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Voor verdere informatie
Bezoek ChristianScience.com/nederlands

Het werk van geestelijk genezen
De Church of Christ, Scientist, is een christelijk
kerkgenootschap, waarin de Bijbel centraal
staat, en wel in het bijzonder Jezus’ leer in
toepassing gebracht.

» Lees of koop een exemplaar van de Bijbel en
Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de
Heilige Schrift.
» Neem in persoon of online deel aan een
zondagsdienst of een midweek-getuigenisbijeenkomst.
» Bezoek een Christian Science Leeskamer of woon
een Christian Science lezing bij.

In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot
de Heilige Schrift, verklaart Mary Baker Eddy:
“Jezus heeft zijn kerk gesticht en zijn zending
gehandhaafd op de geestelijke grondslag van
Christus-genezing.” Dit is de voortgaande
missie van de Church of Christ, Scientist.

» Vind een Christian Science practitioner, leraar of
verpleegkundige.

De toepassing van dit systeem van christelijk
genezen heeft al meer dan honderd jaar
geresulteerd in opmerkelijke genezingen van
fysieke en mentale problemen, en talloze
beschrijvingen hiervan zijn online te vinden.
Christian Science geeft het inzicht dat God altijd
gezondheid en welzijn in stand houdt. De kracht
van gebed ligt niet in vertrouwen alleen, maar
in een diepgaand begrijpen van Gods heilige
wetten die de mensheid omvatten.

» Zoek, lees en luister naar artikelen, getuigenissen
van genezing en de wekelijkse bijbelles.

Ieder kan voor zichzelf en zijn gezin kiezen welke
vorm van gezondheidszorg voorziet in hun
behoeften. Door de toepassing van Christian
Science leven velen zonder het gebruik van
medicijnen en andere stoffelijke geneeswijzen.

» Stel je in verbinding met een Christian Science
organisatie bij het Hoger onderwijs (CSO).
» Neem contact op met De Moederkerk, The First
Church of Christ, Scientist.

» Neem contact op met The Mary Baker Eddy Library
voor programma’s voor algemene doeleinden of
voor academisch onderzoek.
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Wat is Christian
Science?
Christian Science werd door haar Ontdekster
en Grondlegster Mary Baker Eddy
gedefiniëerd als “de wet van God, de wet
van het goede …” (Elementaire Goddelijke
Wetenschap). Dit dieper begrijpen van God
als oneindige Liefde en onveranderlijke
goedheid leidt tot gebed, waardoor een ieder
kan worden genezen, verlost en hersteld.
In het jaar 1866 bracht een levensbedreigende
verwonding Mary Baker Eddy ertoe zich met
haar gehele hart tot God te wenden. Zij sloeg
haar Bijbel open bij een verslag van Jezus
die een man vlug en volledig genas. Een
nieuw begrip van God, Geest, als de enige
werkelijkheid, stroomde haar gedachten
binnen, en ze was ogenblikkelijk genezen.
Hierna had zij een groot verlangen uit te
vinden hoe en waarom zij genezen was.
Zij bleef verscheidene jaren de Bijbel
doorzoeken en vond de onderliggende
wetten van God, die de basis zouden vormen
van haar onderwijs en toepassing van
Christian Science.
Sindsdien hebben vele mensen ervaren dat
hun gezondheid is hersteld en hun karakter
hervormd wanneer zij hun relatie tot God
door deze Wetenschap van het Christendom
beter begrijpen. En iedere genezing roept
een diep verlangen op om ook anderen te
helpen begrijpen en ervaren hoezeer God
ons allen liefheeft.

De oorsprong van Christian
Science
De Bijbel, van Genesis tot Openbaring, is het
fundament voor de theologie en praktijk van
Christian Science. Vooral Jezus’ levenswerk
toont aan dat genezing en vernieuwing worden
ervaren als wij erkennen dat ons ware wezen
geestelijk is en geschapen naar het beeld en de
gelijkenis van God. Voorbeelden hiervan staan in
de bijbelverhalen over Abraham, Jakob, Mozes,
de profeten, Jezus en zijn naaste discipelen en
volgelingen.
Mary Baker Eddy’s levenslange geestelijke
zoektocht leidde naar wat zij later
karakteriseerde als haar ontdekking. Zij zag dat
Gods wetten krachtige geestelijke opdrachten
zijn, altijd aanwezig en actief om te genezen, te
verlossen en de mensheid te zegenen.
Voor haar was dit het
praktische christendom dat
Jezus had onderwezen.
Mary Baker Eddy schreef
over haar groeiende praktijk
van christelijk genezen dat ze
eens geroepen werd bij een patiënt die volgens
een welbekende dokter longontsteking had
en op sterven lag. “Toen hij haar ogenblikkelijk
zonder materiële hulpmiddelen door mij hersteld
zag, vroeg hij ernstig of ik een werk had dat
mijn genezingssysteem beschreef ... hij drong er
meteen op aan dat ik een boek zou schrijven dat
aan de wereld mijn systeem van het metafysisch
genezen zou uitleggen” (The First Church of
Christ, Scientist, and Miscellany).
In die tijd maakte zij al aantekeningen, waaruit
uiteindelijk haar voornaamste werk tot stand is
gekomen: Wetenschap en Gezondheid met
Sleutel tot de Heilige Schrift, dat de volledige
uitleg bevat van Christian Science en de
toepassing ervan voor geestelijke hernieuwing
en genezing.

De activiteiten van de Church of
Christ, Scientist
De Bijbel samen met Wetenschap en Gezondheid
dienen als de universele Prediker voor de
wereldwijde Kerk, die te allen tijde leiding en
inspiratie geven, en ook als grondslag dienen voor
de preken en voorlezingen in de kerkdiensten. De
activiteiten en diensten van de Kerk worden door
de leden verzorgd.
Mary Baker Eddy stichtte de Church of
Christ, Scientist, in 1879. Hiertoe behoren
De Moederkerk in Boston, VS, en plaatselijk
georganiseerde vertakkingen van de Church
of Christ, Scientist, overal ter wereld, met
zondagsdiensten, een zondagsschool, midweek
getuigenisbijeenkomsten, openbare Leeskamers,
en lezingen. In de zondagsscholen voor leerlingen
tot 20 jaar wordt in gespreksgroepen behandeld
hoe de tijdloze lessen van de Bijbel gebruikt
kunnen worden in het dagelijks leven. Tijdens de
midweekbijeenkomsten delen de aanwezigen
getuigenissen van genezing. In de
Leeskamers vindt men boeken en
BIJBELLESSEN
tijdschriften over Christian Science,
Bijbels, referentiemateriaal, en veel
meer. Iedereen is welkom van dit alles
gebruik te maken.
Christian Science Kwartaalboekje

juli–september 2015
citatenuitgave

Christian Science practitioners
en Christian Science verpleegkundigen zijn
beschikbaar om steun en hulp te verlenen aan hen
die door gebed genezing zoeken. Practitioners
bieden specifiek gebed, en Christian Science
verpleegkundigen voorzien in praktische, nietmedische verzorging.
De Church of Christ, Scientist, biedt geestelijk
onderricht voor jongeren en volwassenen door
zondagsschoolklassen, wekelijkse bijbellessen
uit het Christian Science Kwartaalboekje, en
een cursus over geestelijk genezen van een
geautoriseerde Christian Science leraar, die twee

weken duurt gevolgd door een jaarlijkse
bijeenkomst voor verder onderricht.
Er zijn wekelijkse en maandelijkse tijdschriften:
The Herald of Christian Science in meerdere
talen (ook in het Nederlands),
de Christian Science
Sentinel en The Christian
Science Journal (in het
Engels), waarin artikelen en
geverifiëerde getuigenissen
van genezing de Christian
Science praktijk toelichten
en haar verlossende en
genezende resultaten.
“What I say unto you I say unto all, Watch.” — JESUS
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De Christian Science Monitor,
opgericht door Mary Baker Eddy
in 1908, levert weloverwogen, diepgaande en
objectieve verslagen over het wereldnieuws,
die zowel de aandacht vestigen op
vooruitgang en veelbelovende gebeurtenissen,
als op conflicten en leed. Deze krant werd
opgericht met het doel “niemand te kwetsen,
maar allen tot zegen te zijn”. De Monitor,
die onder zijn vele onderscheidingen een
aantal Pulitzer prijzen telt, heeft ook een
website (CSMonitor.com), een weekblad, en
een digitale dagelijkse samenvatting van het
nieuws (Daily News Briefing).
“...designed to bear aloft the standard of genuine Christian Science.” — M ARY BAKER EDDY

