld en gelijkenis. Daarom is de mens niet stoffelijk, hij is
geestelijk.

593. Profeet. Een geestelijke ziener; het verdwijnen van de stoffelijke zin voor de bewuste feiten
van geestelijke Waarheid.

84. 85. De profeten van de oudheid verkregen hun voorkennis vanuit een geestelijk, immateriëel
standpunt. Wanneer mensen voldoende in de Wetenschap gevorderd zijn om in harmonie te zijn
met de waarheid van het bestaan, worden zij ongewild zieners en profeten, niet beheerst door
demonen, geesten of halfgoden, maar door de éne Geest. Het is het voorrecht van het altijd
tegenwoordige goddelijke Gemoed en van de gedachte, die met dit Gemoed in overeenstemming
is, om het verleden, het heden en de toekomst te kennen. Bekendheid met de Wetenschap van
het zijn stelt ons in staat om in grotere mate met het goddelijke Gemoed in verbinding te staan en
gebeurtenissen die het algemeen welzijn betreffen te voorzien en te voorspellen; en om door God
bezield te zijn, ja, om zich uit te strekken naar de reikwijdte van het ongebonden Gemoed.
Te begrijpen dat Gemoed oneindig is, en niet begrensd is door lichamelijkheid, en niet afhankelijk
is van oren en ogen voor gehoor en gezicht, en ook niet van spieren en beenderen voor
voortbeweging, is een stap in de richting van de wetenschap van Gemoed, waardoor wij de natuur
en het bestaan van de mens kunnen onderscheiden.
Alles wat wij terecht weten komt van God, het goddelijke Principe, en wordt aangeleerd door
Christus en Christian Science. Als deze Wetenschap grondig bestudeerd is en op de juiste manier

verinnerlijkt is, kunnen wij de waarheid grondiger kennen dan de astronoom de sterren kan
interpreteren of een eclipse becijferen. Dit lezen van Gods gedachten is het tegenovergestelde van
helderziendheid. Het is de verlichting van het geestelijke begrijpen, dat het vermogen van Ziel
aantoont en niet die van de stoffelijke zin. Deze gewaarwording van Ziel komt tot het menselijke
gemoed wanneer deze zich overgeeft aan het goddelijke Gemoed. Dergelijke intuïties laten zien
wat de harmonie bepaalt en in stand houdt en stellen iemand in staat om goed te doen, maar geen
kwaad. U zult de volmaakte Wetenschap van genezing bereiken, wanneer u het menselijke
gemoed op deze wijze kunt interpreteren en de dwaling die u wilt verdelgen kunt opmerken.
Onze Meester vermaande dit gebrek aan macht toen hij zei: O schijnheiligen! U kunt de aanschijn
van de hemel wel onderscheiden; maar u kunt de aanduidingen van de tijden niet waarnemen?
Beide Jood en niet-Jood kunnen scherpe zintuigen gehad hebben, maar stervelingen hebben de
geestelijke zin nodig.

308. De door ziel geinspireerde aartsvaders hoorden de stem van Waarheid en spraken even
bewust met God als een mens met een andere mens spreekt.

144. Het is nog de vraag of geïnspireerde genezers uit de oudheid de Wetenschap van de
Christelijke genezing wel begrepen, of dat zij de liefelijke klanken ervan oppikten zonder dat ze
die konden verklaren. Zij waren zo goddelijk doordrongen met de geest van de Wetenschap, dat
het gemis aan toelichting hun werk niet kon belemmeren; en dat de uitlegging zonder de geest
hun praktijk te niet zou hebben gedaan.

209. De geestelijke zin is een constante, bewuste vaardigheid om God te begrijpen. Het geeft blijk
van de superioriteit van geloof door werken over geloof in woorden. De ideeën van de geestelijke
zin worden uitsluitend uitgedrukt in een nieuwe spraak; en deze worden vertolkt door het
overbrengen van het oorspronkelijke geestelijke in een taal die de menselijke gedachte kan
begrijpen.

Het Principe en het bewijs van het Christendom worden door de geestelijke zin waargenomen. Zij
worden verklaard in de demonstraties van Jezus, die getuigen van zijn geringschatting voor de
materie en haar wetten, door de zieken te genezen, het kwaad uit te werpen, en de dood te
vernietigen, deze laatste vijand die te niet gedaan wordt.

298. De geestelijke zin, die de stoffelijke zinnen tegenspreekt, brengt intuïtie, hoop, vertrouwen,
begrip, verwezenlijking en werkelijkheid met zich mee. Geestelijke ideeën, net zoals getallen en
muzieknoten, ontspringen uit Beginsel, en laten geen stoffelijke geloofsvormen toe. Geestelijke
ideeën leiden omhoog tot hun goddelijke oorsprong, tot God, en tot het geestelijke begrip van het
zijn.

323. De uitwerkingen van Christian Science worden niet zozeer gezien als wel gevoeld. Het is de
stille, zachte stem van Waarheid die zich uitspreekt. Óf we keren ons af van deze stem, óf we
luisteren er naar en gaan hoger op. Bereidwilligheid om als een klein kind te worden en het oude
voor het nieuwe op te geven, maakt de gedachte ontvankelijk voor de vooruitstrevende idee.
Verheugd te zijn om de bedriegelijke herkenningspunten te verlaten en zien te verdwijnen, deze
gemoedsgesteldheid draagt bij om de hoogste harmonie te bespoedigen. De zuivering van de
gewaarwording en het ego is een bewijs van vooruitgang. Zalig zijn de reinen van hart, want zij
zullen God zien. Tenzij de harmonie en onsterfelijkheid van de mens ons duidelijker worden,
bereiken wij de ware idee van God niet, en het lichaam zal tonen waar het door beheerst wordt,
Waarheid of dwaling, begrijpen of geloven, Geest of materie. Daarom gewen je toch aan Hem en
heb vrede. (Job 22:21) Wees waakzaam, discreet en oplettend. Recht en smal is de weg die tot het
inzicht voert dat God het enige Leven is. Het is een strijd met het vlees, waarin wij zonde, ziekte
en dood moeten overwinnen, hetzij hier of hiernamaals - in ieder geval voordat wij het streefdoel
van Geest kunnen bereiken, oftewel het leven in God.

490. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. De Wetenschappelijk Christelijke
verklaringen van de aard en de oorsprong van de mens, vagen het hele materiële begrip weg met
onvergankelijke bewijsvoering. Deze onsterfelijke getuigenis luidt het geestelijke begrip van het

zijn in, die op geen enkele andere wijze kan worden verkregen.

