
Dit is de Christian Science Bijbel Les voor zondag 2 April, 2017. 

Onderwerp: Onwerkelijkheid.    Gouden Tekst:  Job 5:8 

Ik zou  God zeker zoeken, en mijn zaak aan God voorleggen. 

Beantwoorde Lezing.  Job. 

Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal.   Hij verijdelt de plannen van de 
sluwen, zodat hun handen  niets kunnen uitrichten.  Hij vangt de doortrapten in hun eigen 
sluwheid, zodat de raad van de ongehoorzamen mislukt.    Overdag ontmoeten zij duisternis, op de 
middag tasten zij rond zoals in de nacht.  Maar Hij redt de armen van het zwaard  en van hun 
mond en uit de hand van de sterke.  Uit zes beproevingen redt Hij u, en in zeven treft het kwaad u 
niet.  In hongersnood  verlost Hij u van de dood, en in oorlog van de macht van het zwaard.  Hij 
zal u verbergen voor de gesel van de tong, en u  zult de verwoesting niet vrezen wanneer die komt.   
U zult ervaren dat er vrede in uw woonplaats is. 

Nu de les.  De Bijbel. 

Psalmen. 

Maar de verlossing van de rechtvaardigen komt van de HEERE, die hun kracht is in moeilijke 
tijden. 

Spreuken. 

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht.   Erken Hem in al je 
wegen,en Híj zal je paden  rechtmaken.  Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van 
het kwaad; Het zal een medicijn zijn voor je navel en  verfrissing voor je beenderen.   

Jesaja. 

 Tijdens de regering van Achaz, de zoon van Jotham en kleinzoon van Uzzia, werd Jeruzalem 
aangevallen door koning Rezin  van Syrië en koning Pekah van Israël. Deze laatste was de zoon 
van Remalia. Maar Jeruzalem werd niet ingenomen, de stad  hield stand.    Toch beefden de harten 
van de koning en zijn volk, net zoals bomen van het bos beven voor de wind, toen  zij hoorden dat 
Syrië en Israël bondgenoten waren geworden in de strijd tegen Juda.   Toen zei de Here tegen 
Jesaja: ‘Zoek  koning Achaz op, samen met uw zoon Schear-Jaschub.’  Zeg tegen hem: wees rustig 



en onbevreesd. Laat uw hart niet  ineenkrimpen voor deze twee rokende stukken brandhout, voor 
de woede van Rezin en Pekah.   Ja, de koningen van Syrië en  Israël trekken ten aanval tegen u en 
zeggen:   wij zullen Juda binnenvallen, zodat de bevolking in paniek raakt. We  veroveren het en 
roepen de zoon van Tabeal tot koning over hen uit.  Maar de Here God zegt: daar komt niets van 
in, het  gebeurt niet.  

 

Beraam een plan – het zal verijdeld worden! Spreek een woord – het zal niet tot stand komen! 
Want God is met ons.  Wanneer  zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden, en 
waarzeggers met hun gelispel en geprevel – zeg dan: Moet een  volk zijn God niet raadplegen? 
Moet men voor de levenden de doden raadplegen?  Terug naar de wet en het getuigenis! Als  zij 
niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn.  Men zal er 
terneergedrukt en hongerig  rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men hongerlijdt, zal men 
uitbarsten in woede, en zijn koning en zijn God vervloeken.  Of men de blik nu naar boven richt,  
of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende  donkerheid. En 
men zal voortgedreven worden, het donker in.  

 

Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp, die steunen op paarden, vertrouwen op strijdwagens, 
omdat er zoveel zijn, op  ruiters, omdat die zeer machtig zijn, maar die geen acht slaan op de 
Heilige van Israël en de HEERE niet zoeken. 

 

Mattheüs. 

 

En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon.  En zie, een Kananese 
vrouw, die uit dat gebied  kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! 
Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten.  Maar Hij  antwoordde haar met geen woord. En 
Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons  na.   
Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van 
Israël.   Maar zij kwam  dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij!   Hij antwoordde 



echter en zei: Het is niet behoorlijk het  brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te 
werpen.    Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de  kruimels die er vallen van de tafel 
van hun bezitter.    Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw  geloof; het zal 
gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.    Zij zagen dat zij die niet 
hadden  kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden 
lopen en de blinden konden zien; en zij  verheerlijkten de God van Israël.  

 

Jesaja. 

 

Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet 
toegestopt dat het niet  zou kunnen horen. 1 Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, 
en zijn oor niet te onmachtig om te horen;   Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u 
en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat  Hij u niet hoort.  

Daarom is het recht ver van ons en bereikt de gerechtigheid ons niet. Wij zien uit naar licht, maar 
zie, er is duisternis;  naar stralend licht, maar wij wandelen in donkerheid.  En naar Sion zal de 
Verlosser komen, en voor wie zich in Jakob van  overtreding bekeren, spreekt de HEERE. 

Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn 
woorden die Ik U in de mond  gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond 
van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de  nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt 
de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.  

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.  

 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de 
HEERE opgaan en Zijn  heerlijkheid zal over u gezien worden.  

 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.  

De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet 
verlichten, maar de HEERE  zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad.  

 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal 



voor u tot een eeuwig licht  zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.  

 

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

71.  Niets is werkelijk of eeuwig, - niets is Geest, - behalve God en zijn idee. 

468. Geest is het werkelijke en eeuwige, de materie is het onwerkelijke en tijdelijke. 

 

143. Het goddelijke Gemoed is de grootse schepper, en er kan geen andere macht zijn dan die uit 
Gemoed voortkomt. 

 

202. Onze opvattingen omtrent een opperwezen spreken de naleving die er uit voortkomt tegen.  
De dwaling is rijkelijk  voorhanden daar waar de Waarheid overvloedig zou moeten zijn.  Wij 
geven toe dat God almachtig is, een goede hulp in  moeilijkheden; en toch vertrouwen wij op 
medicijnen of hypnotisme om ziekte te genezen, alsof gevoeloze materie of het  dwalende 
sterfelijke gemoed meer macht zouden hebben dan de almachtige Geest. 

 

143.   Het is duidelijk dat God geen medicijnen of hygiëne gebruikt, en deze ook niet verstrekt voor 
het menselijke  gebruik; anders zou Jezus ze aanbevolen en gebruikt hebben bij zijn genezend 
werk.  De zieken zijn veel beklagenswaardiger  verloren dan de zondaars, indien de zieken niet op 
Gods hulp kunnen vertrouwen en de zondaars wel.  Het goddelijke Gemoed  heeft de materie 
nooit geneesmiddel genoemd, en de materie vereiste een stoffelijk en menselijk vertrouwen 
alvorens het  als medicijn beschouwd kon worden.  

xi.  De lichamelijke genezing in Christian Science komt nu, net als in de tijd van Jezus, door de 
werking van het  goddelijke Principe, in wiens aanwezigheid zonde en ziekte hun werkelijkheid in 
het menselijke bewustzijn verliezen en  even vanzelfsprekend en onvermijdelijk verdwijnen als de 
duisternis plaats maakt voor het licht en zonde voor hervorming. 

Nu, net als toen, zijn deze machtige werken niet bovennatuurlijk, maar juist heel natuurlijk.  Zij 
zijn het teken van  Emmanuel, of God met ons, - een goddelijke invloed die altijd aanwezig is in 



het menselijke bewustzijn, en zich herhaalt,  door nu te komen zoals het eertijds beloofd was: Om 
aan de gevangenen van de zinnen vrijlating te verkondigen en aan  blinden het herkrijgen van het 
gezichtsvermogen, en om de verslagenen te bevrijden. 

 

169.     Alles wat de mens zou leren om andere wetten te hebben en andere machten te erkennen 
dan het goddelijke Gemoed,  is het tegendeel van Christelijkheid.  Het goede dat een giftig medicijn 
zou doen is slecht, want het berooft een mens van  zijn vertrouwen in God, het almachtige 
Gemoed, en volgens opvatting, vergiftigt het menselijke organisme.  Waarheid is  niet de basis 
voor veelgodendienst.  De werkwijze van de materie vormt geen moreel of geestelijk stelsel. 

De disharmonie die stoffelijke methodes vereist, wordt veroorzaakt door het toepassen van een 
geloof in materiële  werkwijzes, -  een vertrouwen in de materie ipv in Geest. 

 

353.   Zonde, ziekte, alles wat werkelijk lijkt aan de stoffelijke zin, is onwerkelijk in de goddelijke 
Wetenschap.  De  lichamelijke zintuigen en de Wetenschap zijn altijd onverenigbaar geweest, en 
zullen dit altijd blijven, totdat het  getuigenis van de lichamelijke zinnen helemaal wijkt voor de 
Christelijke Wetenschap.  Hoe kan een Christen, die het  sterkere bewijsmateriaal van Waarheid 
heeft, die het bewijs van de dwaling tegenspreekt, geloven dat dit laatste echt of  waar zou zijn, 
hetzij in de vorm van ziekte of zonde?  Allen moeten toegeven dat Christus de weg, de waarheid en 
het leven  is, en dat de almachtige Waarheid zeer zeker de dwaling vernietigt.   

 

186.  Christian Science vernietigt de stoffelijke geloofsvormen door het begrijpen van Geest en de 
grondigheid van dit  werk bepaalt de gezondheid.  De krachten van het dwalende, menselijke 
denken kunnen alleen maar kwaad bewerkstelligen,  onder welke naam of voorwendsel ze ook 
gebezigd worden, want Geest en stof, goed en kwaad, licht en duisternis, kunnen  zich niet 
vermengen.  Het kwaad is een ontkenning, want het is de afwezigheid van waarheid.  Het is niets, 
omdat het de  afwezigheid van iets is.  Het is onwerkelijk, want het veronderstelt de afwezigheid 
van God, de almachtige en  alomtegenwoordige.  Iedere sterveling moet leren dat er geen kracht 
noch werkelijkheid is in het kwaad.   



215.  Wij worden er soms toe gebracht om te geloven dat de duisternis net zo werkelijk is als het 
licht, maar de  Wetenschap bevestigt dat de duisternis alleen maar een sterfelijke gewaarwording is 
van de afwezigheid van het licht, door  de komst waarvan de duisternis niet langer werkelijk lijkt.  
Vandaar dat zonde en verdriet, ziekte en dood, de  veronderstelde afwezigheid zijn van Leven, 
God, en als hersenschimmen vluchten voor waarheid en liefde. 

 

203.  Geestelijke gewaarwording brengt het potentieel van het zijn te voorschijn, vernietigt de 
afhankelijkheid van iets  anders dan God, en maakt de mens zo het beeld van zijn Maker in doen en 
waarheid. 

 

192.  Wij zijn studenten van Christian Science alleen voor zover wij ons vertrouwen in het 
bedriegelijke opgeven en het  ware aangrijpen.  We zijn geen echte volgelingen van de Christelijke 
Wetenschap totdat wij alles voor de Christus  verlaten.  Menselijke meningen zijn niet geestelijk.  
zij komen van het gehoor van het oor, van de lichamelijkheid  ipv  het Principe en van het 
sterfelijke ipv het onsterfelijke.  Geest verschilt niet van God.  Geest is God. 

De morele en geestelijke macht behoort toe aan God, die de wind in zijn handen verzamelt, en 
deze leer komt overeen met  Wetenschap en harmonie.  In de Wetenschap kunt u geen macht 
hebben die tegen God is, en de lichamelijke zintuigen moeten  hun leugenachtige getuigenis 
opgeven.  Uw invloed voor goed hangt af van het gewicht dat u in de correcte schaal werpt.   Het 
goede dat u doet en belichaamt geeft u de enige macht die verkrijgbaar is.  Het kwaad is geen 
macht.  Het is een  bespotting van kracht, die weldra zijn zwakte laat merken en ondergaat, om 
nooit meer boven te komen. 

 

167.    Het is niet raadzaam om een oppervlakkig of weifelend standpunt in te nemen, of te 
verwachten om op dezelfde  wijze te werken met Geest en materie, Waarheid en misvatting.  Er is 
slechts één manier, namelijk God en Zijn idee, die  tot het geestelijke zijn leidt.  Het 
wetenschappelijke bestuur van het lichaam moet verkregen worden door het goddelijke  Gemoed.  
Het is onmogelijk om op enig andere wijze het lichaam te beheersen.  Op dit essentieële onderwerp 
is  schroomvallige behoudzucht volslagen ontoelaatbaar.  Uitsluitend door een volkomen 



vertrouwen in Waarheid kan de  wetenschappelijke, genezende macht bewerkstelligd worden.  

 

vii.  Voor hen die zich verlaten op het ondersteunende oneindige, is de dag van vandaag rijk aan 
zegeningen. 

 

Als u naar deze Nederlandse Les luistert, en of deze leest, zou ik graag iets van u vernemen.  Ik doe 
mijn best om zowel  de Bijbel taal als de woorden van het textboek zo veel mogelijk in onze 
spreektaal te krijgen, zodat er minder weerstand  gevoeld wordt voor deze inspirerende 
boodschap.  Mijn werk is niet volmaakt, maar iedere dag wel iets beter.  Mijn naam is  Ko;  
volledig Jacobus P. De Bruyn, ook op facebook, en mijn email is jacodebr7545@yahoo.com.   Ook 
kunt u mij een Whatsapp  bericht sturen op het telefoon nummer (506) 8320-8577.  Ik zou graag 
iets horen, want ik weet eigenlijk niet of er wel  iemand luistert.  

 

 

  


