
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 20 Maart, 2016.    Onderwerp: De 
Materie.Gouden Tekst: Leviticus 19:4. 

Wend u niet tot de afgoden en maak voor uzelf geen gegoten beelden. Ik ben de HEERE, uw God. 

Beantwoorde Lezing. Psalm 46. 

God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp in benauwdheden.          Daarom 
zullen wij niet bevreesd zijn, al zou de aarde wegzakken  en zouden de bergen in de zee zinken.         
Zelfs als  haar water bruist, en schuimt, en de bergen beven door haar onstuimigheid.                Er is 
een rivier en de stromen ervan verblijden de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste.               
God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.              
De volken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.                
Houd op en leer dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd 
worden op de aarde.        De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons 
een veilige vesting. 

Nu de les.  Deuteronomium. 

Nu dan, Israël, luister naar de  verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen; opdat u leeft 
en u het land dat de HEERE, de God van uw vaderen, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. U mag 
aan het woord dat ik u gebied,  niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van 
de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.                     Zie, ik heb u de verordeningen en 
bepalingen geleerd, zoals de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; om zo te handelen in het 
midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen.  Neem ze in acht en doe ze; 
want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen 
horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk!   Want 
welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de HEERE, onze God, bij ons is, altijd als 
wij tot Hem roepen?   Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht! Anders vergeet u de 
dingen die uw ogen gezien hebben, en anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U 
moet ze  uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken:   En de HEERE sprak tot u vanuit het 
midden van het vuur; het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet, er was 
alleen een stem.  Hij maakte u Zijn verbond bekend, dat Hij u beval te doen, de Tien Woorden, en 
Hij schreef ze op twee stenen tafelen.                     Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land 
Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.  U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.   



2 Kronieken. 

Manasse was twaalf jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde vijfenvijftig jaar in Jeruzalem.  
Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig de gruweldaden van de 
heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had.  Hij herbouwde de 
offerhoogten  die Hizkia, zijn vader, afgebroken had; hij richtte altaren op voor de Baäls, maakte 
gewijde palen, en boog zich neer voor heel het leger aan de hemel, en diende het.  Manasse liet 
Juda en de inwoners van Jeruzalem dwalen, zodat zij erger deden dan de heidenvolken die de 
HEERE van voor de ogen van de Israëlieten weggevaagd had.  De HEERE sprak wel tot Manasse 
en tot zijn volk, maar zij sloegen er geen acht op.   Daarom  bracht de HEERE over hen de 
bevelhebbers van het leger die de koning van Assyrië had. Zij namen Manasse met haken 
gevangen, bonden hem met twee bronzen ketenen en brachten hem naar Babel.  Maar toen Hij  
hem benauwde, trachtte hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij 
vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen, en bad tot Hem. En Hij liet 
Zich door hem verbidden, verhoorde zijn smeekbede, en bracht hem terug in Jeruzalem, in zijn 
koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de HEERE God is.   Hij herbouwde het altaar van de 
HEERE en bracht daarop dank- en lofoffers en zei tegen Juda dat zij de HEERE, de God van Israël, 
moesten dienen. 

Psalmen. 

De  HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kusten zich verblijden.   De bergen 
smelten als was voor het aangezicht van de HEERE, voor het aangezicht van de Heere van heel de 
aarde.  De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid en alle volken zien Zijn heerlijkheid.  Beschaamd 
moeten zijn allen die beelden dienen en zich op de afgoden beroemen.             Buig u voor Hem 
neer, alle goden.  Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde, U bent zeer hoog 
verheven boven alle goden.    Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE; dank Hem ter gedachtenis 
aan Zijn heiligheid.  

Mattheüs. 

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van 
het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.  En het nieuws over Hem 
verspreidde zich  over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door 
allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en geesteszieken 



en verlamden; en Hij genas hen.  Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was 
gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.   En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij 
zei:  Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal 
zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. 

1 Korinthiërs.   

En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt  dat onze vaderen allen onder de wolk waren 
en  allen door de zee zijn gegaan,  en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee,  en 
allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben,  en allen dezelfde geestelijke drank gedronken 
hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.                      
Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad,  want zij zijn neergeveld in de 
woestijn.   En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen 
naar kwade dingen,  zoals ook zij verlangd hebben.               En word geen afgodendienaars zoals 
sommigen van hen, zoals geschreven staat:  Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij 
stonden op om te feesten.                Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.    
Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst.   Ik spreek toch tot u als tot verstandige 
mensen, beoordeelt u dan zelf wat ik zeg. 

1 Johannes  

Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart 
zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.   Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is  en 
ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de 
Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus.  Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de 
afgoden. Amen.  

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

340.  "U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben."  Het eerste gebod is mijn favoriete 
tekst.  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. 



143.  Het goddelijke Gemoed is de grandioze schepper, en er kan geen andere macht zijn dan die 
uit Gemoed voortkomt.  Indien Gemoed er het eerste was in de tijd, en de eerste is in macht, en 
voor altijd de eerste moet zijn, geef dan aan Gemoed de glorie, eer, heerschappij en macht die voor 
altijd toekomt aan zijn heilige naam. 

146.  De aloude christenen waren genezers.  Waarom is dit bestanddeel van het Christendom 
verloren gegaan?  Omdat onze godsdienststelsels min of meer bestuurd worden door onze 
geneeskundige systemen.  De eerste verafgoding was een vertrouwen in de materie. 

287.  De veronderstelling dat leven, substantie en intelligentie in de stof zitten, of erdoor 
veroorzaakt worden, is een dwaling.  De materie is geen ding noch persoon, maar slechts de 
objectieve veronderstelling dat Geest een tegenovergestelde zou kunnen hebben.  De vijf 
lichamelijke zintuigen getuigen dat waarheid en dwaling vereenigd kunnen zijn in een gemoed dat 
beide goed en kwaad is. Hun bedriegelijk bewijsmateriaal zal tenslotte het veld ruimen voor 
Waarheid, - voor de erkenning van Geest en de geestelijke schepping. 

214.  Wij buigen ons neer voor de stof, en onderhouden bekrompen gedachten over God net als 
een heidense afgodendienaar.                    Stervelingen hebben de neiging om datgene wat zij als 
een stoffelijk lichaam beschouwen, meer te vrezen en te gehoorzamen dan een geestelijke God.  
Alle stoffelijke kennis, net als de oorspronkelijke boom van de kennis van goed en kwaad, 
vermenigvuldigt hun zorgen, want sterfelijke zinsbegoochelingen zouden proberen om God te 
ontluisteren en de mens om te brengen, om ondertussen hun tafeltje te dekken met kannibaalse 
snoepjes en daarvoor te danken.                  

484.  In de goddelijke Wetenschap onderwerpen de veronderstelde wetten van de materie zich aan 
de wet van Gemoed.  Wat natuurwetenschap en stoffelijke wetten genoemd wordt, zijn de 
objectieve condities van het sterfelijke gemoed.  Het stoffelijke heelal brengt de bewuste en 
onbewuste gedachten van stervelingen tot uitdrukking.  Fysieke kracht en het sterfelijke gemoed 
zijn hetzelfde. Medicijnen en hygiëne betwisten de oppermacht van het goddelijke Gemoed.  
Medicijnen en  de passieve materie zijn niet bewust en hebben geen denkvermogen.  Bepaalde 
uitwerkingen, verondersteld door medicijnen veroorzaakt te worden, komen echter voort uit het 
vertrouwen erin dat het leugenachtige menselijke bewustzijn aangeleerd is te ondervinden.                 

158.  Het wordt vermeld dat de uitoefening van de geneeskunde haar oorsprong had in de 
afgodendienst van heidense priesters, die de goden verzochten om de zieken te genezen en Apollo 



de god van de geneeskunde noemden.  Volgens het boek "Vierduizend jaar geneeskunde" zou hij 
het eerste recept voorgeschreven hebben.  Het is hier opmerkelijk dat Apollo ook werd beschouwd 
als degene die de ziektes stuurde, de god van de pestilentie.  Hippocrates keerde zich van 
afgodbeelden af naar plantaardige en minerale geneesmiddelen.  Dit werd beschouwd als 
vooruitgang in de geneeskunde, maar wat wij nodig hebben is de waarheid die zowel geest als 
lichaam geneest.  Het toekomstige verhaal van de stoffelijke geneeskunde zou over kunnen komen 
met dat van haar stoffelijke god, Apollo, die uit de hemel werd verbannen en op aarde grote 
kwellingen moest doorstaan.               Medicijnen, kompressen en whisky zijn domme 
vervangingsmiddelen voor de waardigheid en kracht van het goddelijke Gemoed en zijn 
doeltreffende genezingsmacht.  

160.  Wanneer stervelingen hun materiele uitgangspunt opgeven voor de geestelijke grondslag 
voor alle uitwerking, verliezen medicijnen hun geneeskracht, want zij hebben van nature geen 
macht.  

280.  Mozes verklaarde dat dit de belangrijkste van de tien geboden was: "U zult geen andere goden 
voor Mijn aangezicht hebben."  Maar zie de gretigheid van het geloof dat de tegengestelde dwaling 
van vele gemoederen wil bevestigen.  De argumentatie van de slang in het zinnebeeldige verhaal "u 
zult als goden wezen," moedigt aan alle kanten het geloof aan dat Ziel in het lichaam inwoont en 
dat de oneindige Geest, en Leven, in beperkte vormen is.  

174.  Is de beschaving alleen maar een hogere vorm van afgoderij, dat een mens zich zou moeten 
verlagen voor een masseerborstel, warme flannel, baden, dieet, lichaamsoefeningen en frisse lucht?  
Buiten de goddelijke macht is er niets dat zoveel voor een mens kan doen dan dat hij voor zichzelf 
kan doen.               De donder van de Sinaï en de Bergrede vervolgen de eeuwen en zullen deze 
achterhalen, terwijl zij onderweg alle dwaling terechtwijzen en het koninkrijk der hemelen op 
aarde verkondigen.  De Waarheid is aan het licht gebracht. 

200.  Mozes bracht een volk tot het vereren van God in Geest in plaats van in de stof en maakte de 
geweldige natuurlijke talenten van de mens aanschouwelijk, de mens door het onsterfelijke 
Gemoed geschonken. 

133.  In Egypte was het Gemoed dat de Israëlieten bevrijdde van hun geloof aan de plagen.  In de 
woestijn stroomde water uit de rots, en het manna viel uit de hemel.  De Israëlieten keken naar de 
koperen slang en geloofden onmiddelijk dat ze waren genezen van de gifbeten van de slangen.  In 



tijden van nationale voorspoed gingen de zeges van de Hebreëers vergezeld van wonderen: maar 
toen zij afweken van de ware idee begon hun zedenbederf.  Zelfs in gevangenschap onder vreemde 
volken, deed het goddelijke Beginsel wonderen voor het volk van God, in de vurige oven en in de 
paleizen van koningen. 

97.  In werkelijkheid, hoe grondiger de dwaling waarheid nabootst en des te meer de zogenaamde 
materie op haar substantie, het sterfelijke gemoed, lijkt, des te machtelozer wordt de dwaling als 
een geloofsovertuiging.  Volgens het menselijke geloof is de bliksem fel en de electrische stroom 
snel, maar in Christian Science zullen de snelheid van de ene en de klap van de ander onschadelijk 
worden.          Hoe stoffelijker een geloof is, des te duidelijker haar (zijn?) dwaling, totdat de 
goddelijke Geest, almachtig in haar (zijn?) domein, alle materie beheerst, en de mens wordt 
gevonden in het evenbeeld van Geest, zijn oorspronkelijke wezen.              De duidelijkste 
waarheden trekken de meeste leugens tegen zichzelf aan, want zij brengen de dwaling uit haar 
schuilplaats.                   Er is moed voor nodig om de waarheid te spreken, want hoe meer 
Waarheid haar stem verheft, des te luider schreeuwt de dwaling, totdat haar onverstaanbare geluid 
voor altijd in vergetelheid verstomt.                 "Hij verhief zijn stem, en de aarde smolt."  Deze 
Bijbeltekst laat zien dat alle materie zal verdwijnen voor de almacht van Geest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

  

 


