Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 8 januari, 2017. Onderwerp:
Sacrament.
Gouden tekst: Johannes 4:23. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo
aanbidden.
Beantwoorde Lezing. Handelingen 17:22-28.
En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik merk dat
u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw
heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN
EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig
ik u. De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere
van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.
Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij
Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En Hij maakte uit één bloed
heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun
van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij
de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden,
hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en
bestaan wij; zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van
Zijn nageslacht.
Nu de les. Micha.
Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik
Hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de HEERE
behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn
eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor
de zonde van mijn ziel? Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de
HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, zachtmoedigheid lief te hebben

en gewillig te wandelen met uw God.
Markus.
En na enkele dagen kwam Jezus opnieuw in Kapernaüm; en men hoorde dat Hij thuis
was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen
niet meer kon bevatten; en Hij sprak het Woord tot hen. En het gebeurde, toen Hij
in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn discipelen
aanlagen; want zij waren met velen en waren Hem gevolgd. En toen de
schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars,
zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en
zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen
dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot
bekering te roepen, maar zondaars. En de discipelen van Johannes en van de
Farizeeën vastten; en zij kwamen en zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen
van Johannes en van de Farizeeën wel en waarom vasten Uw discipelen niet? En
Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom
bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten, maar de
dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die
dagen, zullen zij vasten. En niemand naait een lap nieuwe stof op een oud
kledingstuk; anders trekt de nieuwe aangenaaide lap de oude stof en ontstaat er een
ergere scheur. Ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken; anders doet de
nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren;
maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En het gebeurde dat Hij op een
sabbat door de korenvelden ging; en Zijn discipelen begonnen onder het lopen aren
te plukken. En de Farizeeën zeiden tegen Hem: Zie, waarom doen zij op de sabbat iets
wat niet geoorloofd is? En Hij zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen wat David deed
toen hij in nood verkeerde, en hij honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het
huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjathar, de hogepriester, en de
toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook

gegeven heeft aan hen die bij hem waren? En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt
ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom is de Zoon des
mensen zelfs Meester van de sabbat.
En na twee dagen was het Pascha en het Feest van de ongezuurde broden. En de
overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem door een list te
grijpen en te doden. Maar zij zeiden: Niet tijdens het feest, opdat er niet misschien
opschudding onder het volk ontstaat. En Zijn discipelen vertrokken en kwamen in
de stad en zij vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij maakten het Pascha gereed.
En toen het avond geworden was, kwam Hij met de twaalf. En terwijl zij aten, nam
Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem,
eet, dit is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij
hun die en zij dronken er allen uit. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed
van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, Ik zeg u dat Ik
niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die
nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen
hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.
Johannes.
Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: Nu is de Zoon des mensen
verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat
u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor
zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. En wat u
ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon
verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Als u
Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
Jacobus.
Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet vlug horen, maar traag spreken en
niet snel kwaad worden. Leg daarom alle smerigheid en elke overdaad van

kwaadaardigheid af en ontvang met zachtmoedigheid het in u gewortelde Woord, dat
uw zielen kan redden. En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders.
Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen
dader, lijkt hij op een man die zijn aangeboren gezicht in een spiegel bekeek, zichzelf
zag en weg ging, en meteen vergat hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de
volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij geen
vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, gezegend zijn in
zijn werk. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in
toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en
onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in
hun tegenspoed en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker
Eddy.
9. Hebt u de Here uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw
verstand? Dit gebod houdt veel in, zelfs het onderwerpen van alle louter stoffelijke
gewaarwording, genegenheid en verering.
20. Met de geschiedenis van Jezus is een nieuwe tijdrekening begonnen, die wij de
Christelijke tijdrekening noemen, maar hij heeft geen ritualistische eredienst
ingesteld. Hij wist dat mensen gedoopt kunnen worden en aan de eucharistie viering
deelnemen, de clerus onderhouden, de Sabbath naleven en lange gebeden zeggen, en
toch zinnelijk en zondig kunnen zijn.
4. Alles wat de verering van God materializeert, belemmert de geestelijke groei van
de mens en weerhoudt hem ervan zijn macht over de dwaling te demonstreren.
350. Om alle uitspraken van onze Meester te begrijpen, zoals die in het Nieuwe
Testament vermeld staan, zegswijzes van onmetelijke relevantie, moeten zijn
volgelingen groeien in zulke grootte van menszijn in Christus Jezus, welke hen in
staat stelt om zijn geestelijke bedoeling te verstaan. Dan zullen zij weten hoe

Waarheid de dwaling uitwerpt en de zieken geneest. Zijn woorden waren het
resultaat van zijn daden, welke beiden begrepen moeten worden. Tenzij de werken
worden begrepen die zijn woorden verklaarden, zijn de woorden zinloos.

In

de Joodse eredienst werd het Woord op materiële wijze verklaard, en de geestelijke
betekenis werd nauwelijks opgemerkt. De godsdienst die zich ontwikkelde uit de
gedeeltelijk verborgen Israelische geschiedenis, was pretentieus en zonder
genezingsmacht. Wanneer wij ons vertrouwen in het vermogen van God om te
genezen verliezen, wantrouwen wij het goddelijke Principe dat de Christelijke
Wetenschap bewijst, en dan kunnen wij de zieken niet genezen. Evenmin kunnen
wij genezen door de bijstand van Geest, als wij ons op een materiële basis vastleggen.
De schrijfster werd in haar jonge jaren lid van de orthodoxe Congregational kerk .
Later ondervond zij dat haar eigen gebeden haar niet konden genezen, netzomin als
de gebeden van haar vrome ouders en de kerk; maar toen de geestelijke zin van het
geloof ingezien werd in de Wetenschap van het Christendom, was deze geestelijke
zin een altijd bereid zijnde hulp. Het was de levende, bruisende aanwezigheid van
Christus, Waarheid, die de zieken genas. Wij kunnen het practische bewijs van het
Christendom niet aan het licht brengen, zoals Jezus vereiste, zo lang de dwaling ons
net zo machtig en werkelijk lijkt als Waarheid, en zo lang een persoonlijke duivel en
een God in de gelijkenis van een sterveling onze uitgangspunten zijn, - vooral
wanneer wij Satan beschouwen als even machtig als God, of zelfs machtiger. Omdat
dergelijke uitganspunten noch geestelijk noch wetenschappelijk zijn, kunnen zij de de
geestelijk regels van de Christelijke genezing niet volbrengen, die de nietsheid van de
dwaling en de disharmonie bewijzen, door de alomvattende, harmonieuze Waarheid
te demonstreren.

142. Net zoals in de tijd van Jezus moeten ook vandaag tirannie en trots uit de tempel
gegeseld worden, en nederigheid en de goddelijke Wetenschap er welkom geheten
worden. De sterke koorden van de wetenschappelijke demonstratie, zoals Jezus ze

samenstrengelde en hanteerde, zijn nog steeds nodig om de tempels te zuiveren van
hun nutteloze handel in wereldsgezinde verering en om ze geschikte woonplaatsen te
maken voor de Allerhoogste.
352. Voor Jezus was niet de stoffelijkheid, maar de geestelijkheid de werkelijkheid
van het menselijke bestaan, ....
26. Onze Meester leerde ons niet alleen maar theorie, doctrine, of geloof. Het was
het goddelijke Beginsel van al het werkelijke zijn dat hij onderwees en in praktijk
bracht. Zijn demonstratie van Christenheid was geen vorm of systeem van
godsdienst of eredienst, maar de Christelijke Wetenschap, die de harmonie van
Leven en Liefde ontwikkelde.
31. Als nummer één op de ranglijst van Christenplichten leerde Jezus zijn
volgelingen de genezingsmacht van Waarheid en Liefde. Hij hechtte geen waarde
aan dode rituelen. Het is de levende Christus, de practische Waarheid, die Jezus de
opstanding en het leven maakte voor allen, die hem in daden navolgen. Als wij
gehoor geven aan zijn onschatbare grondregels, - en hem in zijn demonstratie
navolgen voor zover wij die begrijpen - drinken wij van zijn beker, nemen deel aan
zijn brood, en worden gedoopt met zijn reinheid; en tenslotte zullen wij rusten,
neerzitten met hem, in het volledige begrip van het goddelijke Beginsel dat over de
dood zegeviert. Want wat zegt Paulus? Zo dikwijls als u dit brood zult eten, en deze
beker zult drinken, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt.
32. Het Joodse paasfeest, dat Jezus gebruikte met zijn volgelingen, in de maand
Nisan, op de vooravond van zijn kruisiging, was een trieste aangelegenheid, een
droeve maaltijd bij het scheiden van de dag, in de avondschemer van een glorierijke
roeping, terwijl het snel rondom donker werd; en dit maal besloot voor altijd het
ritualisme van Jezus of zijn tegemoetkoming aan de materie. Zijn volgelingen, die
bedroefd en stilzwijgend het uur van het verraad van hun Meester tegemoet zagen,
namen deel aan het hemelse manna, dat zoals vanouds in de woestijn de vervolgde

aanhangers van Waarheid had gevoed. Hun brood kwam inderdaad neer uit de
hemel. Het was de geweldige Waarheid van het geestelijke bestaan, dat de zieken
geneest en de dwaling uitwerpt. Hun Meester had alles al van tevoren uitgelegd, en
nu voedde en ondersteunde dit brood hen. Zij hadden dit brood van huis tot huis
gebracht, en het voor anderen gebroken, (verklaard) en nu werden ze er zelf door
getroost.
140. Niet op materiële maar op geestelijke wijze kennen wij hem als het goddelijke
Gemoed, als Leven, Waarheid en Liefde.

Wij zullen gehoorzamen en

vereren in de mate waarin wij de goddelijke natuur begrijpen en Hem met begrip
liefhebben, en niet langer redetwisten over de lichamelijkheid, maar ons verheugen in
de overvloed van onze God. Godsdienst zal dan vanuit het hart zijn en niet vanuit het
hoofd. De mensheid zal dan niet langer despotisch en onderdrukkend zijn uit gebrek
aan liefde, - door muggen te ziften en kamelen door te slikken. Geestelijke devotie is
de ziel van het Christendom. De ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in Geest
en Waarheid.

