Januari 2022
Geliefde Medeleden van De Moederkerk,
Op mijn bureau liggen twee in linnen gebonden notitieboekjes die mij heel dierbaar
zijn. Ze waren van mijn grootmoeder, die ze heeft gevuld met handgeschreven
getuigenissen van dankbaarheid. De eerste notitie dateert uit 1 april 1931, een paar
jaar nadat ze in Japan in aanraking kwam met Christian Science. Ze schrijft: “Sinds
Christian Science aan mij bekend werd gemaakt, zijn talloze zegeningen over mij
uitgestort. Als er een zegening is die meer voor mij betekent dan de anderen, dan
is dat wel een gevoel van dankbaarheid, zoals ik dat nooit eerder heb ervaren …
Christian Science betekent alles voor mij …” Ze is dankbaar, dat haar twee zoons niet
meer naar het ziekenhuis hoeven tijdens de wintermaanden, dat haar vrienden hebben
opgemerkt dat haar zorgen plaatsmaakten voor vreugde en dat haar bezorgdheid over
financiën en veiligheid is verdwenen. In het tweede notitieboekje schrijft ze, dat ze de
oorlogsjaren heeft meegemaakt en ervaren als “een enorme stimulans, een besef dat
ik nooit meer zal zeggen, dat iets onmogelijk is voor de gedachte die gewapend is met
wetenschappelijke kracht [Christian Science] …”
De dankbaarheid die van elke pagina afstroomt, is voor de genezende kracht van de
Christus die haar in staat stelde de barrières van pantheïstisch geloof en taalgebruik te
overwinnen, de brandbombardementen in Tokio te overleven en blijvende gezondheid,
vrede en vreugde te vinden. En deze Christus is het fundament van onze Kerk,
opgericht door Mary Baker Eddy, ontworpen “om haar te bouwen op de Steenrots,
Christus, namelijk op het begrijpen en demonstreren van de goddelijke Waarheid,
het goddelijk Leven en de goddelijke Liefde, die de wereld genezen en verlossen van
zonde en dood, om op deze wijze enigermate de Universele en Triumferende Kerk te
weerspiegelen” (Mary Baker Eddy, Handleiding van De Moederkerk, blz. 19).
Elk lid van De Moederkerk neemt deel aan de genezende activiteit van de Kerk, want
wij allemaal hebben plechtig beloofd te “zullen waken en bidden dat dit Gemoed in
ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals we zouden
willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn” (Mary Baker Eddy,
Wetenschap en Gezondheid, blz. 497). Het is een prachtige bevestiging van de Liefde
die wij voor elkaar hebben. Onze individuele genezingspraktijk wordt ondersteund
door deze oprechte collectieve belofte die we hebben afgelegd. Deze geeft ieder van ons
“de genade om voorwaarts te gaan”, want we wandelen hand in hand met God, “vol van
erbarmen, genade en geduld” (zie Peter Maurice, Gezangboek van Christian Science,
nr. 278, vertaling © CSBD).
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Onze wereld hongert naar genezing en de noodzaak hiervan wordt steeds duidelijker.
Terwijl we ons leven aanpassen na de verstoringen van het afgelopen jaar:
de pandemie, politieke instabiliteit, protesten voor sociale rechtvaardigheid, extreme
weersomstandigheden en economische tegenspoed, kunnen we erop vertrouwen,
dat waar in de wereld wij ook zijn, de tedere liefde van de Christus, tot uitdrukking
gebracht in de activiteiten van De Moederkerk, ons bereikt. Onze Leidster schrijft:
“Aldus gegrondvest op de rots van Christus, wanneer stormen en orkanen tegen
dit vaste fundament beuken, bent u als Gods nesteling veilig beschut in de sterke
toren van hoop, geloof en liefde en Hij zal u onder Zijn veren verbergen tot de
storm voorbij is” (Miscellaneous Writings 1883–1896, blz. 152). We houden stand
in christelijke eenheid met onze medeleden en dit is onze bescherming tegen elke
agressieve mentale suggestie die probeert onze vrede te verstoren.
We weten dat er genezing plaatsvindt. Elke week op woensdag horen wij het bewijs
hiervan op de getuigenisbijeenkomsten in onze plaatselijke Christian Science kerken,
verenigingen en De Moederkerk. We lezen geverifieerde genezingsverslagen in
The Christian Science Journal, Christian Science Sentinel en De Heraut van Christian
Science. De Bijbelles geeft ons op zondag onze preek, die de wereld in één gemeente
verenigt en een innige persoonlijke relatie met onze Prediker aanmoedigt. Onze krant,
The Christian Science Monitor, werpt licht op punten van vooruitgang in de wereld en
laat zien dat deze Wetenschap actief werkzaam is en de hele mensheid zegent.
Dit alles is de uitdrukking van de geestelijke werkzaamheid van Kerk, tastbaar
gemaakt in ons leven. De Moederkerk waardeert elk lid, waar ter wereld u ook
bent. Mary Baker Eddy schrijft: “Elk van Christus’ kindekens weerspiegelt de ene
Oneindige, en daarom is de verklaring van de ziener waar: ‘Eén aan Gods kant is
een meerderheid’” (Mary Baker Eddy, Pulpit and Press, blz. 4). Wij zijn zo dankbaar
voor uw toewijding aan deze Zaak. Samen wandelen wij moedig, waarbij “elk uwer
schreden bewaakt en geleid” wordt (Gezangboek, nr. 278) en al doende weerspiegelen
wij “enigermate de Universele en Triumferende Kerk”.
Met veel liefde,

Mimi Oka
President van De Moederkerk

