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RUDIM ENTAL D IV IN E SCIENCE

i How would you define Christian Science?
\ S the law of God, the law of good, interpreting and
3 ^ ^ demonstrating the divine Principle and rule of
universal harmony.
What is the Principle of Christian Science?
6 It is God, the Supreme Being, infinite and immortal
Mind, the Soul of man and the universe. It is our Father
which is in heaven. It is substance, Spirit, Life, Truth,
9 and Love, — these are the deific Principle.
Do you mean by this that God is a person?
The word person affords a large margin for misappre12 hension, as well as definition. In French the equivalent
word is personne. In Spanish, Italian, and Latin, it is
persona. The Latin verb personare is compounded of
15 the prefix per (through) and sonare (to sound).
In law, Blackstone applies the word personal to bodily
presencey in distinction from one's appearance (in court,
18 for example) by deputy or proxy.
1

ELEM EN T A IR E GO DDELIJKE
W ETENSCHAP
Hoe zoudt gij Christian Science omschrijven?
1
LS de wet van God, de wet van het goede, die het goddelijk Beginsel en het bestier van de universeele 3
harmonie vertolkt en aan het licht brengt.

A

Wat is het Beginsel van Christian Sciencef
Het is God, het Opperwezen, het oneindig en onsterfelijk 6
Gemoed, de Ziel van mensch en heelal. Het is onze Vader,
die in de hemelen is. Het is substantie, Geest, Leven,
Waarheid en Liefde, — deze zijn het goddelijk Beginsel.
9
Bedoelt gij hier mede, dat God een persoon isf
Het woord persoon biedt veel ruinate, zoowel voor misvatting als voor omschrijving. In het Fransch is het gelijk- 12
waardige woord personne. In het Spaansch, Italiaansch en
Latijn is het persona. Het Latijnsche werkwoord personare
is samengesteld uit het voorvoegsel per (door) en sonare 15
(klinken).
In rechten bezigt Blacks tone het woord pcrsoordijk voor
lichamclijke aanwezighcid ter onderscheiding van iemands 18
verschijnen (voor de rechtbank, bijvoorbeeld) door middel
van een vertegenwoordiger of gemachtigde.
1

2
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I Other definitions of 'person, as given by Webster, are
“ a living soul; a self-conscious being; a moral agent;
3 especially, a living human being, a corporeal man, woman,
or child; an individual of the human race.” He adds,
that among Trinitarian Christians the word stands for one
6 of the three subjects, or agents, constituting the Godhead.
In Christian Science we learn that God is definitely indi
vidual, and not a person, as that word is used by the best
9 authorities, if our lexicographers are right in defining
person as especially a finite human being; but God is
personal, if by person is meant infinite Spirit.
12 We do not conceive rightly of God, if we think of Him
as less than infinite. The human person is finite; and
therefore I prefer to retain the proper sense of Deity by
15 using the phrase an individual God, rather than a per
sonal God; for there is and can be but one infinite indi
vidual Spirit, whom mortals have named God.
18 Science defines the individuality of God as supreme
good, Life, Truth, Love. This term enlarges our sense
of Deity, takes away the trammels assigned to God by
21 finite thought, and introduces us to higher definitions.
Is healing the sick the whole of Science?
Healing physical sickness is the smallest part of Chris24 tian Science. It is only the bugle-call to thought and
action, in the higher range of infinite goodness. The
emphatic purpose of Christian Science is the healing of
27 sin; and this task, sometimes, may be harder than the

2
Andere definities van persoon, door Webster gegeven, zijn: 1
„eene levende ziel; een zelfbewust wezen; een drager van
moreele eigenschappen; in het bijzonder een levend men- 3
schelijk wezen; een lichamelijke man, vrouw of kind; een
tot het menschenras behoorend individu”. Hij voegt hieraan toe, dat bij de Christenen, die het leerstuk der Drieeen- 6
heid belijden, dit woord gebezigd wordt voor een van de drie
subjecten of factoren, die de Godheid vormen.
Wij leeren in Christian Science, dat God bepaaldelijk in- 9
dividueel is, en niet een persoon, zooals dit woord door de
voornaamste autoriteiten gebruikt wordt, indien tenminste
de samenstellers onzer woordenboeken het woord persoon 12
terecht omschrijven als een inzonderheid eindig menschelijk
wezeny doch God is persoonlijk, indien met persoon onein15
dige Geest bedoeld wordt.
Wij kunnen ons geen juist begrip van God vormen, indien
wij Hem ons als minder dan oneindig denken. De menschelijke persoon is eindig, en daarom geef ik er de voorkeur 18
aan het eigenlijke begrip van de Godheid te behouden door
de uitdrukking een individueel God in plaats van een persoon
lijk God te bezigen; want er is siechts een oneindige, indi- 21
vidueele Geest, en er kan er slechts een zijn, dien stervelingen
God genoemd hebben.
De Wetenschap omschrijft de individualiteit van God als 24
het opperst goede, Leven, Waarheid, Liefde. Deze terminologie verruimt ons begrip van de Godheid, neemt de beperkingen weg, welke door de eindige gedachte aan God worden 27
toegeschreven en opent ons begrip voor hoogere definities.
Is het genezen van ziehen al ivat de Wetenschap bevatf
Het genezen van physieke ziekte is het kleinste deel van 30
Christian Science. Het is slechts het hoornsignaal ter aansporing van gedachte en daad in het hooger gebied van
oneindige goedheid. Het nadrukkelijk doel van Christian 33
Science is het genezen van zonde, en deze taak kan somtijds
moeilijker zijn dan het genezen van ziekte, want terwijl
ELEMENTAIRE GODDELIJKE WETENSCHAP
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3
1 cure of disease; because, while mortals love to sin, they
do not love to be sick. Hence their comparative acqui3 escence in your endeavors to heal them of bodily ills, and
their obstinate resistance to all efforts to save them from
sin through Christ, spiritual Truth and Love, which
6 redeem them, and become their Saviour, through the
flesh, from the flesh, — the material world and evil.
This Life, Truth, and Love — this trinity of good — was
9 individualized, to the perception of mortal sense, in the
man Jesus. His history is emphatic in our hearts, and it
lives more because of his spiritual than his physical healing.
12 His example is, to Christian Scientists, what the models
of the masters in music and painting are to artists.
Genuine Christian Scientists will no more deviate mor15 ally from that divine digest of Science called the Sermon
on the Mount, than they will manipulate invalids, prescribe
drugs, or deny God. Jesus’ healing was spiritual in its
18 nature, method, and design. He wrought the cure of
disease through the divine Mind, which gives all true
volition, impulse, and action; and destroys the mental
21 error made manifest physically, and establishes the oppo
site manifestation of Truth upon the body in harmony
and health.

24 By the individuality of God, do you mean that God has
a finite form?
No. I mean the infinite and divine Principle of all
27 being, the ever-present I a m , filling all space, including

3
stervelingen gaarne zondigen, zijn zij niet gaarne ziek. Van- 1
daar dat zij tot op zekere hoogte berusten in uw streven hen
van lichamelijke kwalen te genezen, en zieh hardnekkig ver- 3
zetten tegen alle pogingen om hen van zonde te verlossen
door Christus, — door geestelijke Waarheid en Liefde, die
hen bevrijden en hun Verlosser worden door het vleesch uit 6
het vleesch, — de stoffelijke wereld en het kwade.
Dit Leven, deze Waarheid en Liefde — deze drieeenheid
van het goede — werd voor de waarneming van den ster- 9
felijken zin geindividualiseerd in den mensch Jezus. Zijne
geschiedenis spreekt tot ons hart en leeft voor ons meer door
zijne geestelijke dan door zijne physieke genezingen. Zijn 12
voorbeeld is voor Christian Scientisten wat voor kunstenaars
de meesterwerken der muziek en schilderkunst zijn.
Echte Christian Scientisten zullen evenmin moreel afwijken 15
van de goddelijke samenvatting der Wetenschap, de Berg
rede genaamd, als zij gebrekkigen manipuleeren, artsenijen
voorschrijven of God verloochenen zullen. Jezus’ genees- 18
wijze was geestelijk in haar aard, methode en doel. Hij volbracht de genezing van ziekte door het goddelijk Gemoed,
waaraan alle waarachtig willen, iedere wäre drijfveer en elke 21
juiste handeling ontleend zijn; het goddelijk Gemoed, dat
de mentale dwaling, die physiek tot uiting komt, vernietigt en
de daaraan tegenovergestelde manifestatie van de Waarheid 24
op het lichaam in harmonie en gezondheid tot stand brengt.
ELEMENTAIRE GODDELUKE WETENSCHAP

Verstaat gij onder de indimdualiteit van God, dat God een
27
eindigen vorm heeftf
Neen. Ik versta daaronder het oneindig en goddelijk Beginsel van alle zijn, den immer-tegenwoordigen I k ben , die
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l in itself all Mind, the one Father-Mother God. Life,
Truth, and Love are this trinity in unity, and their uni3 verse is spiritual, peopled with perfect beings, harmonious
and eternal, of which our material universe and men are
the counterfeits.

6 Is God the Principle of all science, or only of Divine or
Christian Science?
Science is Mind manifested. It is not material; neither
9 is it of human origin.
All true Science represents a moral and spiritual force,
which holds the earth in its orbit. This force is Spirit,
12 that can “ bind the sweet influences of the Pleiades,” and
“ loose the bands of Orion.”
There is no material science, if by that term you mean
15 material intelligence. God is infinite Mind, hence there
is no other Mind. Good is Mind, but evil is not Mind.
Good is not in evil, but in God only. Spirit is not in matter,
18 but in Spirit only. Law is not in matter, but in Mind only.
Is there no matter?
All is Mind. According to the Scriptures and Christian
21 Science, all is God, and there is naught beside Him.. “ God
is Spirit;” and we can only learn and love Him through
His spirit, which brings out the fruits of Spirit and ex24 tinguishes forever the works of darkness by His marvel
lous light.
The five material senses testify to the existence of

4
alle ruimte vult, in zichzelf alle'Gemoed bevat, den eenen l
Vader-Moeder God. Leven, Waarheid en Liefde zijn deze
drievuldigheid in eenheid, en hun heelal is geestelijk, be- 3
volkt met volmaakte wezens, harmonisch en eeuwig, van
welk geestelijk heelal ons stoffelijk heelal en onze stoffelijke
6
menschen de misleidende nabootsingen zijn.
ELEMENTAIRE GODDELIJKE WETENSCHAP

Is God het Beginsel van alle wetenschap^ of alleen van de
Goddelijke Wetenschap of Christian Science?
Wetenschap is Gemoed gemanifesteerd. Zij is niet stoffelijk, 9
evenmin is zij van menschelijken oorsprong.
Alle wäre Wetenschap vertegenwoordigt eene moreele en
geestelijke kracht, die de aarde in hare baan houdt. Deze 12
kracht is Geest, die ,,de liefelijkheden van het Zevenge
sternte binden,, en „de strengen des Orions losmaken” kan.
Er is geen stoffelijke wetenschap, indien men onder dien 15
term stoffelijke intelligentie verstaat. God is oneindig
Gemoed, dientengevolge is er geen ander Gemoed. Het
goede is Gemoed, maar het kwade is niet Gemoed. Het 18
goede is niet in het kwade, maar alleen in God. Geest
is niet in stof, doch alleen in Geest. Er is geen wet in de stof,
maar alleen in Gemoed.
21
Is er geen stof?
Alles is Gemoed. Volgens de Schrift en Christian Science
is alles God en is er niets naast Hem. „God is Geest” en 24
wij kunnen Hem alleen leeren kennen en liefhebben door
Zijnen geest, die de vrlichten des Geestes te voorschijn roept
en door Zijn wonderbaar licht de werken der duisternis voor 27
immer te niet doet.
De vijf stoffelijke zinnen getuigen van het bestaan van de
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i matter. The spiritual s’enses afford no such evidence,
but deny the testimony of the material senses. Which
3 testimony is correct? The Bible says: “ Let God be
true, and every man a liar/' If, as the Scriptures imply,
God is All-in-all, then all must be Mind, since God is
6 Mind. Therefore in divine Science there is no material
mortal man, for man is spiritual and eternal, he being
made in the image of Spirit, or God.
9 There is no material sense. M atter is inert, inanimate,
and sensationless, — considered apart from Mind. Lives
there a man who has ever found Soul in the body or in
12 matter, who has ever seen spiritual substance with the
eye, who has found sight in matter, hearing in the material
ear, or intelligence in non-intelligence? If there is any
15 such thing as matter, it must be either mind which is
called matter, or matter without Mind.
M atter without Mind is a moral impossibility. Mind
18 in matter is pantheism. Soul is the only real conscious
ness which cognizes being. The body does not see, hear,
smell, or taste. Human belief says that it does; but
21 destroy this belief of seeing with the eye, and we could
not see materially; and so it is with each of the physical
senses.
24 Accepting the verdict of these material senses, we should
believe man and the universe to be the football of chance
and sinking into oblivion. Destroy the five senses as
27 organized matter, and you must either become non-exist
ent, or exist in Mind only; and this latter conclusion is

5
stof. De geestelijke zinnen geven daarvan geen bewijs, doch l
ontkennen de getuigenis der stoffelijke zinnen. Welke getuigenis is juist? De Bijbel zegt: „God zij waarachtig, maar 3
alle mensch leugenachtig”. Indien God Alles-in-alles is,
zooals de Schrift te verstaan geeft, dan moet alles Gemoed
zijn, aangezien God Gemoed is. Daarom is er in de god- 6
delijke Wetenschap geen stoffelijke, sterfelijke mensch, want
de mensch is geestelijk en eeuwig, omdat hij naar het beeid
9
van Geest, of God, gemaakt is.
Er is geen stoffelijke zin. Afgescheiden van Gemoed
beschouwd, is de stof bewegingloos, zielloos en gevoelloos.
Leeft er een mensch, die ooit Ziel in het lichaam of in de 12
stof gevonden, geestelijke substantie met het oog gezien,
gezichtsvermogen in de stof, gehoor in het stoffelijk oor, of
intelligentie in non-intelligentie gevonden heeft? Indien er 15
zoo iets als stof is, moet het of Gemoed zijn, dat stof genoemd wordt, of stof zonder Gemoed.
Stof zonder Gemoed is eene moreele onmogelijkheid. 18
Gemoed in de stof is panthéisme. Ziel is het eenige
werkelijke bewustzijn, dat kennis neemt van het zijn. Het
lichaam ziet, hoort, ruikt of proeft niet. De menschelijke 21
voorstelling beweert, dat dit wel het geval is; vernietig
echter de voorstelling, dat wij zien met het oog en wij zouden
stoffelijk niet kunnen zien; evenzoo gaat het met elk van de 24
physieke zintuigen.
Indien wij de uitspraak van deze stoffelijke zinnen aanvaardden, zouden wij moeten gelooven, dat mensch en heelal 27
de speelbal van het toeval zijn en in vergetelheid verzinken.
Vernietig de vijf zintuigen als georganiseerde stof, en gij
moet of ophouden te bestaan, of alleen in Gemoed be- 30
staan; deze laatste gevolgtrekking is de eenvoudige opELEMENTAIRE GODDELUKE WETENSCHAP
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l the simple solution of the problem of being, and leads to
the equal inference that there is no matter.

3 The sweet sounds and glories of earth and sky, assum
ing manifold forms and colors, — are they not tangible and
material?
6 As Mind they are real, but not as matter. All beauty
and goodness are in and of Mind, emanating from God;
but when we change the nature of beauty and goodness
9 from Mind to matter, the beauty is marred, through a
false conception, and, to the material senses, evil takes
the place of good.
12 Has not the truth in Christian Science met a response
from Prof. S. P. Langley, the young American astronomer?
He says that “ color is in u s” not “ in the rose;” and he
15 adds that this is not “ any metaphysical subtlety,” but a
fact “ almost universally accepted, within the last few
years, by physicists.”
18 Is not the basis of Mind-healing a destruction of the evi
dence of the material senses, and restoration of the true
evidence of spiritual sense?
21 It is, so far as you perceive and understand this predi
cate and postulate of Mind-healing; but the Science of
Mind-healing is best understood in practical demonstra24 tion. The proof of what you apprehend, in the simplest
definite and absolute form of healing, can alone answer
this question of how much you understand of Christian

6
lossing van het probleem van het zijn, en leidt tot de daar- 1
mede gelijkstaande slotsom, dat er geen stof is.
ELEMENTAIRE GODDELIJKE WETENSCHAP

Zijn de liefelijke klanken en heerlijkheden van aarde en 3
kernel, zoo veelvuldig van vorm en kleur, dan niet tastbaar en
stoffelijkf
Als Gemoed zijn zij werkelijk, maar niet als stof. Alle 6
schoonheid en goedheid zijn in en van Gemoed, voortkomende uit God, maar wanneer wij den aard van schoon
heid en goedheid veränderen van Gemoed in stof, dan 9
wordt door eene verkeerde opvatting de schoonheid bedorven,
en voor de stoffelijke zinnen neemt het kwade de plaats van
12
het goede in.
Heeft de waarheid in Christian Science niet weerklank
gevonden in eene uitspraak van Prof. S. P. Langley, den
jeugdigen Amerikaanschen sterrenkundige? Hij zegt „de 15
kleur is in ons”, niet „in de roos” ; en voegt daaraan toe, dat
dit niet „eene metaphysische spitsvondigheid” is, maar een
feit „ door natuurkundigen sedert de laatste paar jar en bijkans 18
algemeen aanvaard”.
Is niet de grondslag van Gemocd-genezing eene vernietiging
van de gctuigenis der stoffelijke zinnen en een herstel van de 21
ware gctuigenis van den geestelijken zinf
Ja, voor zooverre gij dit prsedicaat en postulaat van Gemoedgenezing verstaat en begrijpt, maar de Wetenschap van deze 24
Gemoed-genezing wordt het best begrepen in de practische
toepassing. Het bewijs van hetgeen gij begrijpt, ook in den
meest eenvoudigen vorm van onbetwistbare en volstrekte 27
genezing, kan alleen de vraag beantwoorden, in hoe verre gij
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1 Science Mind-healing. Not that all healing is Science,
by any means; but that the simplest case, healed in Science,
3 is as demonstrably scientific, in a small degree, as the most
difficult case so treated.
The infinite and subtler conceptions and consistencies
6 of Christian Science are set forth in my work Science and
Health.

Is man material or spiritualf
9 In Science, man is the manifest reflection of God, per
fect and immortal Mind. He is the likeness of God; and
His likeness would be lost if inverted or perverted.
12 According to the evidence of the so-called physical
senses, man is material, fallen, sick, depraved, mortal.
Science and spiritual sense contradict this, and they afford
15 the only true evidence of the being of God and man, the
material evidence being wholly false.
Jesus said of personal evil, that “ the truth abode not
18 in him,” because there is no material sense. Matter, as
matter, has neither sensation nor personal intelligence.
As a pretension to be Mind, matter is a lie, and “ the
21 father of lies;” Mind is not in matter, and Spirit cannot
originate its opposite, named matter.
According to divine Science, Spirit no more changes its
24 species, by evolving matter from Spirit, than natural
science, so-called, or material laws, bring about altera
tion of species by transforming minerals into vegetables
27 or plants into animals, — thus confusing and confounding

7
de Christian Science Gemoed-genezing verstaat. Niet dat 1
alle genezen Wetenschap is, in geenen deele; maar dat het
meest eenvoudige geval, in de Wetenschap genezen, in het 3
klein even bewijsbaar wetenschappelijk is als het moeilijkste
geval aldus behandeld.
De oneindige en fijnere begrippen en consequenties van 6
Christian Science zijn uiteengezet in mijn werk Science and
Health.
ELEMENTAIRE GODDELLJKE WETENSCHAP

Is de mensch stoffelijk of gcestclijk?
9
In de Wetenschap is de mensch de onmiskenbare weerspiegeling van God, volmaakt en onsterfelijk Gemoed.
Hij is de gelijkenis Gods; en Diens gelijkenis zou verloren 12
gaan, zoo zij omgedraaid of verdraaid werd.
Volgens de getuigenis van de zoogenaamde physieke zinnen,
is de mensch stoffelijk, gevallen, ziek, verdorven, sterfelijk. 15
De Wetenschap en de geestelijke zin weerspreken dit, en
verschaffen de eenige wäre getuigenis van den aard van God
en mensch, daar de stoffelijke getuigenis geheel en al valsch is. 18
Jezus zeide van het persoonlijke kwade: „geene waarheid
is in hem”, omdat er geen stoffelijke zin is. De stof bezit als
stof geen gewaarwording of persoonlijke intelligentie. In 21
hare bewering Gemoed te zijn, is de stof eene leugen, en
,,de vader derzelve leugen”, Gemoed is niet in stof, en Geest
kan niet zijne tegenstelling, stof genaamd, doen ontstaan. 24
Volgens de goddelijke Wetenschap brengt Geest evenmin verandering in de soort door stof uit Geest te
ontwikkelen, als de zoogenaamde natuurwetenschap of Stoffe- 27
lijke wetten eene verandering in de soorten teweegbrengen
door delfstoffen tot gewassen en planten tot dieren te vervormen, — en aldus de drie groote rijken der natuur te 30
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l the three great kingdoms. No rock brings forth an apple;
no pine-tree produces a mammal or provides breast-milk
3 for babes.
To sense, the lion of to-day is the lion of six thousand
years ago; but in Science, Spirit sends forth its own harm6 less likeness.

How should I undertake to demonstrate Christian Science
in healing the sick?
9 As I have given you only an epitome of the Principle,
so I can give you here nothing but an outline of the prac
tice. Be honest, be true to thyself, and true to others;
12 then it follows thou wilt be strong in God, the eternal
good. Heal through Truth and Love; there is no other
healer.
15 In all moral revolutions, from a lower to a higher con
dition of thought and action, Truth is in the minority and
error has the majority. It is not otherwise in the field
18 of Mind-healing. The man who calls himself a Christian
Scientist, yet is false to God and man, is also uttering
falsehood about good. This falsity shuts against him the
21 Truth and the Principle of Science, but opens a way
whereby, through will-power, sense may say the unchris
tian practitioner can heal; but Science shows that he makes
24 morally worse the invalid whom he is supposed to cure.
By this I mean that mortal mind should not be falsely
impregnated. If by such lower means the health is seem27 ingly restored, the restoration is not lasting, and the patient
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vermengen en te verwarren. Geen rots brengt een appel l
voort, geen pijnboom baart een zoogdier of voorziet zuigelingen van moedermelk.
3
Voor de zinnen is de leeuw van heden de leeuw van voor
zesduizend jaren, maar in de Wetenschap brengt Geest
zijne eigen onschadelijke gelijkenis tot uiting.
6
Hoe moet ik Christian Science in het genezen van ziehen
bewijzen?
Evenals ik u slechts een kort begrip van het Beginsel ge- 9
geven heb, kan ik hier niet meer doen dan de toepassing in
groote lijnen aangeven. Wees eerlijk, wees waar jegens
uzelf en waar jegens anderen, dan volgt hieruit, dat gij 12
krachtig zult zijn in God, het eeuwig goede. Genees door
Waarheid en Liefde; er is geen andere heelmeester.
In alle moreele omwentelingen, van een lageren tot een 15
hoogeren staat van gedachten en daden, is Waarheid in
de minderheid en dwaling in de meerderheid. Niet anders
is het op het gebied van Gemoed-genezing. De mensch, 18
die zieh een Christian Scientist noemt en nochtans valsch
is tegenover God en mensch, geeft eveneens uiting aan
valschheid omtrent het goede. Deze valschheid sluit hem 21
uit van de Waarheid en het Beginsel der Wetenschap, maar
opent een weg, waarop de zinnen door kracht van den wil
kunnen beweren, dat de onchristelijke werker genezingen 24
kan doen. De Wetenschap echter toont aan, dat hij den
zieke, dien hij geacht wordt te genezen, moreel in een slechteren toestand brengt.
27
Hiermede bedoel ik, dat sterfeiijk gemoed niet verkeerd beinvloed moet worden. Indien door zoodanige
minderwaardige middelen de gezondheid schijnbaar hersteld 30
wordt, is dit herstel niet blijvend en staat de patient aan

RUDIMENTAL DIVINE SCIENCE
9
l is liable to a relapse, — “ The last state of that man is
worse than the first.”
3 The teacher of Mind-healing who is not a Christian,
in the highest sense, is constantly sowing the seeds of
discord and disease. Even the truth he speaks is more
6 or less blended with error; and this error will spring up
in the mind of his pupil. The pupil’s imperfect knowl
edge will lead to weakness in practice, and he will be a
9 poor practitioner, if not a malpractitioner.
The basis of malpractice is in erring human will, and
this will is an outcome of what I call mortal mind, — a
12 false and temporal sense of Truth, Life, and Love. To
heal, in Christian Science, is to base your practice on
immortal Mind, the divine Principle of man’s being; and
15 this requires a preparation of the heart and an answer
of the lips from the Lord.
The Science of healing is the Truth of healing. If
18 one is untruthful, his mental state weighs against his
healing power; and similar effects come from pride,
envy, lust, and all fleshly vices.
21 The spiritual power of a scientific, right thought, with
out a direct effort, an audible or even a mental argument
has oftentimes healed inveterate diseases.
24 The thoughts of the practitioner should be imbued with
a clear conviction of the omnipotence and omnipresence
of God; that He is All, and that there can be none beside
27 Him; that God is good, and the producer only of good;
and hence, that whatever militates against health, har-

9
eene instorting bloot, — „Het laatste van dien mensch wordt l
erger dan het eerste”.
De leeraar in Gemoed-genezing, die niet in den hoogsten zin 3
des woords een Christen is, zaait voortdurend het zaad
van disharmonie en ziekte. Zelfs de waarheid, die hij
spreekt, is min of meer met dwaling vermengd en deze 6
dwaling zal ontkiemen in het gemoed van zijnen leerling. De
onvolkomen kennis van den leerling zal tot eene gebrekkige
toepassing leiden en hij zal een poover werker, zoo niet een 9
mis-werker zijn.
De grondslag van mis-werken ligt in den falenden, menschelijken wil, en deze wil is een uitvloeisel van hetgeen ik 12
stcrfelijk gemoed noem, — een verkeerd en tijdelijk begrip van Waarheid, Leven en Liefde. Genezen in Christian
Science is het baseeren van uw werken op het onsterfelijk 15
Gemoed, het goddelijk Beginsel van des menschen zijn; en
dit vereischt eene voorbereiding des harten en „het antwoord
der tong van den Heere”.
18
De Wetenschap der genezing is de Waarheid der genezing.
Indien iemand onwaar is, doet zijn geestestoestand afbreuk
aan zijne macht tot genezen, en trots, afgunst, wellust en 21
alle ondeugden des vleesches hebben eene dergelijke uitwerking.
De geestelijke macht eener wetenschappelijke, juiste ge 24
dachte heeft menigmaal verouderde kwalen genezen zonder
rechtstreeks daartoe aangewend te zijn, zonder een uitge27
sproken of zelfs een mentaal betoog.
De gedachte van den werker moet doortrokken zijn van
de klare overtuiging, dat God almachtig en alomtegenwoordig
is; dat Hij Alles is en dat er buiten Hem geen ander zijn kan; 30
dat God goed is, de voortbrenger van het goede alleen; en
dat derhalve al wat in strijd is met gezondheid, harmonie
ELEMENTAIRE GODDELUKE WETENSCIIAP
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l mony, or holiness, is an unjust usurper of the throne of
the controller of all mankind. Note this, that if you have
3 power in error, you forfeit the power that Truth bestows,
and its salutary influence on yourself and others.
You must feel and know that God alone governs man;
6 that His government is harmonious; that He is too pure
to behold iniquity, and divides His power with nothing
evil or material; that material laws are only human be9 liefs, which govern mortals wrongfully. These beliefs arise
from the subjective states of thought, producing the be
liefs of a mortal material universe, — so-called, and of
12 material disease and mortality. Mortal ills are but errors
of thought, — diseases of mortal mind, and not of matter;
for matter cannot feel, see, or report pain or disease.
15 Disease is a thing of thought manifested on the body;
and fear is the procurator of the thought which causes
sickness and suffering. Remove this fear by the true
18 sense that God is Love, — and that Love punishes nothing
but sin, — and the patient can then look up to the loving
God, and know that He afflicteth not willingly the children
21 of men, who are punished because of disobedience to His
spiritual law. His law of Truth, when obeyed, removes
every erroneous physical and mental state. The belief
24 that matter can master Mind, and make you ill, is an
error which Truth will destroy.
You must learn to acknowledge God in all His ways.
27 It is only a lack of understanding of the allness of God,
which leads you to believe in the existence of matter, or

10
of heiligheid zieh wederrechtelijk den troon van den beheer- 1
scher der geheele menschheid aanmatigt. Bedenk dit wel,
dat, indien gij mächtig zijt in dwaling, gij de door de Waar- 3
heid geschonken macht en hären heilzamen invloed op uzelf
en anderen verbeurt.
Gij moet gevoelen en weten, dat God alleen den mensch 6
bestuurt; dat Zijn bestuur harmonisch is; dat Hij te rein
is om het kwade te zien; en Zijne macht niet deelt met iets,
dat boos of stoffelijk is; dat stoffelijke wetten siechts men- 9
schelijke voorstellingen zijn, die stervelingen verkeerdelijk
besturen. Deze voorstellingen ontstaan uit de subjectieve
gedachtetoestanden, waaruit de voorstellingen van een zoo- 12
genaamd sterfelijk, stoffelijk heelal, — van stoffelijke ziekte en
van sterfelijkheid voortkomen. Sterfelijke kwalen zijn
slechts dwalingen der gedachte, — ziekten van het sterfelijk 15
gemoed niet van de stof, want de stof kan geen pijn of ziekte
gevoelen, waarnemen of daarvan melding maken.
Ziekte is een gedachte-ding in het lichaam tot uiting 18
gekomen en vrees is de pleitbezorgster van de gedachte, die
ziekte en lijden veroorzaakt. Verdrijf deze vrees door den
waren zin, dat God Liefde is, — en dat Liefde niets dan 21
zonde straft, — dan kan de patient tot den liefdevollen God
opzien en weten, dat Hij niet willens de kinderen der menschen treft, die wegens ongehoorzaamheid aan Zijne gees- 24
telijke wet gestraft worden. Indien Zijne wet van Waarheid gehoorzaamd wordt, verdrijft zij iederen verkeerden
physieken en mentalen toestand. De voorstelling, dat stof 27
Gemoed overmeesteren en u ziek maken kan, is eene
dwaling, welke Waarheid zal vernietigen.
Gij moet God leeren erkennen in al Zijne wegen. Slechts 30
een gebrek aan inzicht in de alheid Gods leidt u ertoe te
gelooven in het bestaan van de stof of aan te nemen, dat
ELEMENTAIRE GODDELUKE WETENSCHAP
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i that matter can frame its own conditions, contrary to the
law of Spirit.
3 Sickness is the schoolmaster, leading you to Christ;
first to faith in Christ; next to belief in God as omnipo
tent; and finally to the understanding of God and man
6 in Christian Science, whereby you learn that God is good,
and in Science man is His likeness, the forever reflection of
goodness. Therefore good is one and All.
9 This brings forward the next proposition in Christian
Science, — namely, that there are no sickness, sin, and
death in the divine Mind. What seem to be disease, vice,
12 and mortality are illusions of the physical senses. These
illusions are not real, but unreal. Health is the conscious
ness of the unreality of pain and disease; or, rather, the
15 absolute consciousness of harmony and of nothing else.
In a moment you may awake from a night-dream; just
so you can awTake from the dream of sickness; but the
18 demonstration of the Science of Mind-healing b}Tno means
rests on the strength of human belief. This demonstra
tion is based on a true understanding of God and divine
21 Science, which takes away every human belief, and,
through the illumination of spiritual understanding, re
veals the all-power and ever-presence of good, whence
24 emanate health, harmony, and Life eternal.
The lecturer, teacher, or healer wTho is indeed a Christian
Scientist, never introduces the subject of human anatomy;
27 never depicts the muscular, vascular, or nervous opera
tions of the human frame. He never talks about the

11
de stof hare eigen toestanden, in tegenstelling met de wet des 1
Geestes, kan vormen.
Ziekte is de leermeesteres, die u tot Christus leidt, eerst 3
tot vertrouwen in Christus, voorts tot het geloof in Gods
almacht, en ten slotte tot het begrijpen van God en mensch
in Christian Science, waardoor gij leert inzien, dat God goed 6
is en de mensch in de Wetenschap Zijne gelijkenis, de eeuwige
weerspiegeling van goedheid. Daarom is het goede een en
Alles.
9
Dit brengt de volgende Stelling in Christian Science naar
voren, — namelijk, dat er geen ziekte, zonde en dood in het
goddelijk Gemoed zijn. Wat ziekte, ondeugd en sterfelijk- 12
heid schijnen te wezen, zijn begoochelingen van de physieke
zinnen. Deze begoochelingen zijn niet werkelijk, maar onwerkelijk. Gezondheid is het bewustzijn van de onwerkelijk- 15
heid van pijn en ziekte; of liever, het absolute bewustzijn
van harmonie en van niets anders. In een oogenblik kunt
gij ontwaken uit een nachtelijken droom, en evenzoo kunt 18
gij ontwaken uit den ziektedroom; maar het bewijzen van
de Wetenschap der Gemoed-genezing berust geenszins
op de kracht van de menschelijke voorstelling. Dit bewijs 21
is gebaseerd op een waar begrijpen van God en de goddelijke Wetenschap, die iedere menschelijke voorstelling
wegneemt en, door de verlichting van geestelijk begrijpen, 24
de al-macht en immer-tegenwoordigheid van het goede
openbaart, waaruit gezondheid, harmonie en eeuwig Leven
emaneeren.
27
De spreker, leeraar of genezer, die inderdaad een Christian
Scientist is, brengt nooit het onderwerp van de anatomie van
den mensch ter sprake en beschrijft nimmer de working van 30
Spieren, bloedvaten of zenuwen in het menschelijk organisme.
Hij bespreekt nooit den bouw van het stoffelijk lichaam.
ELEMENTAIRE GODDELIJKE WETENSCHAP
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l structure of the material body. He never lays his hands
on the patient, nor manipulates the parts of the body sup3 posed to be ailing. Above all, he keeps unbroken the Ten
Commandments, and practices Christ’s Sermon on the
Mount.
6 Wrong thoughts and methods strengthen the sense of
disease, instead of cure it; or else quiet the fear of the
sick on false grounds, encouraging them in the belief of
9 error until they hold stronger than before the belief that
they are first made sick by matter, and then restored
through its agency. This fosters infidelity, and is mental
12 quackery, that denies the Principle of Mind-healing. If
the sick are aided in this mistaken fashion, their ailments
will return, and be more stubborn because the relief is
15 unchristian and unscientific.
Christian Science erases from the minds of invalids
their mistaken belief that they live in or because of matter,
18 or that a so-called material organism controls the health
or existence of mankind, and induces rest in God, divine
Love, as caring for all the conditions requisite for the well21 being of man. As power divine is the healer, why should
mortals concern themselves with the chemistry of food?
Jesus said: “Take no thought what ye shall eat.”
24 The practitioner should also endeavor to free the minds
of the healthy from any sense of subordination to their
bodies, and teach them that the divine Mind, not material
27 law, maintains human health and life.
A Christian Scientist knows that, in Science, disease

12
Hij legt zijn patient nooit de handen op en evenmin mani- l
puleert hij die deelen van het lichaam, waarvan verondersteld
wordt, dat ze ziek zijn. Bovenal betracht hij nauwgezet 3
de Tien Geboden, en brengt hij de Bergrede van Christus in
toepassing.
Verkeerde gedachten en methoden versterken de ziekte- 6
gewaarwording in plaats van haar te genezen; of wel zij
doen de vrees der kranken op valsche gronden bedaren en
wakkeren het geloof in dwaling aan, totdat de kranken meer 9
dan ooit ervan overtuigd zijn, dat zij eerst door de stof ziek
gemaakt werden en dan door haar toedoen weder herstel
vonden. Dit kweekt ongeloovigheid aan en is mentale 12
kwakzalverij, die het Beginsel der Gemoed-genezing loochent.
Indien de kranken op deze verkeerde wijze hulp vinden,
zullen hunne kwalen terugkeeren, en des te hardnekkiger 15
zijn, omdat de verkregen leniging onchristelijk en onwetenschappelijk is.
Christian Science wischt in het gemoed der zieken de ver 18
keerde voorstelling uit, dat zij in of door de stof leven, of
dat een zoogenaamd stoffelijk organisme de gezondheid of
het bestaan der menschheid beheerscht, en schenkt rust in 21
God, goddelijke Liefde, die zorg draagt voor alle voorwaarden, die voor ’s menschen welzijn noodig zijn. Waarom
zouden stervelingen zieh bezig houden met de scheikundige 24
eigenschappen van voedsel, waar de goddelijke macht de
genezer is? Jezus heeft gezegd: „Zijt niet bezorgd, wat gij
27
eten zult”.
De werker moet eveneens er naar streven het gemoed
der gezonden te bevrijden van alle gevoel van onderworpenheid aan het lichaam en hun leeren, dat het goddelijk Gemoed 30
en niet eene stoffelijke wet, ’s menschen gezondheid en leven
in stand houdt.
Een Christian Scientist weet, dat in de Wetenschap ziekte 33
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l is unreal; that Mind is not in matter; that Life is God,
good; hence Life is not functional, and is neither matter
3 nor mortal mind; knows that pantheism and theosophy
are not Science. Whatever saps, with human belief,
this basis of Christian Science, renders it impossible to
6 demonstrate the Principle of this Science, even in the
smallest degree.
A mortal and material body is not the actual individuality
9 of man made in the divine and spiritual image of God.
The material body is not the likeness of Spirit; hence it
is not the truth of being, but the likeness of error — the
12 human belief which saith there is more than one God, —
there is more than one Life and one Mind.
In Deuteronomy (iv. 35) we read: “ The Lord, He is
15 God; there is none else beside Him.” In John (iv. 24)
we may read: “ God is Spirit.” These propositions, un
derstood in their Science, elucidate my meaning.
18 When treating a patient, it is not Science to treat every
organ in the body. To aver that harmony is the real and
discord is the unreal, and then give special attention to
21 what according to their own belief is diseased, is scientific;
and if the healer realizes the truth, it will free his patient.

What are the means and methods of trustworthy Christian
24 Scientists?
These people should not be expected, more than others,
to give all their time to Christian Science work, receiving
27 no wages in return, but left to be fed, clothed, and sheltered
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onwerkelijk is, dat Gemoed niet de stof en dat Leven God, l
het goede, is; vandaar is Leven niet functioneel en is het
noch stof noch sterfelijk gemoed; hij weet, dat pan 3
théisme en theosophie geen Wetenschap zijn. A1 wat met
menschelijke voorstellingen deze basis van Christian Science
ondermijnt, maakt het onmogelijk, zelfs in de geringste mate, 6
het Beginsel dier Wetenschap te bewijzen.
Een sterfelijk en stoffelijk lichaam is niet de wezenlijke
individualiteit van den mensch, gemaakt naar het goddelijk 9
en geestelijk beeid Gods. Het stoffelijk lichaam is niet de
gelijkenis van Geest; vandaar dat het niet de waarheid van
het zijn, maar de gelijkenis van dwaling is — de men 12
schelijke voorstelling, die zegt, dat er meer dan één God is, —
meer dan één Leven en meer dan één Gemoed.
In Deuteronomium (iv : 35) lezen wij: ,,dat de Heere die 15
God is; er is niemand meer dan Hij alleen”. In Johannes
(iv : 24) lezen wij: „God is Geest”. Deze verklaringen in
hare Wetenschap begrepen, verduidelijken mijne bedoeling. 18
Bij de behandeling van een patient is het niet overeenkomstig de Wetenschap om elk orgaan van het lichaam te
behandelen. Wetenschappelijk is het te erkennen, dat har 21
monie het werkelijke is en disharmonie het onwerkelijke, en
daarna spéciale aandacht te wijden aan datgene, wat volgens
de eigen voorstelling van den patient ziek is; en indien de 24
geriezcr de waarheid realiseert, zal dit den patient vrijmaken.
Welke zijn de middelen en mcthoden van bctrouwbare Chris
27
tian Scientisten?
Men kan niet van hen meer dan van anderen verwachten,
dat zij al hun tijd aan Christian Science werk zullen geven
zonder loon daarvoor te ontvangen, tcrwijl aan de liefdadig- 30
heid zou worden overgelaten hen te voeden, te kleeden en te
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l by charity. Neither can they serve two masters, giving
only a portion of their time to God, and still be Christian
3 Scientists. They must give Him all their services, and
“owe no man.” To do this, they must at present ask a
suitable price for their services, and then conscientiously
6 earn their wages, strictly practising Divine Science, and
healing the sick.
The author never sought charitable support, but gave
9 fully seven-eighths of her time without remuneration, ex
cept the bliss of doing good. The only pay taken for her
labors was from classes, and often those were put off for
12 months, in order to do gratuitous work. She has never
taught a Primary class without several, and sometimes
seventeen, free students in it; and has endeavored to take
15 the full price of tuition only from those who were able to
pay. The student who pays must of necessity do better
than he who does not pay, and yet will expect and require
18 others to pay him. No discount on tuition was made on
higher classes, because their first classes furnished students
with the means of paying for their tuition in the higher
21 instruction, and of doing charity work besides. If the
Primary students are still impecunious, it is their own
fault, and this ill-success of itself leaves them unprepared
24 to enter higher classes.
People are being healed by means of my instructions,
both in and out of class. Many students, who have
27 passed through a regular course of instruction from me,
have been invalids and were healed in the class; but ex-
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huisvesten. Evenmin kunnen zij twee heeren dienen, slechts l
een deel van hun tijd aan God geven en toch Christian Scientisten zijn. Zij moeten Hem al hunne diensten wijden, en 3
„niemand iets schuldigt zijn. Te dien einde moeten zij thans
een billijken prijs voor hunne diensten vragen en dan conscientieus hun loon verdienen door de Goddelijke Wetenschap 6
nauwgezet toe te passen en de zieken te genezen.
De schrijfster heeft nimmer den steun der liefdadigheid
gezöcht, maar gaf volle zeven achtsten van hären tijd zonder 9
andere belooning te ontvangen dan den zegen van wel te
doen. De eenige betaling, die zij voor hären arbeid aanvaardde, ontving zij voor hare cursussen, en ten einde gratis 12
werk te verrichten, werden deze nog vaak maandenlang uitgesteld. Zij heeft nooit een Eersten cursus gegeven, zonder
dat verscheidene, ja, somtijds zeventien niet-betalende leer- 15
lingen eraan deelnamen, en het is steeds haar streven geweest,
het volle leergeld alleen van hen te vragen, die in Staat waren
het te betalen. De betalende leerling zal noodwendig betere 18
resultaten verkrijgen dan hij, die niet betaalt en toch ver
wacht en eischt, dat anderen hem wel zullen betalen. Van
het leergeld voor de hoogere cursussen werd geen verminde- 21
ring toegestaan, aangezien de eerste cursus de leerlfhgen van
de middelen voorzag om voor hun hooger onderricht te
betalen, en bovendien nog werk uit liefdadigheid te doen. 24
Indien de leerlingen, die den Eersten cursus doorliepen, nog
geldgebrek hebben, is dit hun eigen schuld en door dit mis
slagen op zichzelf zijn zij niet gereed tot de hoogere cursussen 27
te worden toegelaten.
Door mijn onderricht worden menschen, zoowel in als
buiten de cursussen, genezen. Vele leerlingen, die een gere- 30
gelden leergang bij mij volgden, zijn invalide geweest en
werden gedurende den cursus genezen; de ondervinding
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i perience has shown that this defrauds the scholar, though
it heals the sick.
3 It is seldom that a student, if healed in a class, has left
it understanding sufficiently the Science of healing to im
mediately enter upon its practice. Why? Because the
6 glad surprise of suddenly regained health is a shock to
the mind; and this holds and satisfies the thought with
exuberant joy.
9 This renders the mind less inquisitive, plastic, and tract
able; and deep systematic thinking is impracticable until
this impulse subsides.
12 This was the principal reason for advising diseased
people not to enter a class. Few were taken besides inva
lids for students, until there were enough practitioners to
15 fill in the best possible manner the department of healing.
Teaching and healing should have separate departments,
and these should be fortified on all sides with suitable and
18 thorough guardianship and grace.
Only a; very limited number of students can advanta
geously enter a class, grapple with this subject, and well
21 assimilate what has been taught them. It is impossible
to teach thorough Christian Science to promiscuous and
large assemblies, or to persons who cannot be addressed
24 individually, so that the mind of the pupil may be dissected
more critically than the body of a subject laid bare for
anatomical examination. Public lectures cannot be such
27 lessons in Christian Science as are required to empty and
to fill anew the individual mind.
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heeft evenwel geleerd, dat dit den cursist te kort doet, of- l
schoon het den zieke geneest.
Indien een leerling gedurende een cursus genezen wordt, 3
verlaat hij deze zelden met voldoend inzicht in de Wetenschap der genezing om terstond de praktijk te gaan uitoefenen.
En waarom? Omdat de blijde verrassing over de plotseling 6
herkregen gezondheid voor het gemoed een schok is, die de
gedachte met overvloeiende vreugde vervult en haar bevredigt.
9
Het gemoed wordt hierdoor minder vorschend, ontvankelijk en handelbaar; en diep stelselmatig doordenken is
12
ondoenlijk, totdat deze opwelling wijkt.
Dit was de voornaamste reden, waarom den zieken geraden
werd niet aan een cursus deel te nemen. Behaive zieken
werden weinigen als leerling aangenomen, totdat er voldoende 15
workers waren om op de best mogelijke wijze het genezingswerk op zieh te nemen. Onderricht en genezing moeten
afzonderlijk worden ingedeeld en in alle opzichten versterkt 18
door passend en deugdelijk toezicht en genade.
Slechts een zeer beperkt aantal leerlingen kan met vrucht
aan een cursus deelnemen, in het onderwerp doordringen en 21
zieh het geleerde behoorlijk eigen maken. Het is onmogelijk
gedegen Christian Science te onderwijzen aan uitgebreide
gezelschappen met uiteenloopende begrippen, of aan men- 24
schen, die men niet individueel toespreken kan, waardoor het
mogelijk wordt het gemoed van den leerling nog critischer
te ontleden dan het lichaam van een voorwerp, opengelegd 27
voor anatomisch onderzoek. Openbare lezingen kunnen
niet een zoodanig onderricht in Christian Science bieden, als
noodzakelijk is om het individueele gemoed te ledigen en 30
opnieuw te vullen.

r
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l If publicity and material control are the motives for
teaching, then public lectures can take the place of private
3 lessons; but the former can never give a thorough knowledge
of Christian Science, and a Christian Scientist will never
undertake to fit students for practice by such means. Lec6 tures in public are needed, but they must be subordinate
to thorough class instruction in any branch of education.
None with an imperfect sense of the spiritual significa9 tion of the Bible, and its scientific relation to Mind
healing, should attempt overmuch in their translation of
the Scriptures into the “ new tongue;” but I see that
12 some novices, in the truth of Science, and some impostors
are committing this error.
Is there more than one school of scientific healing?
15 In reality there is, and can be, but one school of the
Science of Mind-healing. Any departure from Science is
an irreparable loss of Science. Whatever is said and
18 written correctly on this Science originates from the Princi
ple and practice laid down in Science and Health, a work
which I published in 1875. This was the first book, re21 corded in history, which elucidates a pathological Science
purely mental.
Minor shades of difference in Mind-healing have origi24 nated with certain opposing factions, springing up among
unchristian students, who, fusing with a class of aspirants
which snatch at whatever is progressive, call it their first27 fruits, or else post mortem evidence.
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Indien publiciteit en materieel overwicht de beweegredenen l
voor onderricht zijn, dan kunnen openbare lezingen de plaats
van lessen in besloten kring innemen; maar eene grondige 3
kennis van Christian Science kan op die wijze nooit verkregen
worden, en een Christian Scientist zal het nimmer ondernemen door zulke middelen leerlingen voor de praktijk te 6
bekwamen. Lezingen in het openbaar zijn noodig, maar zij
moeten ondergeschikt zijn aan grondig cursus-onderricht in
iederen tak van onderwijs.
9
Geen mensch met een onvolledig begrip van de geestelijke
beteekenis van den Bijbel en zijne wetenschappelijke verhouding tot de Gemoed-genezing moest zieh te ver wagen 12
aan het overzetten der Schriften in „de nieuwe tongen”;
ik bemerk echter, dat sommige nieuwelingen in de waarheid
der Wetenschap en sommige misleiders deze fout begaan. 15
Is er meer dan een school van wetenschappelijke genezing?
In werkelijkheid is er slechts een school van de Weten
schap der Gemoed-genezing, en kan er slechts een zijn. 18
ledere afwijking van Wetenschap is een onherstelbaar
verlies aan Wetenschap. A1 wat met juistheid aangaande
deze Wetenschap gesproken of geschreven is, vindt zijn oor- 21
sprong in het Beginsel en de toepassing, neergelegd in Science
and Health (Wetenschap en Gezondheid), een werk, dat ik
in 1875 uitgaf. Dit was het eerste boek in de annalen der 24
geschiedenis, dat eene pathologische Wetenschap toelicht,
die zuiver mentaal is.
Geringere verschilschakeeringen in de Gemoed-genezing 27
zijn opgekomen bij zekere vijandige groepen, ontstaan
onder onchristelijke leerlingen, welke in vereeniging met
eene klasse van lieden, die begeerig alles aangrijpen wat 30
vooruitstrevend is, dit hunne eerstelingen noemen of anders
een post-mortem getuigenis.
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l A slight divergence is fatal in Science. Like certain
Jews whom St. Paul had hoped to convert from mere
3 motives of self-aggrandizement to the love of Christ, these
so-called schools are clogging the wheels of progress by
blinding the people to the true character of Christian
6 Science, — its moral power, and its divine efficacy to
heal.
The true understanding of Christian Science Mind9 healing never originated in pride, rivalry, or the deification
of self. The Discoverer of this Science could tell you of
timidity, of self-distrust, of friendlessness, toil, agonies, and
12 victories under which she needed miraculous vision to
sustain her, when taking the first footsteps in this
Science.
15 The ways of Christianity have not changed. Meek
ness, selflessness, and love are the paths of His testimony
and the footsteps of His flock.
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Eene geringe afwijking is noodlottig in de Wetenschap. l
Gelijk zekere Joden, van wie Paulus gehoopt had, dat hij hen
van hunne motieven voor zelfverheerlijking bekeeren zou 3
tot de liefde van Christus, stremmen deze zoogenaamde
scholen de räderen van den vooruitgang, doordien zij de
oogen der menschen verblinden voor den waren aard van 6
Christian Science, — voor hare moreele macht, en haar
goddelijk genezingsvermögen.
Het ware begrip van de Christian Science Gemoed- 9
genezing wordt nooit geboren uit hoogmoed, wedijver of
zelfvergoding. De Ontdekster dezer Wetenschap zou u
kunnen verhalen van den schroom, het zelf-wantrouwen, de 12
verlatenheid, het zwoegen, de zielsangsten en de overwinningen, waarbij zij wonderbare visie van noode had om haar te
schrägen, toen zij de eerste schreden op den weg dezer 15
Wetenschap zette.
De wegen der Christenheid zijn niet veranderd. Zachtmoedigheid, onbaatzuchtigheid en liefde zijn de paden Zijner 18
getuigenis en de voetstappen Zijner kudde.
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PREFACE
T was the purpose of each edition of this pamphlet to bene
fit no favored class, but, according to the apostle's admo
nition, to “ reprove, rebuke, exhort,” and with the power and
self-sacrificing spirit of Love to correct involuntary as well
as voluntary error.
By a modification of the language, the import of this
edition is, we trust, transparent to the hearts of all con
scientious laborers in the realm of Mind-healing. To those
who are athirst for the life-giving waters of a true divinity,
it saith tenderly, “ Come and drink;” and if you are babes
in Christ, leave the meat and take the unadulterated milk
of the Word, until you grow to apprehend the pure spiritu
ality of Truth.

I

MARY BAKER EDDY

VOORWOORD
ET doel, dat bij iedere uitgave van dit geschrift heeft
voorgezeten, was niet zoozeer een groep van uitverkorenen ten zegen te zijn dan wel, volgens den raad van den
apostel, te wederleggen, te bestraffen en te vermanen, en met
de macht en den zelfopofferenden geest der Liefde zoowel
onopzettelijke als opzettelijke dwaling terecht te wijzen.
Door eene wijziging in de bewoording is, naar wij vertrouwen, het belang van deze uitgave alien nauwgezetten arbeiders in het rijk der Gemoed-genezing duidelijk geworden.
Tot hen, die dors ten naar de leven-gevende wateren eener
ware goddelijkheid, spreekt zij teederlijk: „Komt en drinkt”
en zoo gij kinderkens zijt in Christus, laat dan af van het
vleesch en neemt de onvervalschte melk van het Woord,
opdat gij moogt opwassen tot het verstaan van den zuiver
geestelij ken aard van Waarheid.

H

MARY BAKER EDDY
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NO AND YES
INTRODUCTION
l r p o kindle in all minds a common sentiment of regard
A for the spiritual idea emanating from the infinite, is
3 a most needful work; but this must be done gradually, for
Truth is as “ the still, small voice,” which comes to our
recognition only as our natures are changed by its silent
6 influence.
Small streams are noisy and rush precipitately; and
babbling brooks fill the rivers till they rise in floods, de9 molishing bridges and overwhelming cities. So men, when
thrilled by a new idea, are sometimes impatient; and,
when public sentiment is aroused, are liable to be borne
12 on by the current of feeling. They should then turn tem
porarily from the tumult, for the silent cultivation of the
true idea and the quiet practice of its virtues. When
15 the noise and stir of contending sentiments cease, and
the flames die away on the mount of revelation, we can
read more clearly the tablets of Truth.
18 The theology and medicine of Jesus were one, — in the
divine oneness of the trinity, Life, Truth, and Love, which
healed the sick and cleansed the sinful. This trinity in
21 unity, correcting the individual thought, is the only Mind1
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INLEIDING
een gemeenschappelijk gevoel van eerbied
INaanalleteharten
wakkeren voor de geestelijke idee, die uit het

l

oneindige emaneert, is een hoogst noodzakelijk werk; het 3
dient echter geleidelijk te geschieden, want Waarheid is als
,,het suizen van eene zachte stilte”, die alleen dän tot ons
besef komt, wanneer ons wezen verändert door hären stillen 6
invloed.
Kleine stroompjes zijn luidruchtig, schielijk snellen zij
voort; en kabbelende beekjes vullen de rivieren, totdat deze 9
tot watervloeden zwellen, bruggen wegslaan en steden overweldigen. Evenzoo zijn de menschen somtijds ongeduldig,
wanneer zij in geestdrift geraakt zijn voor een nieuw denk- 12
beeid; en, is de openbare meening in beroering gebracht,
dan bestaat de kans, dat zij op den stroom der hartstochten
medegevoerd worden. Laten zij zieh dan tijdeiijk uit het 15
strijdgewoel terugtrekken, in stilte de wäre idee aankweeken
en hare deugden rüstig betrachten. Wanneer het geraas en
de beroering der strijdende gevoelens verstommen en de 18
vlammen op den berg der openbaring uitdooven, kunnen wij
met grooter klaarheid de tafelen der Waarheid lezen.
De godgeleerdheid en de geneeskunde van Jezus waren 21
een, in de goddelijke eenheid der drievuldigheid, Leven,
Waarheid en Liefde, die de kranken genas en de zondaren
reinigde. Deze drievuldigheid in eenheid, die het individueele 24
denken van fouten zuivert, is de eenige Gemoed-genezing,
1

2
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l healing I vindicate; and on its standard have emblazoned
that crystallized expression, C h r i s t i a n S c i e n c e .
3 A spurious and hydra-headed mind-healing is naturally
glared at by the pulpit, ostracized by the medical faculty,
and scorned by people of common sense. To aver that
6 disease is normal, a God-bestowed and stubborn reality,
but that you can heal it, leaves you to work against that
which is natural and a law of being. It is scientific to rob
9 disease of all reality; and to accomplish this, you cannot
begin by admitting its reality. Our Master taught his
students to deny self, sense, and take up the cross. Men12 tal healers who admit that disease is real should be made
to test the feasibility of what they say by healing one case
audibly, through such an admission, — if this is possible.
15 I have healed more disease by the spoken than the un
spoken word.
The honest student of Christian Science is modest in his
18 claims and conscientious in duty, waiting and working to
mature what he has been taught. Institutes furnished
with such teachers are becoming beacon-lights along the
21 shores of erudition; and many who are not teachers have
large practices and some marked success in healing the
most defiant forms of disease.
24 Dishonesty destroys one’s ability to heal mentally. Con
ceit cannot avert the effects of deceit. Taking advantage
of the present ignorance in relation to Christian Science
27 Mind-healing, many are flooding our land with conflict
ing theories and practice. We should not spread abroad
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welke ik te rechtvaardigen acht, en op wier standaard ik de l
kristallijnen woorden C hristian S cience geblazoeneerd heb.
Eene onechte en veelkoppige mentale geneeswijze wordt 3
uit den aard der zaak door den kansel met boozen blik gadegeslagen, door de geneeskundige faculteit verbannen en
door menschen met gezond verstand veracht. De bewering, 6
dat ziekte normaal is, eene door God opgelegde, halsstarrige
realiteit, maar dat gij haar genezen kunt, zou u te werk
doen gaan tegen datgene, wat natuurlijk is en eene wet 9
van het zijn. Het is wetenschappelijk ziekte alle werkelijkheid te ontnemen; en ten einde dit te bereiken, kunt gij
niet beginnen met hare werkelijkheid te erkennen. Onze 12
Meester heeft zijnen discipelen geleerd het zelf, de zinnen,
te verloochenen en het kruis op te nemen. Mentale genezers,
die erkennen dat ziekte werkelijk is, moesten eens de uitvoer- 15
baarheid hunner beweringen toetsen en met het gesproken
woord één ziektegeval door zulk eene erkenning genezen, —
indien dit mogelijk ware. Ik heb meer ziekte genezen door 18
het gesproken dan door het ongesproken woord.
Een oprecht beoefenaar van Christian Science is gematigd
in zijne aanspraken en plichtsgetrouw, wachtend en werkend 21
ora het geleerde te doen rijpen. Instellingen, met zoodanige
leerkrachten toegerust, worden lichtende bakens längs de
kusten der kennis; en velen, die geen leeraren zijn, hebben 24
eene uitgebreide praktijk en opmerkelijke resultaten bij het
genezen van de meest hardnekkige ziektevormen.
Oneerlijkheid vernietigt het vermögen om mentaal te 27
genezen. Eigenwaan kan de gevolgen van bedrog niet afwenden. Gebruik makend van de bestaande onwetendheid
omirent Christian Science Gemoed-genezing, overstroomen 30
velen ons land met tegenstrijdige theorieën en praktijken.
Wij mögen geen mengelmoes van ideeën over de wereld

3
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l patchwork ideas that in some vital points lack Science.

How sad it is that envy will bend its bow and shoot its
3 arrow at the idea which claims only its inheritance, is nat
urally modest, generous, and sincere! while the trespass
ing error murders either friend or foe who stands in its
6 way. Truly it is better to fall into the hands of God, than
of man.
When I revised “ Science and Health with Key to the
9 Scriptures,” in 1878, some irresponsible people insisted
that my manual of the practice of Christian Science Mind
healing should not be made public; but I obeyed a diviner
12 rule. People dependent on the rules of this practice for
their healing, not having lost the Spirit which sustains the
genuine practice, will put that book in the hands of their
15 patients, whom it will heal, and recommend it to their
students, whom it would enlighten. Every teacher must
pore over it in secret, to keep himself well informed. The
18 Nemesis of the history of Mind-healing notes this hour.
Dishonesty necessarily stultifies the spiritual sense which
Mind-healers specially need; and which they must pos21 sess, in order to be safe members of the community. How
good and pleasant a thing it is to seek not so much thine
own as another’s good, to sow by the wayside for the way24 weary, and trust Love’s recompense of love.
Plagiarism from my writings is so common it is be
coming odious to honest people; and such compilations,
27 instead of possessing the essentials of Christian Science,
are tempting and misleading.
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verspreiden, die op sommige der belangrijkste punten in 1
Wetenschap te kort schieten. Hoe droevig is het, dat afgunst
steeds hären boog spant en hare pij len afschiet naar de 3
idee, welke alleen aanspraak maakt op haar erfdeel en van
nature bescheiden, edelmoedig en oprecht is, terwijl de
schennende dwaling een ieder, die haar in den weg mocht 6
staan, hetzij vriend of vijand, doodt! Waarlijk, het is beter
Gode dan den menschen in handen te vallen.
Toen ik in 1878 „Science and Health with Key to the 9
Scriptures” (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de
Heilige Schrift) herzag, drongen sommige onverantwoordelijke lieden erop aan, dat mijne handleiding voor de toe- 12
passing der Christian Science Gemoed-genezing niet openbaar
gemaakt zou worden; doch ik heb een voorschrift van
hooger orde gehoorzaamd. Zij, die hun genezingswerk 15
gronden op de regels dezer toepassing, en niet den Geest uit
het oog verloren hebben, door welken de zuivere toepassing
gedragen wordt, zullen dit boek hunnen patienten in handen 18
geven, waardoor deze genezen zullen; en hunnen leerlingen
het aanbevelen, daar het dezen licht brengen zal. Elke leeraar moet dit werk in zijne binnenkamer ernstig bestudeeren 21
om goed op de hoogte te blijven. De Nemesis der geschiedenis
van de Gemoed-genezing heeft deze ure opgeteekend.
Oneerlijkheid is, uit den aard der zaak, eene bespotting 24
van den geestelijken zin, dien Gemoed-genezers inhetbijzonder
van noode hebben; en zij moeten dien zin bezitten om
betrouwbare leden van de gemeenschap te zijn. Hoe goed 27
en hoe liefelijk is het ©m niet zoozeer zijn eigen als eens
anders welzijn te zoeken, om voor de zwervensmoeden
het zaad aan den wegkant te zaaien, en te vertrouwen, dat 30
Liefde liefde zal beloonen.
Plagiaat uit mijne werken wordt zoo veelvuldig gepleegd,
dat eerlijke lieden aanstoot eraan beginnen te nemen; en 33
in plaats van het wezenlijke van Christian Science te bezitten,
zijn zoodanige samenraapsels verleidend en misleidend.

4
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l Reading Science and Health has restored the sick to
health; but the task of learning thoroughly the Science
3 of Mind-healing and demonstrating it understandingly
had better be undertaken in health than sickness.
D isease Unreal

6 Disease is more than imagination; it is a human error,
a constituent part of what comprise the whole of mortal
existence, — namely, material sensation and mental delu9 sion. But an erring sense of existence, or the error of
belief, named disease, never made sickness a stubborn
reality. On the ground that harmony is the truth of be12 ing, the Science of Mind-healing destroys the feasibility
of disease; hence error of thought becomes fable instead
of fact. Science demonstrates the reality of Truth and
15 the unreality of the error. A self-evident proposition, in
the Science of Mind-healing, is that disease is unreal;
and the efficacy of my system, beyond other systems of
18 medicine, vouches for the validity of that statement. Sin
and disease are not scientific, because they embody not
the idea of divine Principle, and are not the phenomena
21 of the immutable laws of God; and they do not arise
from the divine consciousness and true constituency of
being.
24 The unreality of sin, disease, and death, rests on the
exclusive truth that being, to be eternal, must be harmo
nious. All disease must be — and can only be — healed
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Het lezen van Science and Health heeft kranken de ge- l
zondheid wedergegeven; het is evenwel wijzer de taak van
het grondig bestudeeren en het met inzicht toepassen van de 3
Wetenschap der Gemoed-genezing in tijden van gezondheid
te ondernemen dan in tijden van ziekte.
Z i e r t e On w e r k e l i j k

6

Ziekte is meer dan inbeelding; het is eene menschelijke
dwaling, een bestanddeel van datgene, waaruit het geheel
van het sterfelijk bestaan is samengesteld, namelijk stoffelijke 9
gewaarwording en mentale begoocheling. Doch een dwaalbegrip omtrent het bestaan of de dwaalvoorstelling, krankheid genaamd, heeft nooit ziekte tot eene halsstarrige werke- 12
lijkheid gemaakt. Op grond van het feit, dat harmonie de
waarheid van het zijn is, vernietigt de Wetenschap der
Gemoed-genezing de bestaansmogelijkheid van ziekte; 15
bijgevolg wordt de dwaling der gedachte een fabel in plaats
van een feit. De Wetenschap toont de werkelijkheid
van Waarheid aan en de onwerkelijkheid van de dwaling. 18
De onwerkelijkheid van ziekte is eene vanzelfsprekende
Stelling in de Wetenschap der Gemoed-genezing, en de
doeltreffendheid van mijn systeem boven andere genees- 21
kundige stelseis bewijst de deugdelijkheid van die verklaring.
Zonde en ziekte zijn niet wetenschappelijk, daar zij niet de
idee van het goddelijk Beginsel belichamen en niet de ver- 24
schijnselen zijn van Gods onveranderlijke wetten; en zij
körnen niet voort ijit het goddelijk bewustzijn en het wäre
27
wezen van het zijn.
De onwerkelijkheid van zonde, ziekte en dood berust op de
uitsluitende waarheid, dat het zijn harmonisch moet wezen,
wil het eeuwig zijn. Alle ziekte moet en kan slechts op dezen 30
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l on this basis. All true Christian Scientists are vindicat
ing, fearlessly and honestly, the Principle of this grand
3 verity of Mind-healing.
In erring mortal thought the reality of Truth has an
antipode, — the reality of error; and disease is one of the
6 severe realities of this error. God has no opposite in
Science. To Truth there is no error. As Truth alone is
real, then it follows that to declare error real would be to
9 make it Truth. Disease arises from a false and material
sense, from the belief that matter has sensation. There
fore this material sense, which is untrue, is of necessity
12 unreal. Moreover, this unreal sense substitutes for Truth
an unreal belief, — namely, that life and health are inde
pendent of God, and dependent on material conditions.
15 Material sense also avers that Spirit, or Truth, cannot
restore health and perpetuate life, but that material con
ditions can and do destroy both human health and life.
18 If disease is as real as health, and is itself a state of
being, and yet is arrayed against being, then Mind, or
God, does not meddle with it. Disease becomes indeed a
21 stubborn reality, and man is mortal. A “ kingdom divided
against itself is brought to desolation; ” therefore the mind
that attacks a normal and real condition of man, is pro24 fanely tampering with the realities of God and His laws.
Metaphysical healing is a lost jewel in this misconception
of reality. Any contradictory fusion of Truth with error,
27 in both theory and practice, prevents one from healing
scientifically, and makes the last state of one's patients
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grondslag genezen worden. Onbevreesd en in oprechtheid l
handhaven alle wäre Christian Scientisten het Beginsel van
deze grootsche waarheid der Gemoed-genezing.
3
In de dwalende, sterfelijke gedachte heeft de werkelijkheid
der Waarheid een tegenhanger, — de werkelijkheid der dwaling; en eene der ernstigste werkelijkheden van deze dwaling 6
is ziekte. In de Wetenschap heeft God geen tegenstelling.
Voor Waarheid is er geen dwaling. Daar alleen Waar
heid werkelijk is, zou bijgevolg de verklaring, dat de dwaling 9
werkelijk is, deze tot Waarheid maken. Ziekte komt voort
uit een verkeerd en stoffelijk begrip, uit de voorstelling, dat
de stof gewaarwording bezit. Dientengevolge is dit stoffe 12
lijk begrip, dat onwaar is, uit den aard der zaak onwerkelijk.
Dit onwerkelijk begrip vervangt daarenboven Waarheid
door eene onwerkelijke voorstelling, — namelijk, dat leven 15
en gezondheid onafhankelijk zijn van God en afhankelijk van
stoffelijke omstandigheden. De stoffelijke zin verzekert
eveneens, dat Geest, of Waarheid, de gezondheid niet her- 18
steilen en leven niet bestendigen kan, maar dat stoffelijke om
standigheden zoowel ’s menschen gezondheid als zijn leven
21
kunnen verwoesten, en dit ook inderdaad doen.
Indien ziekte even werkelijk is als gezondheid, indien zij
zelf een toestand van het zijn is en zieh desniettemin tegen
het zijn rieht, Staat Gemoed of God er buiten. Dan wordt 24
ziekte inderdaad eene halsstarrige werkelijkheid, en is
de mensch sterfelijk. Een „koninkrijk dat tegen zichzelf
verdeeld is, wordt verwoest”; derhalve ontheiligt het ge 27
moed, dat een aanval doet op den normalen en werkelijken
Staat van den mensch, op godslasterlijke wijze de werke
lijkheden Gods en Zijne wetten. De metaphysische genezing 30
is een verloren kleinood in deze misvatting van de werkelijk
heid. Elke tot tegenstrijdigheid leidende vermenging van
Waarheid en dwaling, zoowel in theorie als in praktijk, 33
belet ons wetenschappelijk te genezen, en brengt den patient
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l worse than the first. If disease is real it is not illusive,
and it certainly would contradict the Science of Mind3 healing to attempt to destroy the realities of Mind in order
to heal the sick.
On the theory that God’s formations are spiritual, har6 monious, and eternal, and that God is the only creator,
Christian Science refutes the validity of the testimony of
the senses, which take cognizance of their own phenomena,
9 — sickness, disease, and death. This refutation is indis
pensable to the destruction of false evidence, and the
consequent cure of the sick, — as all understand who
12 practise the true Science of Mind-healing. If, as the
error indicates, the evidence of disease is not false, then
disease cannot be healed by denying its validity; and this
15 is why the mistaken healer is not successful, trying to heal
on a material basis.
The evidence that the earth is motionless and the sun
18 revolves around our planet, is as sensible and real as the
evidence for disease; but Science determines the evidence
in both cases to be unreal. To material sense it is plain
21 also that the error of the revolution of the sun around the
earth is more apparent than the adverse but true Science
of the stellar universe. Copernicus has shown that what
24 appears real, to material sense and feeling, is absolutely
unreal. Astronomy, optics, acoustics, and hydraulics are
all at war with the testimony of the physical senses. This
27 fact intimates that the laws of Science are mental, not
material; and Christian Science demonstrates this.
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in een slechteren toestand dan te voren. Indien ziekte werke- l
lijk is, is zij geen waan, en het zou voorzeker met de Wetenschap der Gemoed-genezing in strijd zijn, te trachten de 3
werkelijkheden van Gemoed te vernietigen, ten einde de
kranken te genezen.
Op grond van de theorie, dat Gods scheppingen geestelijk, 6
harmonisch en eeuwig zijn en dat God de eenige Schepper is,
betwist Christian Science de geldigheid van het getuigenis
der zinnen, die slechts kennis dragen van hunne eigen ver- 9
schijnselen, — ziekte, krankheid en dood. Deze betwisting
is onmisbaar voor de vernietiging van elk valsch getuigenis
en voor het hieruit voortvloeiend herstel van de kranken, — 12
zooals allen begrijpen, die de ware Wetenschap van de
Gemoed-genezing in praktijk brengen. Indien, zooals de
dwaling beweert, de oogenschijnlijkheid van ziekte niet 15
onwaar is, dan kan ziekte niet genezen worden door haar
alle geldigheid te ontzeggen, en dit is de reden, waarom de
genezer, die een verkeerd inzicht heeft en derhalve op eene 18
stoffelijke basis tracht te genezen, geen günstigen uitslag
verkrijgt.
De oogenschijnlijkheid, dat de aarde bewegingloos is en de 21
zon om onze planeet heen draait, is even waarneembaar en
werkelijk als de oogenschijnlijkheid van ziekte; de Weten
schap verklaart echter in beide gevallen deze oogenschijnlijk 24
heid voor onwerkelijk. De dwaling, dat de zon om de aarde
zou draaien, heeft klaarblijkelijk voor de stoffelijke zintuigen
meer schijn van waarheid dan de daarmee strijdige, doch 27
juiste Wetenschap omtrent het zonnestelsel. Copernicus
heeft aangetoond, dat hetgeen voor de stoffelijke zinnen en
gevoelens werkelijk schijnt, absoluut onwerkelijk is. De 30
sterrenkunde, gezichtsleer, geluidsleer en leer der vloeistoffen
zijn alle in strijd met het getuigenis der physieke zintuigen.
Dit doet ons inzien, dat de wetten der Wetenschap mentaal 33
zijn en niet stoffelijk; en Christian Science bewijst dit.
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The rule of divinity is golden; to be wise and true re3 joices every heart. But evil influences waver the scales
of justice and mercy. No personal considerations should
allow any root of bitterness to spring up between Chris6 tian Scientists, nor cause any misapprehension as to the
motives of others. We must love our enemies, and con
tinue to do so unto the end. By the love of God we can
9 cancel error in our own hearts, and blot it out of others.
Sooner or later the eyes of sinful mortals must be opened
to see every error they possess, and the way out of it; and
12 they will “ flee as a bird to your mountain,” away from
the enemy of sinning sense, stubborn will, and every im
perfection in the land of Sodom, and find rescue and refuge
15 in Truth and Love.
Every loving sacrifice for the good of others is known
to God, and the wrath of man cannot hide it from Him.
18 God has appointed for Christian Scientists high tasks,
and will not release them from the strict performance of
each one of them. The students must now fight their
21 own battles. I recommend that Scientists draw no lines
whatever between one person and another, but think,
speak, teach, and write the truth of Christian Science
24 without reference to right or wrong personality in this
field of labor. Leave the distinctions of individual char
acter and the discriminations and guidance thereof to
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Gulden is de regel der goddelijkheid; wijs te zijn en waar
is eene vreugde des harten. Doch booze invloeden doen de 3
schaal van gerechtigheid en barmhartigheid weifelen. Geen
overwegingen van persoonlijken aard moesten bitterheid
tusschen Christian Scientisten laten wortel schieten, noch 6
eenige onjuiste opvatting betreffende anderer beweegredenen
in het leven roepen. Wij moeten onze vijanden liefhebben
en blijven liefhebben tot het einde toe. Door de liefde Gods 9
kunnen wij dwaling in eigen hart uitroeien en uit anderer
harten wegnemen.
Vroeg of laat moeten de oogen der zondige stervelingen 12
geopend worden voor iedere dwaling, waarin zij verkeeren,
en voor den weg der bevrijding; dan zullen zij henen zwerven
,,naar hunlieder gebergte als een vogel” , henen van den vij- 15
and der zondige zinnen, van stijfhoofdigheid, en van alle
onvolmaaktheid in het land van Sodom, en zij zullen redding
18
en een toevlucht vinden in Waarheid en Liefde.
Ieder offer, liefdevol voor het welzijn van anderen gebracht,
is Gode bekend en de grimmigheid des menschen kan het
voor Hem niet verborgen houden. God heeft Christian 21
Scientisten verheven plichten opgelegd en Hij zal hun de
nauwgezette vervulling van geen enkele dezer kwijtschelden.
De beoefenaars moeten thans hun eigen strijd strijden. Ik 24
beveel Scientisten aan hoegenaamd geen onderscheid te
maken tusschen den eenen persoon en den anderen, maar de
waarheid van Christian Science te denken, te spreken, te 27
onderwijzen en te schrijven, zonder naar eenige persoonlijkheid, hetzij goed of siecht, in dit arbeidsveld te verwijzen.
Laat de verschilpunten der individueele karakters, de 30
uiteenloopende kenmerken en de leiding daarvan over aan
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i the Father, whose wisdom is unerring and whose love is
universal.
3 We should endeavor to be long-suffering, faithful, and
charitable with all. To this small effort let us add one
more privilege — namely, silence whenever it can substi6 tute censure. Avoid voicing error; but utter the truth of
God and the beauty of holiness, the joy of Love and “ the
peace of God, that passeth all understanding,,, recom9 mending to all men fellowship in the bonds of Christ.
Advise students to rebuke each other always in love, as
I have rebuked them. Having discharged this duty, coun12 sel each other to work out his own salvation, without fear
or doubt, knowing that God will make the wrath of man
to praise Him, and that the remainder thereof He will
15 restrain. We can rejoice that every germ of goodness will
at last struggle into freedom and greatness, and every sin
will so punish itself that it will bow down to the command18 ments of Christ, — Truth and Love.
I enjoin it upon my students to hold no controversy or
enmity over doctrines and traditions, or over the miscon21 ceptions of Christian Science, but to work, watch, and
pray for the amelioration of sin, sickness, and death. If
one be found who is too blind for instruction, no longer cast
24 your pearls before this state of mortal mind, lest it turn
and rend you; but quietly, with benediction and hope,
let the unwise pass by, while you walk on in equanimity,
27 and with increased power, patience, and understanding,
gained from your forbearance. This counsel is not new,
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den Vader, Wiens wijsheid nimmer faalt en Wiens Liefde 1
universeel is.
Wij moeten ernaar streven lankmoedig, getrouw en lief- 3
derijk jegens allen te zijn. Laat ons bij deze bescheiden
poging nog een voorrecht voegen, namelijk te zwijgen, waar
dit veroordeelen kan vervangen.
Vermijdt dwaling te 6
spreken, maar geeft uiting aan de waarheid Gods en de
schoonheid der heiligheid, de vreugde der Liefde en „den
vrede Gods, die alle verstand te boven gaat” ; en vermaant 9
een ieder tot gemeenschap in de banden van Christus. Geeft
leerlingen den raad elkander steeds in liefde terecht te
wijzen, zooals ik hen terecht gewezen heb. Wanneer gij u 12
van dezen plicht gekweten hebt, beveelt dan elkander aan,
dat een ieder zijne eigene zaligheid werke, zonder vreeze of
twijfel, wetende, dat God de grimmigheid des menschen Hem 15
ten lof doet zijn en dat Hij het overblijfsel daarvan zal bin
den. Wij kunnen ons erin verheugen, dat iedere kiem van het
goede, trots allen tegenstand, zieh eenmaal al worstelend zal 18
ontwikkelen tot vrijheid en grootheid, en dat iedere zonde
zichzelf zoo zal straffen, dat zij buigen zal voor de geboden
van Christus, — Waarheid en Liefde.
21
Ik druk mijnen leerlingen op het hart geen strijd te voeren
of vijandschap te koesteren over leerstellingen en inzettingen
of over verkeerde opvattingen omtrent Christian Science, 24
doch te werken, te waken en te bidden, dat zonde, ziekte en
dood verminderen. Indien mocht blijken, dat iemand te
blind is om onderricht te worden, werpt dan niet langer uwe 27
parelen voor dezen Staat van het sterfelijk gemoed, daar hij
anders, zieh omkeerende, u verscheuren zal; doch laat gij,
zegenend en hoopvol, den onverständige stil zijn weg ver- 30
volgen, terwijl gij, als vrucht uwer verdraagzaamheid met
meerdere macht, geduld en geestelijk inzieht bekleed, in
gelijkinoedigheid voortgaat. Deze raad is niet nieuw, zooals 33
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l as my Christian students can testify; and if it had been
heeded in times past it would have prevented, to a great
3 extent, the factions which have sprung up among Scientists
to the hindrance of the Cause of Truth. It is true that the
mistakes, prejudices, and errors of one class of thinkers
6 must not be introduced or established among another class
who are clearer and more conscientious in their convic
tions; but this one thing can be done, and should be: let
9 your opponents alone, and use no influence to prevent
their legitimate action from their own standpoint of ex
perience, knowing, as you should, that God will well
12 regenerate and separate wisely and finally; whereas you
may err in effort, and lose your fruition.
Hoping to pacify repeated complaints and murmurings
15 against too great leniency, on my part, towards some of
my students who fall into error, I have opposed occa
sionally and strongly — especially in the first edition of
18 this little work — existing wrongs of the nature referred
to. But I now point steadfastly to the power of grace to
overcome evil with good. God will “ furnish a table in
21 the wilderness” and show the power of Love.
Science is not the shibboleth of a sect or the caba
listic insignia of philosophy; it excludes all error and
24 includes all Truth. More mistakes are made in its name
than this period comprehends. Divinely defined, Science
is the atmosphere of God; humanly construed, and ac27 cording to Webster, it is “ knowledge, duly arranged and
referred to general truths and principles on which it is
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mijne Christelijke leerlingen kunnen getuigen; en indien er
voorheen naar gehandeld wäre, zouden daardoor grootendeels
de afscheidingen voorkomen zijn, welke, zeer ten nadeele van
de Zaak der Waarheid, onder Scientisten ontstaan zijn.
Weliswaar mögen de fouten, vooroordeelen en dwalingen van
de eene groep denkers geen ingang vinden en vasten grond
krijgen bij eene andere groep, wier overtuiging van grooter
klaarheid en nauwgezetheid spreekt; maar dit eene kan en
moet geschieden: laat uwe tegenstanders vrij, en oefent
geen invloed uit om de handelingen te verhinderen, waartoe
zij van hun eigen standpunt uit gezien het recht hebben,
wetende, zooals gij behoort te weten, dat God hen zekerlijk
zal doen wedergeboren worden, en wijselijk en afdoende de
scheiding maken zäl; gij daarentegen zoudt in uw pogen
kunnen dwalen, waardoor de goede vruchten zouden uitblijven.
In de hoop herhaalde klachten en murmureeringen tot
zwijgen te brengen over te groote toegevendheid mijnerzijds
jegens enkele mijner leerlingen, die tot dwaling vervielen,
heb ik — speciaal in de eerste uitgave van dit werkje — wanneer de gelegenheid zieh voordeed, de bestaande verkeerdheden, hierboven omschreven, met klem bestreden. Maar
thans wijs ik standvastig op de macht der genade om het
kwade met het goede te overwinnen. God zal „eene tafel
toerichten in de woestijn” en de macht der Liefde aan den
dag doen treden.
De Wetenschap is niet het schibboleth eener secte of het
cabalistisch kenteeken der wijsbegeerte; zij sluit alle dwaling
uit en sluit alle Waarheid in. In hären naam worden meer
misslagen begaan dan onze tijd beseft. Goddelijk omschre
ven is Wetenschap de atmosfeer Gods; menschelijk
geconstrueerd en volgens Webster is zij: „kennis, op de
juiste wijze gerangschikt en betrekking hebbende op algemeene waarheden en beginselen, waarop zij gegrond is en
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founded, and from which it is derived.” I employ this
awe-filled word in both a divine and human sense; but
3 I insist that Christian Science is demonstrably as true,
relative to the unseen verities of being, as any proof that
can be given of the completeness of Science.
6 The two largest words in the vocabulary of thought are
“ Christian” and “ Science.” The former is the highest
style of man; the latter reveals and interprets God and
9 man; it aggregates, amplifies, unfolds, and expresses the
ALL-God. The life of Christ is the predicate and postu
late of all that I teach, and there is but one standard
12 statement, one rule, and one Principle for all scientific
truth.
My hygienic system rests on Mind, the eternal Truth.
15 What is termed matter, or relates to its so-called attributes,
is a self-destroying error. When a so-called material sense
is lost, and Truth restores that lost sense, — on the basis
18 that all consciousness is Mind and eternal, — the former
position, that sense is organic and material, is proven
erroneous.
21 The feasibility and immobility of Christian Science
unveil the true idea, — namely, that earth's discords have
not the reality of Mind in the Science of being; and this
24 idea — dematerializing and spiritualizing mortals — turns
like the needle to the pole all hope and faith to God, based
as it is on His omnipotence and omnipresence.
27 Eternal harmony, perpetuity, and perfection, constitute
the phenomena of being, governed by the immutable and
1
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waaruit zij is afgeleid” . Ik bezig dit ontzagwekkend woord l
zoowel in goddelijken als in menschelijken zin; doch ik houd
staande, dat Christian Science, met betrekking tot de onge- 3
ziene werkelijkheden van het zijn even bewijsbaar waar is
als welk bewijs ook, dat van de volledigheid der Wetenschap
gegeven kan worden.
6
De twee meest omvattende woorden in den woordenschat
der gedachte zijn „Christelijk” en „Wetenschap” . Het
eerste beschrijft den mensch in zijne hoogste beteekenis, het 9
tweede openbaart en vertolkt God en mensch; het vereenigt
in zieh, verklaart in den breede, ontvouwt en geeft uitdrukking aan den Al-God. Het leven van Christus is praedicaat 12
en postulaat van al wat ik leer, en er is slechts eene standaardverklaring, één regel en één Beginsel voor alle wetenschappelijke waarheid.
15
Mijn hygienisch systeem berust op Gemoed, de eeuwige
Waarheid. Hetgeen stof genoemd wordt of betrekking heeft
op hare zoogenaamde eigenschappen, is eene zichzelf-vernie- 18
tigende dwaling. Wanneer iemand een der zoogenaamde
stoffelijke zintuigen verloren heeft en Waarheid dit ver
loren zintuig herstelt — op grond van het feit, dat alle be- 21
wustzijn Gemoed is en eeuwig — dan wordt hiermede
het bewijs geleverd, dat de vroegere bewering, welke de
zintuigen organisch en stoffelijk noemde, eene dwaling was. 24
De practische waarde en de onwankelbaarheid van Chris
tian Science ontsluieren de wäre idee — namelijk, dat in de
Wetenschap van het zijn de disharmonie dezer aarde niet de 27
werkelijkheid van Gemoed bezit; en deze idee, die de
stervelingen ontstoffelijkt en vergeestelijkt, keert — gelijk
de kompasnaald naar den pool — alle hoop en alle geloof tot 30
God, uit hoofde van het feit, dat zij gegrond is op Zijne alinacht en alomtegenwoordigheid.
Eeuwige harmonie, bestendigheid en volmaaktheid vormen 33
de verschijnselen van het zijn, bestuurd door de onverander-
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l eternal laws of God; whereas matter and human will,
intellect, desire, and fear, are not the creators, controllers,
3 nor destroyers of life or its harmonies. Man has an im
mortal Soul, a divine Principle, and an eternal being.
Man has perpetual individuality; and God’s laws, and
6 their intelligent and harmonious action, constitute his in
dividuality in the Science of Soul.
In its literary expression, my system of Christian meta9 physics is hampered by material terms, which must be
used to indicate thoughts that are to be understood meta
physically. As a Science, this system is held back by the
12 common ignorance of what it is and what it does, and
(worse still) by those who come falsely in its name. To
be appreciated, Science must be understood and consci15 entiously introduced. If the Bible and Science and Health
had the place in schools of learning that physiology oc
cupies, they would revolutionize and reform the world,
18 through the power of Christ. It is true that it requires
more study to understand and demonstrate what these
works teach, than to learn theology, physiology, or physics;
21 because they teach divine Science, with fixed Principle,
given rule, and unmistakable proof.
Ancient and modern human philosophy are inadequate
24 to grasp the Principle of Christian Science, or to demon
strate it. Revelation shows this Principle, and will rescue
reason from the thrall of error. Revelation must subdue
27 the sophistry of intellect, and spiritualize consciousness
with the dictum and the demonstration of Truth and Love.
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lijke en eeuwige wetten Gods; terwijl stof en menschelijke wil,
intellect, begeerte en vrees niet de scheppers, beheerschers en
verwoesters zijn van het leven of van zijne harmonien. De
mensch heeft eene onsterfelijke Ziel, een goddelijk Beginsel
en een eeuwig wezen. De mensch heeft eene bestendige
individualiteit; en Gods wetten en hare intelligente en har
monische werking vormen zijne individualiteit in de Wetenschap der Ziel.
Het onder woorden brengen van mijn systeem der Christelijke metaphysica wordt bemoeilijkt door materieele termen,
die gebezigd moeten worden om gedachten weer te geven,
welke metaphysisch behooren te worden verstaan. Als eene
Wetenschap wordt dit stelsel teruggehouden door de heerschende onwetendheid omtrent hetgeen het is en volbrengt,
en (erger nog) door diegenen, die zieh valschelijk in zijnen
naam aandienen. Om naar waarde geschat te worden moet
de Wetenschap begrepen en met groote nauwgezetheid ingeleid worden. Indien in de instellingen van onderwijs aan den
Bijbel en Science and Health de plaats gegeven werd, welke
nu door de natuurleer wordt ingenomen, zouden zij eene
omwenteling teweegbrengen en de wereld hervormen door
de macht van Christus. Ontegenzeggelijk wordt meer studie
vereischt om te begrijpen en te bewijzen hetgeen deze werken
leeren, dan om theologie, natuurleer of natuurkunde te bestudeeren; want zij leeren de goddelijke Wetenschap met
onveranderlijk Beginsel, gegeven regel en onmiskenbaar bewijs.
Oude en moderne menschelijke wijsbegeerte zijn niet in
Staat het Beginsel van Christian Science te begrijpen of te
bewijzen. Openbaring doet ons dit Beginsel zien en zij zal
de rede bevrijden uit de slavernij der dwaling. Openbaring
moet de drogredenen van het intellect tot onderwerping
brengen en het bewustzijn vergeestelijken door het dictum
en het bewijs van Waarheid en Liefde. Christian Science
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l Christian Science Mind-healing can only be gained by
working from a purely Christian standpoint. Then it
.3 heals the sick and exalts the race. The essence of this
Science is right thinking and right acting — leading us to
see spirituality and to be spiritual, to understand and to
6 demonstrate God.
The Massachusetts Metaphysical College and Church
of Christ, Scientist, in Boston, were the outgrowth of the
9 author's religious experience. After a lifetime of ortho
doxy on the platform of doctrines, rites, and ceremonies,
it became a sacred duty for her to impart to others this
12 new-old knowledge of God.
The same affection, desire, and motives wThich have stim
ulated true Christianity in all ages, and given impulse to
15 goodness, in or out of the Church, have nerved her pur
pose to build on the new-born conceptions of the Christ, as
Jesus declared himself, — namely, “ the way, the truth,
18 and the life." Living a true life, casting out evil, healing
the sick, and preaching the gospel of Truth, — these are
the ends of Christianity. This divine way impels a spirit21 ualization of thought and method, beyond doctrine and
ritual; and in nothing else has she departed from the old
landmarks.
24 The unveiled spiritual signification of the Word so en
larges our sense of God that it makes both sense and Soul,
man and Life, immaterial, though still individual. It re27 moves all limits from divine power. God must be found
all instead of a part of being, and man the reflection of
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Gemoed-genezing kan alleen verkregen worden door te werken
vanuit een zuiver Christelijk standpunt. Dan geneest zij
de kranken en verheft zij het menschdom. De kern dezer
Wetenschap is juist denken en juist handelen, — dit leidt
ons ertoe het geestelijke te zien en geestelijk te zijn, God
te verstaan en te demonstreeren.
De Massachusetts Metaphysical College en Church of
Christ, Scientist, in Boston, waren het uitvloeisel van de
godsdienstige ervaring der schrijfster. Na gedurende een
menschenleeftijd de Orthodoxie, met haar program van leerstellingen, kerkgebruiken en vormendienst, aangehangen te
hebben, werd het haar een heiligen plicht anderen te doen
deelen in deze nieuw-oude kennis Gods.
Dezelfde liefde, Verlangens en beweegredenen, die het
ware Christendom door alle eeuwen heen eene aansporing
zijn geweest en bezield hebben tot het goede, binnen of buiten
de kerk, hebben haar streven kracht bijgezet, te bouwen op
het nieuwgeboren begrip van den Christus, als zijnde „de
weg, de waarheid en het leven” , zooals Jezus zelf verklaarde.
Een waar leven te leven, het booze uit te werpen, de kranken
te genezen en het evangelie der Waarheid te prediken ?— dit
is het doel van het Christendom. Deze goddelijke weg noopt
tot eene vergeestelijking van gedachte en handelwijze boven
leer en vorm verheven, en in geen ander opzicht is zij van de
oude paden afgeweken.
De ontsluierde, geestelijke beteekenis van het Woord
verruimt dermate ons begrip van God, dat zij zoowel zin
en Ziel, als mensch en Leven onstoffelijk en nochtans
individueel maakt. Zij neemt elke begrenzing van de god
delijke macht weg. God moet alles, in plaats van een deel
van het zijn bevonden worden, en de mensch de weerspiege-
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His power and goodness. This Science rebukes sin with
its own nothingness, and thus destroys sin quickly and
3 utterly. It makes disease unreal, and this heals it.
The demonstration of moral and physical growth, and a
scientific deduction from the Principle of all harmony, de6 clare both the Principle and idea to be divine. If this be
true, then death must be swallowed up in Life, and the
prophecy of Jesus fulfilled, '‘Whosoever liveth and be9 lieveth in me shall never die.” Though centuries passed
after those words were originally uttered, before this re
appearing of Truth, and though the hiatus be longer still
12 before that saying is demonstrated in Life that knows no
death, the declaration is nevertheless true, and remains
a clear and profound deduction from Christian Science.
1
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Science is not susceptible of being held as a mere theory.
18 It is hoary with time. It takes hold of eternity, voices the
infinite, and governs the universe. No greater opposites
can be conceived of, physically, morally, and spiritually,
21 than Christian Science, spiritualism, and theosophy.
Science and Health has effected a revolution in the
minds of thinkers on the subject of mediumship, and given
24 impulse to reason and revelation, goodness and virtue. A
theory may be sound in spots, and sparkle like a diamond,
while other parts of it have no lustre. Christian Science
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ling Zijner macht en goedheid. Deze Wetenschap geeselt de l
zonde met der zonde eigen nietsheid en vernietigt haar aldus
snel en volkomen. Zij doet ziekte onwerkelijk zijn en dit is 3
de genezing.
Het bewijs van moreelen en physieken groei en eene wetenschappelijke afleiding van het Beginsel aller harmonie ver 6
klären, dat zoowel het Beginsel als de idee goddelijk zijn.
Indien dit waar is, moet de dood verslonden worden door
Leven en de profetie van Jezus in vervulling gaan: „Een 9
iegelijk, die leeft, en in mij gelooft, zal niet sterven in der
eeuwigheid” . Hoewel er eeuwen liggen tusschen den tijd,
dat oorspronkelijk deze woorden gesproken werden en het 12
wederverschijnen van de Waarheid, en hoewel het mogelijk
nog langer duren zal, eer zij bewezen zullen zijn in het Leven,
dat den dood niet kent, nochtans is deze verklaring waar en 15
blijft zij eene zuivere, diepgaande gevolgtrekking van
Christian Science.

H eeft C hristian S cience denzelfden Oorsprong
als S piritisme of T heosophie ?
Door den aard van haar wezen kan de Wetenschap niet
louter als theorie beschouwd worden. In het grijs verleden
was zij reeds. Zij omvademt de eeuwigheid, is de stem der
oneindigheid en heerscht over het heelal. Er zijn physiek,
moreel en geestelijk geen grootere tegenstellingen denkbaar
dan Christian Science, spiritisme en theosophie.
Science and Health heeft eene onwenteling teweeggebracht
in het gemoed der denkers ten opzichte van het medium-zijn,
en is rede en openbaring, goedheid en deugd ten spoorslag
geweest. Eene theorie kan pleksgewijze gezond zijn en fonkelen als een diamant, terwijl andere gedeelten ervan zonder
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l is sound in every part. It is neither warped nor miscon
ceived, when properly demonstrated. If a spiritualist
3 medium understood the Science of Mind-healing, he
would know that between those who have and those who
have not passed the transition called death, there can be
6 no interchange of consciousness, and that all sensible phe
nomena are merely subjective states of mortal mind.
Theosophy is a corruption of Judaism. This corruption
9 had a renewal in the Neoplatonic philosophy; but it sprang
from the Oriental philosophy of Brahmanism, and blends
with its magic and enchantments. Theosophy is no more
12 allied to Christian Science than the odor of the upas-tree
is to the sweet breath of springtide, or the brilliant cor
uscations of the northern sky are to solar heat and
15 light.

Is

C hristian S cience
from

18

B eneath,
A bove ?

from

and not

Hear the words of our Master: “ Go ye into all the
world” ! “ Heal the sick, cast out devils” ! Christian
Scientists, perhaps more than any other religious sect, are
21 obeying these commands; and the injunctions are not
confined to Jesus' students in that age, but they extend
to this age, — to as many as shall believe on him. The
24 demand and example of Jesus were not from beneath.
Are frozen dogmas, persistent persecution, and the doc~ trine of eternal damnation, from above? Are the dews
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luister zijn. Christian Science is in allen deele gezond. l
Wanneer zij op de juiste wijze aangetoond wordt, kan men
zieh geen scheeve voorstelling noch verkeerd begrip ervan 3
vormen. Indien een spiritistisch medium de Wetenschap
der Gemoed-genezing begreep, zou hij weten, dat er
tusschen degenen die wèl en degenen die niet den overgang, 6
dood genaamd, hebben doorgemaakt, geen gedachtewisseling
mogelijk is en dat alle zintuigelijke verschijnselen niet anders
dan subjectieve toestanden van sterfelijk gemoed zijn.
9
Theosophie is eene ontaarding van de Joodsche leer.
Deze ontaarding had eene opleving in de Neoplatonische
wijsbegeerte; maar zij ontsproot aan de Oostersche wijsbe- 12
geerte van het Brahmaïsme, en is doortrokken van hare
magie en tooverijen. Theosophie is met Christian Science
niet meer verwant dan de geur van den upasboom met den 15
zoeten adern der lente of het schitterend lichtspel van den
Noorderhemel met de wärmte en het licht der zon.

Is

C hristian S cien c e

van

Om laag

en n iet

fr

18»

V A N OMHOOG?

Hoort de woorden van onzen Meester: „Gaat henen in de
geheele wereld” ! „Geneest de kranken, werpt de duivelen 21
uit” ! Christian Scientisten gehoorzamen deze geboden
misschien meer dan eenig andere godsdienstige secte; en
deze opdrachten bepaalden zieh niet tot Jezus’ leerlingen in 24
die dagen, maar zij strekken zieh ook tot onzen tijd uit, — tot
zoovelen als in hem zullen gelooven. De eisch, dien Jezus
stelde en het voorbeeld dat hij gaf, waren niet van omlaag. 27
Zouden verstarde dogma’s, aanhoudende vervolging en de
leer der eeuwige verdoemenis van omhoog zijn? Is de dauw
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of divine Truth, falling on the sick and sinner, to heal
them, from beneath? “ By their fruits ye shall know
3 them.”
Reading my books, without prejudice, would convince
all that their purpose is right. The comprehension of my
6 teachings would enable any one to prove these books to
be filled with blessings for the whole human family. Fa
tiguing Bible translations and voluminous commentaries
9 are employed to explain and prop old creeds, and they
have the civil and religious arms in their defense; then
why should not these be equally extended to support the
12 Christianity that heals the sick? The notions of person
ality to be found in creeds are far more mystic than
Mind-healing. It is no easy matter to believe there are
15 three persons in one person, and that one person is cast
out of another person. These conceptions of Deity and
devil presuppose an impotent God and an incredible
18 Satan.
1

Is

C hristian S cience P antheistic ?

Christian Science refutes pantheism, finds Spirit neither
21 in matter nor in the modes of mortal mind. It shows
that matter and mortal mind have neither origin nor ex
istence in the eternal Mind. Thinking otherwise is what
24 estranges mortals from divine Life and Love. God is
All-in-all. He is Spirit; and in nothing is He unlike Him
self. Nothing that “ worketh or maketh a lie” is to be
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der goddelijke Waarheid, die op den zieke en den zondaar l
nederdaalt om hen te genezen, van omlaag? „Zoo zult gij
dan hen aan hunne vruchten kennen” .

Wanneer mijne boeken onbevooroordeeld gelezen werden,
zouden zij een ieder overtuigen, dat zij het goede beoogen.
Het begrijpen van mijne leeringen zou elkeen in Staat stellen 6
te bewijzen, dat deze boeken gevuld zijn met zegeningen voor
het gansche gezin der menschheid. Vermoeiende Bijbelvertalingen en omvangrijke commentaren worden gebruikt om 9
oude geloofsbelijdenissen uit te leggen en te stutten, en zij
hebben de wapenen der wereldlijke en geestelijke overheid
te hunner bescherming; waarom zouden deze dan niet even- 12
zeer aangewend worden tot steun van het Christendom, dat
de kranken geneest? De begrippen over persoonlijkheid, die
men in geloofsbeli denissen vindt, zijn veel raadselachtiger 15
dan de Gemoed-genezing. Het is niet zoo eenvoudig te
gelooven, dat er drie personen in een persoon zijn en dat
de eene persoon uit den anderen persoon uitgeworpen wordt. 18
Deze opvattingen omtrent de Godheid en den duivel hebben
als uitgangspunt een onmachtig God en een ongeloofbaren
Satan.
21
Is Christian S cience P antheïstisch ?
Christian Science weerlegt pantheïsme; zij bevindt, dat
Geest noch in de stof, noch in de wijzen van sterfelijk
gemoed is. Zij doet zien, dat stof en sterfelijk gemoed
geen oorsprong en geen bestaan in het eeuwige Gemoed
hebben. Een andere denkwijze vervreemdt stervelingen van
goddelijk Leven en goddelijke Liefde. God is Alles-inalles. Hij is Geest; en in niets is Hij Zichzelf ongelijk.
Niets dat „leugen doet en spreekt” , kan in het goddelijk

24
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l found in the divine consciousness. For God to know,
is to be; that is, what He knows must truly and eternally
3 exist. If He knows matter, and matter can exist in Mind,
then mortality and discord must be eternal. He is Mind;
and whatever He knows is made manifest, and must be
6 Truth.
If God knows evil even as a false claim, this knowledge
would manifest evil in Him and proceeding from Him.
9 Christian Science shows that matter, evil, sin, sickness, and
death are but negations of Spirit, Truth, and Life, which
are positives that cannot be gainsaid. The subjective
12 states of evil, called mortal mind or matter, are negatives
destitute of time and space; for there is none beside God
or Spirit and the idea of Spirit.
15 This infinite logic is the infinite light, — uncompre
hended, yet forever giving forth more light, because it
has no darkness to emit. Mortals do not understand the
18 All; hence their inference of some other existence beside
God and His true likeness, — of something unlike Him.
He who is All, understands all. He can have no knowl21 edge or inference but His own consciousness, and can take
in no more than all.
The mists of matter — sin, sickness, and death — dis24 appear in proportion as mortals approach Spirit, which
is the reality of being. It is not enough to say that matter
is the substratum of evil, and that its highest attenuation is
27 mortal mind; for there is, strictly speaking, no mortal
mind. Mind is immortal. Death is the consequent of an
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bewustzijn gevonden worden. Voor God is weten zijn; dat 1
wil zeggen, wat Hij weet, moet waarlijk en eeuwig bestaan.
Indien Hij de stof kent en stof in Gemoed bestaanbaar 3
is, dan moeten sterfelijkheid en disharmonie eeuwig zijn. Hij
is Gemoed; en al wat Hij weet, is geopenbaard en moet
Waarheid zijn.
6
Indien God het kwade kent, al wäre het slechts als eene
valsche aanspraak, zou deze kennis aantoonen, dat het kwade
in Hem is en van Hem uitgaat. Christian Science toont, 9
dat stof, kwaad, zonde, ziekte en dood slechts ontkenningen
zijn van Geest, Waarheid en Leven, welke onbetwistbare
stelligheden zijn. De subjectieve toestanden van het kwade, 12
sterfelijk gemoed of stof genaamd, zijn ontkenningen, van
tijd en ruimte ontbloot, want er is niets buiten God of
Geest en de idee des Geestes.
15
Deze oneindige logica is het oneindige licht, — onbegrepen
en nochtans eeuwiglijk meer licht gevend, omdat zij geen
duisternis uit te zenden heeft. Stervelingen begrijpen niet 18
het Al; vandaar dat zij de gevolgtrekking maken, dat er iets
bestaat buiten God en Zijne wäre gelijkenis, — iets, Hem
ongelijk. Hij, die Alles is, begrijpt alles. Hij kan geen 21
kennis dragen of gevolgtrekking maken van iets anders dan
Zijn eigen bewustzijn, en Hij kan niet meer dan alles bevatten.
De nevelen der stof — zonde, ziekte en dood — verdwijnen, 24
naarmate de stervelingen nader körnen tot Geest, die de
werkelijkheid van het zijn is. Het is niet voldoende te
zeggen, dat stof het substraat van het kwade en dat 27
haar hoogste verdunning sterfelijk gemoed is, want strikt
genomen, is er geen sterfelijk gemoed. Gemoed is onsterfelijk. De dood is het gevolg van een voorafgaande verkeerde 30
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l antecedent false assumption of the realness of something
unreal, material, and mortal. If God knows the antece3 dent, He must produce its consequences. From this logic
there is no escape. Matter, or evil, is the absence of Spirit
or good. Their nothingness is thus proven; for God is
6 good, ever-present, and All.
“ In Him we live, and move, and have our being;,, con
sequently it is impossible for the true man — who is a
9 spiritual and individual being, created in the eternal
Science of being — to be conscious of aught but good.
God s image and likeness can never be less than a good
12 man; and for man to be more than God’s likeness is
impossible. Man is the climax of creation; and God is
not without an ever-present witness, testifying of Himself.
15 Matter, or any mode of mortal mind, is neither part nor
parcel of divine consciousness and God’s verity.
In Science there is no fallen state of being; for therein
18 is no inverted image of God, no escape from the focal
radiation of the infinite. Hence the unreality of error,
and the truth of the Scripture, that there is “ none beside
21 Him.” If mortals could grasp these two words all and
nothing, this mystery of a God who has no knowledge of
sin would disappear, and the eternal, infinite harmony
24 would be fathomed. If God could know a false claim,
false knowledge would be a part of His consciousness.
Then evil would be as real as good, sickness as real as
27 health, death as real as Life; and sickness, sin, and death
would be as eternal as God.
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veronderstelling betreffende de werkelijkheid van iets on- l
werkelijks, stoffelijks en sterfelijks. Indien God het ante
cedent kent, moet Hij de gevolgen ervan teweegbrengen. 3
Er is geen ontkomen aan deze logica. De stof of het kwade
is de afwezigheid van Geest, of het goede. Hunne nietsheid wordt aldus bewezen; want God is goed, immer-tegen- 6
woordig en Alles.
„In Hem leven wij, en bewegen wij ons, en zijn wij”;
bijgevolg is het onmogelijk voor den waren mensch — die 9
een geestelijk en individueel wezen is, geschapen in de eeuwige Wetenschap van het zijn — zieh van iets anders dan
van het goede bewust te wezen. Gods beeid en gelijkenis 12
kan nimmer minder zijn dan een goed mensch; en meer te
zijn dan Gods gelijkenis is den mensch onmogelijk. De
mensch is de climax der schepping; en God is niet zonder een 15
altijd-tegenwoordige getuige, die van Hem getuigt. De stof,
of welke wijze van sterfelijk gemoed ook, heeft part noch
deel aan het goddelijk bewustzijn en aan Gods waarheid. 18
In de Wetenschap is er geen Staat van zondeval, want in
haar is geen averechtsch beeid van God, geen ontkomen aan
de brandpunt-uitstraling van het oneindige. Vandaar de 21
onwerkelijkheid der dwaling, en de waarheid van het Schriftwoord, dat er „niemand meer dan Hij alleen” is. Indien
stervelingen deze beide woorden „alles” en „niets” konden 24
vatten, zou dit mysterie van een God, die geen kennis van
zonde draagt, verdwijnen, en de eeuwige, oneindige harmonie
zou doorgrond worden. Indien God eene valsche aanspraak 27
kennen kon, zou valsche kennis deel uitmaken van Zijn be
wustzijn. Dan zou het kwade even werkelijk zijn als het
goede, ziekte even werkelijk als gezondheid, dood even werke- 30
lijk als Leven; en ziekte, zonde en dood zouden even eeuwig
zijn als God.

18
1
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Is

C hristian S cience B lasphemous?

Blasphemy has never diminished sin and sickness, nor
3 acknowledged God in all His ways. Blasphemy rebukes
not the godless lie that denies Him as All-in-all, nor does
it ascribe to Him all presence, power, and glory. Chris6 tian Science does this. If Science lacked the proof of its
origin in God, it would be self-destructive, for it rests alone
on the demonstration of God’s supremacy and omnipo9 tence. Right thinking and right acting, physical and
moral harmony, come with Science, and the secret of
its presence lies in the universal need of better health and
12 morals.
Human theories, when weighed in the balance, are
found unequal to the demonstration of divine Life and
15 Love; and their highest endeavors are, to divine Science,
what a child’s love of pictures is to art. A child, in his
ignorance, may imagine the face of Dante to be the rapt
18 face of Jesus. Thus falsely may the human conceive of
the Divine. If the schoolmaster is not Christ, the school
gets things wrong, and knows it not; but the teacher is
21 morally responsible.
Good health and a more spiritual religion are the com
mon wants; and these wTants have wrought this moral
24 result, — that the so-called mortal mind asks for what
Mind alone can supply. This demand militates against
the so-called demands of matter, and regulates the present
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i

Godslastering heeft nooit zonde en ziekte doen vermin
deren, noch God in al Zijne wegen erkend. Godslastering 3
berispt niet de goddelooze leugen, welke ontkent dat Hij
Alles-in-alles is, noch schrijft zij Hem alle tegenwoordigheid,
macht en heerlijkheid toe. Christian Science doet dit wel. 6
Indien de Wetenschap het bewijs van haar oorsprong in God
miste, zou zij zelf-vernietigend zijn, want zij berust uitsluitend op het bewijs van Gods oppermacht en alvermogen. 9
Juist denken en juist handelen, physieke en moreele harmonie
vergezellen de Wetenschap, en het geheim harer tegenwoor
digheid is gelegen in de universeele behoefte aan betere 12
gezondheid en zeden.
Menschelijke theorieën, op de weegschaal gelegd, worden
bevonden ontoereikend te zijn tot het bewijzen van goddelijk 15
Leven en goddelijke Lief de; en, in het oog van de goddelijke Wetenschap is haar hoogste streven, wat kinderlijke
liefde voor plaatjes is in het oog van de kunst. Een 18
kind zou in zijne onwetendheid het gelaat van Dante
kunnen houden voor het bezielde gelaat van Jezus. Evenzoo kan de mensch zieh een verkeerd begrip van het Godde- 21
lijke vormen. Indien niet Christus de leermeester is, zal
de school fouten begaan en dit niet weten, doch de leeraar
is moreel verantwoordelijk.
24
Algemeen wordt de behoefte aan gezondheid en een meer
geestelijken godsdienst gevoeld; en dit heeft het moreele
gevolg gehad, — dat het zoogenaamde sterfelijk gemoed 27
vraagt naar datgene, wat alleen Gemoed geven kan. Deze
eisch is in strijd met de zoogenaamde eischen van de stof en
regelt de tegenwoordig hooge premie op Gemoed-genezing. 30
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l high premium on Mind-healing. If the uniform moral
and spiritual, as well as physical, effects of Christian Sci3 ence were lacking, the premium would go down. That
it continues to rise, and the demand to increase, shows its
real value to the race. Even doctors will agree that in6 fidelity, ignorance, and quackery have never met the grow
ing wants of humanity. Christian Science is no “ Boston
craze;” it is the sober second thought of advancing
9 humanity.

Is

T here

a

P ersonal D e it y ?

God is infinite. He is neither a limited mind nor a
12 limited body. God is Love; and Love is Principle, not
person. What the person of the infinite is, we know not;
but we are gratefully and lovingly conscious of the father15 liness of this Supreme Being. God is individual, and man
is His individualized idea. While material man and the
physical senses receive no spiritual idea, and feel no sen18 sation of divine Love, spiritual man and his spiritual
senses are drinking in the nature and essence of the indi
vidual infinite. Asinful sense is incompetent to understand
21 the realities of being, — that Life is God, and that man
is in His image and likeness. A sinner can take no cog
nizance of the noumenon or the phenomena of Spirit;
24 but leaving sin, sense rises to the fulness of the stature of
man in Christ.
Person is formed after the manner of mortal man, so
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Indien de onveranderlijk bestendige resultaten van Christian 1
Science, zoowel moreele en geestelijke als physieke, ontbraken,
zou de premie dalen. Het feit, dat hare waardeering 3
voortdurend stijgt en de vraag ernaar toeneemt, is een bewijs
van de werkelijke waarde, die zij voor de menschheid heeft.
Zelfs doktoren zullen toegeven, dat ongeloof, onwetendheid 6
en kwakzalverij nimmer in de toenemende nooden der
menschheid voorzien hebben. Christian Science is geen
„Boston-rage” ; zij is de sobere bezonnenheid van het 9
voorwaarts schrijdende menschdom.

Is E R E E N E P E R S O O N L IJK E G D H E ID ?
God is oneindig. Hij is noch een begrensd gemoed, noch 12
een begrensd lichaam. God is Liefde; en Liefde is
Beginsel, niet persoon. Wat de persoon van het oneindige is, weten wij niet; maar wij zijn ons dankbaar en 15
liefdevol bewust van de vaderliefde van dit Opperwezen.
God is individueel, en de mensch is Zijne geindividualiseerde
idee. Terwijl de stoffelijke mensch en de physieke zinnen 18
geen geestelijke idee ontvangen en geen gewaarwording
van goddelijke Liefde ondergaan, drinken de geestelijke
mensch en zijne geestelijke zinnen den aard en het wezen van 21
het individueele oneindige in. Een zondige zin is niet in
Staat om de werkelijkheden van het zijn te begrijpen, — dat
Leven God is en dat de mensch is in Zijn beeid en ge- 24
lijkenis. Een zondaar kan geen kennis nemen van het
noumenon of de phenomena des Geestes; maar door het
afleggen van zonde rijst de zin tot de grootte der volheid van 27
den mensch in Christus.
o

De persoon wordt gevormd op de wijze van den sterfelijken
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l far as he can conceive of personality. Limitless person
ality is inconceivable. His person and perfection are
3 neither self-created, nor discerned through imperfection;
and of God as a person, human reason, imagination, and
revelation give us no knowledge. Error would fashion
6 Deity in a manlike mould, while Truth is moulding a
Godlike man.
When the term divine Principle is used to signify Deity
9 it may seem distant or cold, until better apprehended.
This Principle is Mind, substance, Life, Truth, Love.
When understood, Principle is found to be the only term
12 that fully conveys the ideas of God, — one Mind, a perfect
man, and divine Science. As the divine Principle is com
prehended, God’s omnipotence and omnipresence will
15 dawn on mortals, and the notion of an everywhere-present
body — or of an infinite Mind starting from a finite body,
and returning to it — will disappear.
1 8 Ever-present Love must seem ever absent to ever-present
selfishness or material sense. Hence this asking amiss
and receiving not, and the common idolatry of man21 worship. In divine Science, God is recognized as the
only power, presence, and glory.
Adam’s mistiness and Satan’s reasoning, ever since the
24 flood, — when specimens of every kind emerged from the
ark, — have run through the veins of all human philoso
phy. Human reason is a blind guide, a continued series
27 of mortal hypotheses, antagonistic to Revelation and Sci
ence. It is continually straying into forbidden by-paths
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mensch, voorzoover deze een begrip van persoonlijkheid l
heeft. Onbegrensde persoonlijkheid is ondenkbaar. Zijn
persoon en volmaaktheid zijn niet door zichzelf geschapen, 3
en worden evenmin onderscheiden door onvolmaaktheid; en
menschelijke rede, voorstelling en openbaring doen ons God
niet als persoon kennen. De dwaling zou de Godheid een 6
menschelijken vorm willen geven, terwijl Waarheid een
God-gelijk mensch vormt.
Wanneer de uitdrukking goddelijk Beginsel gebezigd wordt 9
om de Godheid aan te duiden, kan dit veraf of koud schijnen,
totdat een beter inzicht verkregen wordt. Dit Beginsel is
Gemoed, is substantie, Leven, Waarheid, Liefde. Eenmaal 12
begrepen, zal Beginsel de eenige uitdrukking bevonden
worden, die de ideeen Gods volledig weergeeft, — een
Gemoed, een volmaakte mensch en de goddelijke Weten- 15
schap. Naarmate het goddelijk Beginsel begrepen wordt,
zullen Gods almacht en alomtegenwoordigheid voor de
stervelingen dagen, en het begrip zal verdwijnen van een 18
overal-aanwezig lichaam — of van een oneindig Gemoed,
dat van een eindig lichaam uitgaat en daarin wederkeert.
Immer-tegenwoordige Liefde moet immer afwezig 21
schijnen voor immer-tegenwoordige zelfzucht of stoffelijk be
grip. Vandaar het kwalijk bidden en niet ontvangen en de
veelverspreide afgoderij van mensch-aanbidding. In de god 24
delijke Wetenschap wordt God erkend als de eenige macht,
tegenwoordigheid en heerlijkheid.
Sedert den zondvloed, — toen specimina van iedere soort uit 27
de ark te voorschijn kwamen, — hebben Adams neveligheid en
Satans redeneering de aderen van alle menschelijke wijsbegeerte doorstroomd. De menschelijke rede is een blinde gids, 30
een onafgebroken reeks van sterfelijke veronderstellingen,
die in strijd zijn met Openbaring en Wetenschap. Zij dwaalt
voortdurend af op de verboden zijwegen der zinnelijkheid, 33
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l of sensualism, contrary to the life and teachings of Jesus
and Paul, and the vision of the Apocalypse. Human
3 philosophy has ninety-nine parts of error to the onehundredth part of Truth, — an unsafe decoction for the
race. The Science that Jesus demonstrated, whose views
6 of Truth Confucius and Plato but dimly discerned, Science
and Health interprets. It was not a search after wisdom;
it was wisdom, and it grasped in spiritual law the uni9 verse, — all time, space, immortality, thought, extension.
This Science demonstrated the Principle of all phenomena,
identity, individuality, law; and showed man as reflect12 ing God and the divine capacity. Human philosophy
would dethrone perfection, and substitute matter and evil
for divine means and ends.
15 Human philosophy has an undeveloped God, who un
folds Himself through material modes, wherein the human
and divine mingle in the same realm and consciousness.
18 This is rank infidelity; because by it we lose God’s ways
and perpetuate the supposed power and reality of evil ad
infinitum. Christian Science rends this veil in the pantheon
21 of many gods, and reproduces the teachings of Jesus, whose
philosophy is incontestable, bears the strain of time, and
brings in the glories of eternity; “ for other foundation
24 can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ.1’
Divine philosophy is demonstrably the true idea of the
Christ, wherein Principle heals and saves. A philosophy
27 which cannot heal the sick has little resemblance to Sci
ence, and is, to say the least, like a cloud without rain,
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in tegenstelling met het leven en de leer van Jezus en van l
Paulus en met de visie van de Openbaring. Menschelijke
wijsbegeerte bestaat uit negen en negentig deelen dwaling 3
tegen een deel Waarheid, — een gevaarlijk brouwsel voor
het ras! De Wetenschap, welke bewezen werd door Jezus,
wiens inzichten in de Waarheid Confusius en Plato slechts G
vaag onderscheidden, wordt door Science and Health vertolkt. Zij was geen vorschen naar wijsheid, zij was wijsheid,
en in de geestelijke wet omvatte zij het heelal, — allen tijd, 9
alle ruimte, onsterfelijkheid, gedachte, uitgebreidheid. Deze
Wetenschap bewees het Beginsel van alle verschijnselen,
identiteit, individualiteit, wet; en toonde aan, dat de mensch 12
God en het goddelijk kunnen weerspiegelt. Menschelijke
wijsbegeerte zou het volmaakte willen onttroonen, en goddelijke middelen en doeleinden door de stof en het kwade 15
vervangen.
Menschelijke wijsbegeerte heeft een onontwikkelden God,
die Zieh ontvouwt door materieele wijzen, waarin het men 18
schelijke en het goddelijke zieh op een zelfde gebied en in
een zelfde bewustzijn vermengen. Dit is verregaande
goddeloosheid, omdat wij hierdoor Gods wegen uit het oog 21
verliezen en de veronderstelde macht en werkelijkheid van
het kwade a d in fin itu m bestendigen. Christian Science
scheurt dit voorhangsel in het pantheon van vele goden van- 24
een, en brengt ons opnieuw de leer van Jezus, wiens wijsbe
geerte onbetwistbaar is, den druk der tijden weerstaat en de
glorie der eeuwigheid binnenleidt, „want niemand kan een 27
ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is
Christus Jezus” .
Goddelijke wijsbegeerte is bewijsbaar de ware idee van 30
den Christus, waarin het Beginsel geneest en verlost. Eene
wijsbegeerte, die niet de zieken genezen kan, heeft weinig
overeenkomst met de Wetenschap en is, op zijn zachtst 33
uitgedrukt, gelijk aan een wolk zonder regen, „omgevoerd
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l “ driven about by every wind of doctrine.” Such phi
losophy has certainly not touched the hem of the Christ
3 garment.
Leibnitz, Descartes, Fichte, Hegel, Spinoza, Bishop
Berkeley, were once clothed with a “ brief authority;”
6 but Berkeley ended his metaphysical theory with a treatise
on the healing properties of tar-water, and Hegel was an
inveterate snuff-taker. The circumlocution and cold cate9 gories of Kant fail to improve the conditions of mortals,
morally, spiritually, or physically. Such miscalled meta
physical systems are reeds shaken by the wind. Com12 pared with the inspired wisdom and infinite meaning of
the Word of Truth, they are as moonbeams to the sun, or
as Stygian night to the kindling dawn.
15

Is

T here

a

P ersonal D e v il ?

No man hath seen the person of good or of evil. Each
is greater than the corporeality we behold.
18 “ He cast out devils.” This record shows that the term
devil is generic, being used in the plural number. From
this it follows that there is more than one devil. That
21 Jesus cast several persons out of another person, is not
stated, and is impossible. Hence the passage must refer
to the evils which were cast out.
24 Jesus defined devil as a mortal who is full of evil. “ Have
I not chosen you twelve, and one of you is a devil?” His
definition of evil indicated his ability to cast it out. An
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met allen wind der leer” . Eene zoodanige wijsbegeerte heeft
voorzeker niet den zoom van het Christus-kleed aangeraakt.
Leibnitz, Descartes, Fichte, Hegel, Spinoza, Bisschop
Berkeley waren eenmaal met „kortstondig gezag” bekleed;
maar Berkeley besloot zijne metaphysische theorie met
eene verhandeling over de genezende eigenschappen van
teerw'ater, en Hegel was een verstokt snuiver. De omschrijvingen en kille categorieen van Kant slagen er niet in de
omstandigheden van stervelingen moreel, geestelijk of physiek te verbeteren. Zoodanige, ten onrechte metaphysisch
genoemde, stelsels zijn gelijk rietstengels van den wind ginds
en weder bewogen. Vergeleken bij de geinspireerde wijsheid
en oneindige beteekenis van het Woord der Waarheid, verhouden zij zieh als maanlicht tot de zon of als de Stygische
nacht tot den blozenden dageraad.
Is

l

3
6

9
12

15

ER E EN P E R S O O N L IJK E D ü IV E L ?

Niemand heeft den persoon van het goede of van het
kwade gezien. Elk dezer is grooter dan de belichaming, die 18
wij waarnemen.
,,Hij wierp du ivelen uit” . Uit dit getuigenis blijkt, dat het
woord duivel als geslachtsnaam dient, daar het in het meer- 21
voud gebezigd is. Hieruit volgt dat er meer dan een duivel
is. Dat Jezus meerdere personen uit een anderen persoon
uitwierp, Staat niet vermeld en is onmogelijk. Derhalve 24
moet deze zinsnede doelen op de euvelen, die uitgeworpen
werden.
Jezus omschreef den duivel als een sterveling, die vol van 27
het kwade is. ,,Heb ik niet u twaalf uitverkoren? en een uit
u is een d u ivel?” Zijne omschrijving van het kwade wijst op
zijn vermögen het uit te werpen. Een onjuist begrip van den 30
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l incorrect concept of the nature of evil hinders the destruc
tion of evil. To conceive of God as resembling — in per3 sonality, or form — the personality that Jesus condemned
as devilish, is fraught with spiritual danger. Evil can
neither grasp the prerogative of God nor make evil om6 nipotent and omnipresent.
Jesus said to Peter, “ Get thee behind me, Satan;” but
he to whom our Lord gave the keys of the kingdom could
9 not have been wholly evil, and therefore was not a devil,
after the accepted definition. Out of the Magdalen, Jesus
cast seven devils; but not one person was named among
12 them. According to Crabtre, these devils were the dis
eases Jesus cast out.
The most eminent divines, in Europe and America, con15 cede that the Scriptures have both a literal and a moral
meaning. Which of the two is the more important to gain,
— the literal or the moral sense of the word devil, — in
18 order to cast out this devil? Evil is a quality, not an
individual.
As mortals, we need to discern the claims of evil, and to
21 fight these claims, not as realities, but as illusions; but
Deity can have no such warfare against Himself. Knowl
edge of a man’s physical personality is not sufficient to
24 inform us as to the amount of good or evil he possesses.
Hence we cannot understand God or man, through the
person of either. God is All-in-all; but He is definite and
27 individual, the omnipresent and omniscient Mind; and
man’s individuality is God’s own image and likeness, —
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aard van het kwade Staat de vernietiging van het kwade in den 1
weg. Zieh voor te stellen, dat God — in persoonlijkheid of
vorm — zou gelijken op de persoonlijkheid, welke Jezus als 3
duivelsch veroordeelde, is vol geestelijk gevaar. Het kwade
kan zieh noch het prerogatief van God toeeigenen, noch het
kwade almachtig en alomtegenwoordig maken.
6
Jezus zeide tot Petrus: „Ga weg achter mij, Satan” , doch
hij, wien onze Heer de sleutels van het koninkrijk gegeven
heeft, kan niet ganschelijk boos geweest zijn, en was daarom 9
niet een d u ivel volgens de gangbare definitie. Uit Maria
Magdalena heeft Jezus zeven duivelen uitgeworpen; maar
onder deze is niet een enkele persoon genoemd. Volgens 12
Crabtre waren deze duivelen de ziekten, die Jezus uitwierp.
De meest vooraanstaande godgeleerden in Europa en
Amerika geven toe, dat de Schrift evenzeer eene letterlijke 15
als eene moreele beteekenis heeft. Welke van deze twee — de
letterlijke of de moreele zin van het woord „duivel” — ver
dient eerder aangenomen te worden, ten einde dezen duivel 18
te kunnen uitwerpen? Het kwade is eene hoedanigheid, niet
een individu.
Als stervelingen moeten wij de aanspraken van het kwade 21
onderkennen en deze aanspraken niet als werkelijkheden,
maar als begoochelingen bestrijden; de Godheid echter kan
niet zulk een krijg tegen Zichzelf voeren. Kennis der phy- 24
sieke persoonlijkheid van een mensch is niet voldoende om
ons in te lichten omtrent de mate van goed of kwaad, die
hem eigen is. Vandaar dat wij noch God, noch den mensch 27
kunnen begrijpen door hun persoon. God is Alles-in-alles;
Hij is echter bepaald en individueel, het alomtegenwoordige
en alwetende Gemoed en ’s menschen individualiteit is Gods 30
eigen beeid en gelijkenis, — ja, de onmetelijke idee van

24

NO AND YES

l even the immeasurable idea of divine Mind. In the
Science of good, evil loses all place, person, and power.
3 According to Spinoza’s philosophy God is amplification.
He is in all things, and therefore He is in evil in human
thought. He is extension, of whatever character. Also,
6 according to Spinoza, man is an animal vegetable, devel
oped through the lower orders of matter and mortal mind.
All these vagaries are at variance with my system of meta9 physics, which rests on God as One and All, and denies
the actual existence of both matter and evil. According to
false philosophy and scholastic theology, God is three
12 persons in one person. By the same token, evil is not only
as real as good, but much more real, since evil subordi
nates good in personality.
15 The claims of evil become both less and more in Chris
tian Science, than in human philosophies or creeds: more,
because the evil that is hidden by dogma and human rea
ls son is uncovered by Science; and less, because evil, being
thus uncovered, is found out, and exposure is nine points
of destruction. Then appears the grand verity of Chris21 tian Science: namely, that evil has no claims and was
never a claimant; for behold evil (or devil) is, as Jesus
said, “ a murderer from the beginning, and the truth abode
24 not in him.”
There was never a moment in which evil was real. This
great fact concerning all error brings with it another and
27 more glorious truth, that good is supreme. As there is
none beside Him, and He is all good, there can be no evil.
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goddelijk Gemoed. In de Wetenschap van het goede verliest l
het kwade alle plaats, persoonlijkheid en macht.
Volgens de wijsbegeerte van Spinoza is God amplificatie, — 3
is Hij in alle dingen en derhalve in het kwade in de menschelijke gedachte. Hij is uitgebreidheid, van welken aard dan ook.
Ook is, volgens Spinoza, de mensch een dierlijk gewas, 6
ontwikkeld uit de lagere orden van stof en sterfelijk
gemoed. Al deze dwaalbegrippen zijn in strijd met mijn me
taphysisch systeem, dat berust op God als Een en Alles, en 9
het daadwerkelijk bestaan zoowel van de stof als van het
kwade ontkent. Volgens onware wijsbegeerte en schoolsche
godgeleerdheid is God drie personen in een persoon. Volgens 12
deze redeneering is het kwade dan niet alleen even werkelijk
als het goede, maar veel meer werkelijk, daar het kwade het
15
goede in de persoonlijkheid aan zieh ondergeschikt maakt.
De aanspraken van het kwade worden in Christian Science
zoowel kleiner als grooter dan in de menschelijke stelsels van
wijsbegeerte of godsdienst; grooter, omdat het kwade, ver 18
borgen onder dogma en menschelijke rede, door de Weten
schap blootgelegd wordt; en kleiner, omdat het aldus blootgelegde kwade ontmaskerd wordt; en onthulling is negen 21
tienden van de vernietiging. Dan daagt de groote waarheid
van Christian Science, namelijk dat het kwade geen aan
spraken bezit en deze nooit gemaakt heeft, want zie, het 24
euvel (of de duivel) is, zooals Jezus zeide: „een menschenmoorder van den beginne, en de waarheid is niet in hem
27
staande gebleven,\
E r is nooit een oogenblik geweest, waarin het kwade werke
lijk was. Dit groote feit betreffende alle dwaling brengt eene
andere, nog heerlijker waarheid met zieh, namelijk dat het 30
goede oppermaehtig is. Aangezien er niemand is nevens
Hem en Hij al-goed is, kan er geen kwaad zijn. Het uit-
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l Simply uttering this great thought is not enough! W e
must live it, until God becomes the All and Only of our
3 being. Having won through great tribulation this cardinal
point of divine Science, St. Paul said, “ But now we are
delivered from the law, that being dead wherein we were
6 held; that we should serve in newness of spirit, and not
in the oldness of the letter/'
Is M an

a

P erson ?

9 Man is more than physical personality, or what we cog
nize through the material senses. Mind is more than m at
ter, even as the infinite idea of Truth is beyond a finite
12 belief. Man outlives finite mortal definitions of himself,
according to a law of “ the survival of the fittest." Man is
the eternal idea of his divine Principle, or Father. He is
15 neither matter nor a mode of mortal mind, for he is spir
itual and eternal, an immortal mode of the divine Mind.
Man is the image and likeness of God, coexistent and
18 coeternal with Him.
Man is not absorbed in Deity; for he is forever individ
ual; but what this everlasting individuality is, remains to
21 be learned. Mortals have not seen it. That which is born
of the flesh is not man’s eternal identity. Spiritual and
immortal man alone is God’s likeness, and that which is
24 mortal is not man in a spiritually scientific sense. A
material, sinful mortal is but the counterfeit of immortal
man.
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spreken zonder meer van deze groote gedachte is niet vol- l
doende! Wij moeten haar leven, totdat God het Al en
Eenig van ons wezen wordt. Nadat Paulus door groote ver- 3
drukking heen dit cardinale punt van de goddelijke Wetenschap bereikt had, zeide hij: „Maar nu zijn wij vrijgemaakt
van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken 6
wij gehouden waren, alzoo dat wij dienen in nieuwigheid des
geestes en niet in de oudheid der letter”.
Is de M ensch e e n P ersoon ?
9•
De mensch is meer dan physieke persoonlijkheid, meer
dan hetgeen wij met de Stoffelijke zintuigen waarnemen.
Gemoed is meer dan stof, evenals de oneindige idee der 12
Waarheid ver boven eene eindige voorstelling staat. De
mensch ontgroeit aan de eindige, sterfelijke definities van
zichzelf, overeenkomstig de wet van „het overleven van de 15
meest geschikten”. De mensch is de eeuwige idee van Zijn
goddelijk Beginsel of Vader. Hij is noch stof, noch eene
wijze van het sterfelijk gemoed, want hij is geestelijk en 18
eeuwig, eene onsterfelijke wijze van het goddelijk Gemoed.
De mensch is het beeid en de gelijkenis Gods, samenbestaand met Hem en even eeuwig als Hij.
21
De mensch is niet in de Godheid opgelost, want hij is voor
immer individueel; maar wat deze immerdurende individualiteit is, moeten wij nog leeren. Stervelingen hebben 24
haar niet gezien. Hetgeen uit het vleesch geboren is, is
’s menschen eeuwige identiteit niet. De geestelijke en onster
felijke mensch alleen is Gods gelijkenis, en hetgeen ster- 27
felijk is, is niet de mensch in geestelijk wetenschappelijken
zin. Een stoffelijk, zondig sterveling is siechts eene nabootsing van den onsterfelijken mensch.
30
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l The mind-quacks believe that mortal man is identical
with immortal man, and that the immortal is inside the
3 mortal; that good and evil blend; that matter and Spirit
are one; and that Soul, or Spirit, is subdivided into spirits,
or souls, — alias gods. This infantile talk about Mind6 healing is no more identical with Christian Science than
the babe is identical with the adult, or the human belief
resembles the divine idea. Hence it is impossible for those
9 holding such material and mortal views to demonstrate
my metaphysics. Theirs is the sensuous thought, which
brings forth its own sensuous conception. Mine is the
12 spiritual idea which transfigures thought.
All real being represents God, and is in Him. In this
Science of being, man can no more relapse or collapse
15 from perfection, than his divine Principle, or Father, can
fall out of Himself into something below infinitude. Man's
real ego, or selfhood, is goodness. If man's individuality
1 8 were evil, he would be annihilated, for evil is self-destroying.
Man’s individual being must reflect the supreme indi
vidual Being, to be His image and likeness; and this
21 individuality never originated in molecule, corpuscle, ma
teriality, or mortality. God holds man in the eternal
bonds of Science, — in the immutable harmony of divine
24 law. Man is a celestial; and in the spiritual universe
he is forever individual and forever harmonious. “ If
God so clothe the grass of the field, . . . shall He not
27 much more clothe you, O ye of little faith?”
Sin must be obsolete, — dust returning to dust, noth-
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Kwakzalvers op mentaal gebied gelooven, dat de ster- 1
felijke mensch identiek is met den onsterfelijken mensch, en
dat het onsterfelijke binnen het sterfelijke is; dat het goede 3
en het kwade zieh vermengen, dat stof en Geest een
zijn, en dat Ziel of Geest onderverdeeld is in geesten of
zielen, — a lia s goden. Deze kinderpraat over de Gemoed- 6
genezing is evenmin identiek met Christian Science als
een zuigeling met een volwassene of als de menschelijke voorstelling gelijkt op de goddelijke idee. Dientengevolge kunnen 9
zij, die dergelijke stoffelijke en sterfelijke zienswijzen koesteren, onmogelijk mijne metaphysica bewijzen. Hunner is
de zinlijke gedachte, welke hun eigen zinlijke opvatting 12
voortbrengt. Mijner is de geestelijke idee, welke de gedachte
hervormt.
Alle werkelijke zijn vertegenwoordigt God en is in Hem. 15
In deze Wetenschap van het zijn kan de mensch evenmin uit
zijn Staat van volmaaktheid geräken of daaruit neerstorten,
als zijn goddelijk Beginsel of Vader kan vervallen van uit 18
Zichzelven tot iets, beneden het peil der oneindigheid. Des
menschen werkelijke ego of zelfheid is goedheid. Indien
’s menschen individualiteit boos wäre, zou hij te niet gaan, 21
want het kwade vernietigt zichzelf.
’s Menschen individueele wezen moet het allerhoogste individueele Wezen weerspiegelen, wil het Zijn beeid en 24
gelijkenis zijn, en deze individualiteit heeft nimmer hären
oorsprong gehad in molecule, stofdeeltje, stoffelijkheid of
sterfelijkheid. God houdt den mensch in de eeuwige banden 27
der Wetenschap, — in de onveranderlijke harmonie der god
delijke wet. De mensch is een hemeling, en in het geestelijk
heelal is hij voor immer individueel en voor immer har 30
monisch. ,,Indien nu God het gras des velds . . . alzoo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleeden, gij kleingeloovigen?”
Zonde moet in onbruik geräken, — stof die tot stof, niets- 33
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l ingness to nothingness. Sin is not Mind; it is but the sup
position that there is more than one Mind. It issues
3 a false claim; and the claim, being worthless, is in reality
no claim whatever. M atter is not Mind, to claim aught;
but Mind is God, and evil finds no place in good. When
6 we get near enough to God to see this, the springtide
of Truth in Christian Science will burst upon us in the
similitude of the Apocalyptic pictures. No night will be
9 there, and there will be no more sea. There will be no
need of the sun, for Spirit will be the light of the city, and
matter will be proved a myth. Until centuries pass, and
12 this vision of Truth is fully interpreted by divine Science,
this prophecy will be scoffed at; but it is just as veritable
now as it can be then. Science, divine Science, presents
15 the grand and eternal verities of God and man as the
divine Mind and that Mind’s idea.
Mortal man is the antipode of immortal man, and the
18 two should not be confounded. Bishop Foster said, in a
lecture in Boston, “ No man living hath yet seen man.”
This material sinful personality, which we misname man,
21 is what St. Paul terms “ the old man and his deeds,” to
be “ put off.”
Who can say what the absolute personality of God or
24 man is? Who living hath seen God or a perfect man?
In presence of such thoughts take off thy shoes and
tread lightly, for this is holy ground. Surely the probation
27 of mortals must go on after the change called death, th a t
they may learn the definition of immortal being; or else
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heid die tot nietsheid wederkeert. Zonde is niet Gemoed; 1
zij is slechts de veronderstelling, dat er meer dan een Gemoed
is. Zij uit zieh in eene valsche aanspraak, en deze aanspraak, 3
waardeloos zijnde, is in werkelijkheid hoegenaamd geen aan
spraak. De stof is niet Gemoed, dat op iets aanspraak
maken kan, maar Gemoed is God, en het kwade vindt 6
geen plaats in het goede. Wanneer wij voldoende tot God
genaderd zijn om dit te zien, dan zal het springtij der Waarheid in Christian Science over ons lösbarsten, in overeen- 9
stemming met de beeiden der Openbaring. Aldaar zal geen
nacht zijn, en de zee zal niet meer wezen. Aldaar zal geen
zon van noode zijn, want Geest zal het licht van de stad 12
zijn, en het zal blijken, dat de stof eene mythe is. Totdat
eeuwen zullen zijn voorbijgegaan en deze visie van Waarheid ten volle door de goddelijke Wetenschap zal zijn ver- 15
klaard, zal deze profetie beschimpt worden — nochtans is zij
heden even waar als zij te dien dage wezen kan. De Weten
schap, de goddelijke Wetenschap, biedt de grootsche en 18
eeuwige waarheden van God en mensch als het goddelijk
Gemoed en van dat Gemoed de idee.
De sterfelijke mensch Staat lijnrecht tegenover den onster- 21
felijken mensch, en deze beide mögen niet met elkander
verward worden. Bisschop Foster heeft in eene lezing in
Boston gezegd: „Geen mensch ter wereld nog heeft den 24
mensch gezien” . Deze stoffelijke, zondige persoonlijkheid, die
wij ten onrechte mensch heeten, is wat Paulus noemt „de oude
mensch met zijne werken” , die „uitgedaan moet worden” . 27
Wie kan zeggen wat de absolute persoonlijkheid van God
of van den mensch is? Wie ter wereld heeft God of een volmaakten mensch gezien? Ontbind het schoeisel van uwe 30
voeten in tegenwoordigheid van zulke gedachten, en treed
met lichten tred, want dit is heilig land. Voorzeker, de
proeftijd der stervelingen moet voortduren na den overgang, 33
die de dood genoemd wordt, opdat zij de beteekenis van het
onsterfelijk zijn mögen leeren begrijpen; anders zouden
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their present mistakes would extinguish human existence.
How long this false sense remains after the transition called
3 death, no mortal knoweth; but this is sure, that the mists
of error, sooner or later, will melt in the fervent heat of
suffering, mortality will burst the barriers of sense, and
6 man be found perfect and eternal. Of his intermediate
conditions — the purifying processes and terrible revolu
tions necessary to effect this end — I am ignorant.
9 Inasmuch as these momentous facts in the Science of
being must be learned some time, now is the most accept
able time for beginning the lesson. If Science is pointing
12 the way, and is found to bring with it health, holiness, and
immortality, then to-day is none too soon for entering this
path. The proof that Christian Science is the way of sal15 vation given by Christ, I consider well established. The
present, as well as the future, reveals the fact that Truth
is never understood too soon.
18 Has Truth, as demonstrated by Jesus, reappeared?
Study Christian Science and practise it, and you will
know that Truth has reappeared. What is demonstrably
21 true cannot be gainsaid; but getting the letter and omitting
the spirit of this Science is neither the comprehension of
its Principle nor the practice of its Life.
1

24

H as M an

a

S oul?

The Scriptures inform us that “ the soul that sinneth,
it shall die.” Here soul means sense and organic life; and
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de fouten, die hen thans aankleven, het menschelijk bestaan 1
te niet doen. Hoe lang dit verkeerde begrip voortduren zal
na den overgang, die de dood genoemd wordt, weet geen ster- 3
veling; maar dit is zeker, dat de nevelen der dwaling vroeg
of laat zullen verzwinden in de gloeiende hitte van het lijden,
de sterfelijkheid de slagboomen der zinnen zal verbreken, en 6
de menscli bevonden zal worden volmaakt en eeuwig te zijn.
Omtrent zijn toestand in dien tusschentijd — de louteringsprocessen en de geweldige omkeeringen, die te dezen einde 9
noodig zijn — daaromtrent ben ik onwetend.
Aangezien men deze gewichtige feiten in de Wetenschap
van het zijn te eeniger tijd moet leeren begrijpen, is het thans 12
de aangewezen tijd om met deze les aan te vangen. Indien
de Wetenschap daartoe den weg aanwijst en het blijkt dat
zij gezondheid, heiligheid en onsterfelijkheid met zieh 15
brengt, dan is het geenszins te vroeg nog heden dezen weg in
te slaan. Het bewijs, dat Christian Science de door Christus
bereide heilsweg is, acht ik afdoende gegeven. Zoowel het 18
heden als de toekomst openbaart het feit, dat Waarheid
nimmer te vroeg begrepen wordt.
Is Waarheid, zooals zij door Jezus bewezen werd, op- 21
nieuw versehenen? Bestudeer Christian Science en breng
haar in toepassing, en gij zult weten, dat Waarheid opnieuw versehenen is. Hetgeen bewijsbaar waar is, kan niet 24
geloochend worden; maar zieh de letter eigen te maken, en
den geest dezer Wetenschap weg te laten, is evenmin haar
Beginsel begrijpen, als haar Leven in toepassing brengen. 27
H eeft de M ensch eene Ziel ?

De Bijbel zegt ons: ,,De ziel die zondigt, die zal sterven”.
„Zier’ beteekent hier zin en organisch leven; en deze tekst 30
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l this passage refers to the Jewish law, that a mortal should
be put to death for his own sin, but not for another’s.
3 Not Soul, but mortal sense, sins and dies. Immortal man
has immortal Soul and a deathless sense of being. Mortal
man has but a false sense of Soul and body. He believes
6 that Spirit, or Soul, exists in matter. This is pantheism,
and is not the Science of Soul. The mind-quacks have
so slight a knowledge of Soul that they believe material
9 and sinning sense to be soul; and then they doctor this
soul as if it were not even a material sense.
In Dr. Gordon’s sermon on The Ministry of Healing,
12 he said, “The forgiven soul in a sick body is not half a
man.” Is this pantheistic statement sound theology, —
that Soul is in matter, and the immortal part of man a sin15 ner? Is not this a disparagement of the person of man and
a denial of God’s power? Better far that we impute such
doctrines to mortal opinion than to the divine Word.
18 To my sense, such a statement is a shocking reflection
on the divine power. A mortal pardoned by God is not
sick, he is made whole. He in whom sin, disease, and
21 death are destroved, is more than a fraction of himself.
Such sermons, though clad in soft raiment, are spirit
less waifs, literary driftwood on the ocean of thought;
24 while Truth walks triumphantly over the waves of sin,
sickness, and death.
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heeft betrekking op de Joodsche wet, die bepaalde, dat ie- l
mand ter dood gebracht moest worden voor zijne eigen zonde,
maar niet voor die van een ander. Niet Ziel, doch de ster- 3
felijke zin zondigt en sterft. De onsterfelijke mensch heeft
de onsterfelijke Ziel en een sterfloos begrip van het zijn. De
sterfelijke mensch heeft slechts een valsch begrip van Ziel 6
en lichaam. Hij gelooft, dat Geest of Ziel in de stof
bestaat. Dit is pantheüsme en niet de Wetenschap van
Ziel. Kwakzalvers op mentaal gebied hebben zulk eene 9
luttele kennis van Ziel, dat zij den stoffelijken en zondigen
zin voor Ziel houden; en dan dokteren zij over deze ziel,
12
als wäre ze zelfs niet een stoffelijke zin.
In eene leerrede over De Bediening der Genezing zegt Dr.
Gordon: „De ziel, die vergiffenis verkreeg, inwonend in een
ziek lichaam, is nog geen half mensch”. Is deze panthe'is- 15
tische verklaring — dat Ziel in de stof en het onsterfelijk
deel van den mensch een zondaar is — gezonde theologie?
Is dit niet een onderschatten van den persoon des menschen 18
en een ontkennen van de macht Gods? Veel beter is het zoodanige leerstellingen aan eene sterfelijke opvatting dan aan
21
het goddelijk Woord toe te schrijven.
Volgens mijn inzicht is eene dergelijke verklaring eene
ergerlijke aantijging tegen de goddelijke macht. Een sterveling, wien God vergiffenis geschonken heeft, is niet ziek, hij 24
is gezond geworden. Hij, in wien zonde, ziekte en dood vernietigd zijn, is meer dan een fractie van zichzelf. Al worden
dergelijke leerredenen met zoetklinkende taal omkleed, toch 27
zijn zij geesteloos strandgoed, literair drijfhout op den oceaan
der gedachte; terwijl Waarheid zegevierend schrijdt over
30
de golven van zonde, ziekte en dood.
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Is S in F orgiven ?

The law of Life and Truth is the law of Christ, destroy3 ing all sense of sin and death. It does more than forgive
the false sense named sin, for it pursues and punishes it,
and will not let sin go until it is destroyed, — until nothing
6 is left to be forgiven, to suffer, or to be punished. For
given thus, sickness and sin have no relapse. God’s law
reaches and destroys evil by virtue of the allness of God.
9 He need not know the evil He destroys, any more than
the legislator need know the criminal who is punished by
the law enacted. God’s law is in three words, “ I am A ll;”
12 and this perfect law is ever present to rebuke any claim
of another law. God pities our woes with the love of a
Father for His child, — not by becoming human, and
15 knowing sin, or naught, but by removing our knowledge
of what is not. He could not destroy our woes totally
if He possessed any knowledge of them. His sympathy
18 is divine, not human. It is Truth’s knowledge of its own
infinitude which forbids the genuine existence of even
a claim to error. This knowledge is light wherein there
21 is no darkness, — not light holding darkness within itself.
The consciousness of light is like the eternal law of God,
revealing Him and nothing else.
24 Sympathy with sin, sorrow, and sickness would dethrone
God as Truth, for Truth has no sympathy for error. In
Science, the cure of the sick demonstrates this grand
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De wet van Leven en Waarheid is de wet van Christus,
die allen zin van zonde en dood vernietigt. Zij doet meer dan 3
den verkeerden zin, zonde genaamd, vergeven, want zij vervolgt en bestraft de zonde en laat haar niet ongemoeid, totdat
zij vernietigd is, — totdat er niets overblijft, dat vergeving 6
behoeft, niets dat lijden kan of gestraft moet worden. Aldus
vergeven, keeren zonde en ziekte niet weder. Gods wet
bereikt en vernietigt het kwade krachtens de alheid Gods.
9
Hij behoeft het kwade, dat Hij vernietigt, niet te kennen,
evenmin als de wetgever den misdadiger behoeft te kennen,
die gestraft wordt tengevolge van het in werking treden 12
eener wret. Gods wet is in drie woorden: „Ik ben Alles” ; en
deze volmaakte wet is immer tegenwoordig om iedere aanspraak van eene andere wet terug te wijzen. God erbarmt 15
zieh over onze smarten met de liefde van een Vader tot Zijn
kind, — niet door den mensch gelijk te worden en zonde of
nietsheid te kennen, maar door onze kennis van wat niet is, 18
uit te wisschen. Hij zou onze smarten niet volkomen kunnen
te niet doen, indien Hij er eenigermate kennis van droeg. Zijn
mededoogen is goddelijk, niet menschelijk. Het is der Waar- 21
heid kennis van hare eigen oneindigheid, die het waarachtig
bestaan zelfs van eene aanspraak van de dwaling uitsluit.
Deze kennis is het licht, in hetwelk geen duisternis is, — niet 24
een licht, dat duisternis in zieh draagt. Het bewustzijn van
licht is als de eeuwige wet Gods, die Hem en niets anders
openbaart.
27
Indien God mededoogen had met zonde, leed en ziekte,
zou dit Hem als Waarheid onttroonen, want Waarheid heeft
geen mededoogen met dwaling. In de Wetenschap bewijst 30
het genezen van de ziehen deze groote waarheid van
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verity of Christian Science, that you cannot eradicate dis
ease if you admit that God sends it or sees it. Material
3 and mortal mind-healing (so-called) has for ages been
a pretender, but has not healed mortals; and they are
yet sick and sinful.
6 Disease and sin appear to-day in subtler forms than
they did yesterday. They progress and will multiply into
worse forms, until it is understood that disease and sin are
9 unreal, unknown to Truth, and jiever actual persons or
real facts.
Our phraseology varies. To me divine pardon is that
12 divine presence which is the sure destruction of sin; and
I insist on the destruction of sin as the only full proof of
its pardon. “ For this purpose the Son of God was mani15 fested, that he might destroy the works of the devil”
(1 John iii. 8).
Jesus cast out evils, mediating between what is and is
18 not, until a perfect consciousness is attained. He healed
disease as he healed sin; but he treated them both,
not as in or of matter, but as mortal beliefs to be
21 exterminated. Physical and mental healing wTere one
and the same with this master Metaphysician. If the
evils called sin, sickness, and death had been forgiven
24 in the generally accepted sense, they would have returned,
to be again forgiven; but Jesus said to disease: “ Come
out of him, and enter no more into him.” He said also:
27 “ If a man keep my saying, he shall never see death;”
and “ Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound
1
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Christian Science, dat men ziekte niet kan uitroeien, indien 1
men erkent, dat God haar zendt of ziet. Zoogenaamde genezing door stoffelijk en sterfelijk gemoed heeft eeuwenlang 3
valsche aanspraken gemaakt, maar niet de stervelingen genezen; en nog zijn zij ziek en zondig.
Ziekte en zonde verschonen heden ten dage in meer ver- 6
fijnde vormen dan voorheen. Zij maken voortgang en zullen
zieh tot nog kwaadaardiger vormen vermenigvuldigen, totdat begrepen wordt, dat ziekte en zonde onwerkelijk zijn, 9
on geken d door Waarheid en nimmer wezenlijke personen of
werkelijke feiten.
Ons woordgebruik is verschillend. Voor mij is g o d d elijk e 12
vergeving die goddelijke tegenwoordigheid, welke de zekere
vernietiging van zonde is, en ik houd staande, dat de vernietiging van zonde het eenige volledige bewijs van hare 15
vergeving is. „Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbrehen zou” (I Joh. iii: 8).
Jezus wierp euvelen uit, hij, de middelaar tusschen hetgeen 18
is en hetgeen niet is, — totdat een volmaakt bewustzijn bereikt wordt. Hij genas ziekte, zooals hij zonde genas; maar hij
behandelde geen van beide alsof ze in of van de stof waren, 21
maar als sterfelijke voorstellingen, die uitgeroeid moesten
worden. Physieke en mentale genezing waren een en hetzelfde
voor dezen Grootmeester der metaphysica. Wanneer de euve 24
len, zonde, ziekte en dood genaamd, vergeven waren geweest
in de algemeen aangenomen beteekenis van dit woord, dan
zouden zij zieh herhaald hebben, om opnieuw vergeven te 27
worden; Jezus echter sprak tot de ziekte: ,,Ga uit van hem
en kom niet meer in hem” . Ook heeft hij gezegd: ,,Zoo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet 30
zien in der eeuwigheid” ; en „Zoo wat gij zult binden op de
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l in heaven.” The misinterpretation of such passages has
retarded the progress of Christianity and the spirituali3 zation of the race.
A magistrate’s pardon may encourage a criminal to
repeat the offense; because forgiveness, in the popular
6 sense of the word, can neither extinguish a crime nor the
motives leading to it. The belief in sin — its pleasure,
pain, or power — must suffer, until it is self-destroyed.
9 “ Whatsoever a man soweth, that shall he also reap.”

Is

T here

any such

T hing

as

S in ?

Frequently when I touch this subject my meaning is
12 ignorantly or maliciously misconstrued. Christian Science
Mind-healing lifts with a steady arm, and cleaves sin with
a broad battle-axe. It gives the lie to sin, in the spirit of
15 Truth; but other theories make sin true. Jesus declared
that the devil was “ a liar, and the father of it.”'' A lie is
negation, — alias nothing, or the opposite of something.
18 Good is great and real. Hence its opposite, named evil,
must be small and unreal. When this sense is attained,
we shall no longer be the servants of sin, and shall cease
21 to love it.
The domination of good destroys the sense of evil. To
illustrate: It seems a great evil to belie and belittle Chris24 tian Science, and persecute a Cause which is healing its
thousands and rapidly diminishing the percentage of sin.
But reduce this evil to its lowest terms, nothing, and slander
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aarde, zal in de hemelen gebonden zijn” . De verkeerde
uitlegging van zulke woorden heeft den vooruitgang van het
Christendom en de vergeestelijking van het menschenras
vertraagd.
De vergiffenis van een overheidspersoon kan den misdadiger aanmoedigen zijn misdrijf te herhalen, omdat vergiffenis
in den gebruikelijken zin van het woord evenmin de misdaad
als de beweegreden daartoe kan uitwisschen. Het geloof in
zonde — in haar genot, pijn of macht — moet lijden, tot het
zichzelf vernietigd heeft. „Zoo wat de mensch zaait, dat zal
hij ook maaien” .

Is er zoo I ets als Zonde ?
Menigmaal wanneer ik dit onderwerp aanroer, wordt uit
onwetendheid of boosaardigheid mijne bedoeling verkeerd
uitgelegd. De Christian Science Gemoed-genezing heft
met vaste hand den zwaren strijdbijl op en klooft daarmede de zonde. In den geest der Waarheid heet zij de zonde
•eene leugen te zijn: andere theorieen daarentegen maken de
zonde waar. Jezus heeft verklaard, dat de duivel was „een
leugenaar en de vader derzelve leugen” . Eene leugen is eene
ontkenning, — a lia s niets, of wel het tegengestelde van iets.
Het goede is groot en werkelijk. Dientengevolge moet zijne
tegenstelling, het kwade genaamd, nietig en onwerkelijk
zijn. Wanneer dit inzicht verkregen is, zullen wij niet langer
dienstknechten der zonde zijn en zullen wij ophouden haar
lief te hebben.
De heerschappij van het goede vernietigt den zin voor het
kwade. Ter verduidelijking: Het lijkt een groot kwaad
Christian Science te belasteren en te kleineeren, en eene Zaak
te vervolgen, welke hare duizenden geneest en het percentage
van zonde snel doet dalen. Herleid echter dit kwaad tot
zijn eenvoudigsten vorm: n ie ts , en de laster verliest zijne
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l loses its power to harm; for even the wrath of man shall
praise Him. The reduction of evil, in Science, gives the
3 dominance to God, and must lead us to bless those wTho
curse, that thus we may overcome evil with good.
If the Bible and my work Science and Health had their
6 rightful place in schools of learning, they would revolu
tionize the world by advancing the kingdom of Christ.
It requires sacrifice, struggle, prayer, and watchfulness
9 to understand and demonstrate what these volumes teach,
because they involve divine Science, with fixed Principle,
a given rule, and unmistakable proof.

12

Is

T here no S acrificial A tonem ent ?

Self-sacrifice is the highway to heaven. The sacri
fice of our blessed Lord is undeniable, and it was a million•
15 times greater than the brief agony of the cross; for that
would have been insufficient to insure the glory his sacri
fice brought and the good it wrought. The spilling of
18 human blood was inadequate to represent the blood of
Christ, the outpouring love that sustains man’s at-onement with God; though shedding human blood brought
21 to light the efficacy of divine Life and Love and its power
over death. Jesus’ sacrifice stands preeminently amidst
physical suffering and human woe. The glory of human
24 life is in overcoming sickness, sin, and death. Jesus suf
fered for all mortals to bring in this glory; and his pur
pose was to show them that the way out of the flesh, out

NEEN EN JA

33

macht om te schaden, want zelfs de grimmigheid des menschen zal Hem loffelijk maken. Dit herleiden van het kwade,
in de Wetenschap, kent God de heerschappij toe, en moet er
ons toe leiden hen te zegenen, die ons vervloeken, opdat wij
aldus het kwade overwinnen mögen met het goede.
Indien de Bijbel en mijn werk Science and Health hunne
rechtmatige plaats in de instellingen van onderwijs hadden,
zouden zij eene omwenteling der wereld veroorzaken door het
koninkrijk van Christus nader te brengen. Het vereischt
opoffering, strijd, bidden en waken om te begrijpen en te
demonstreeren, hetgeen deze boeken leeren, daar zij de goddelijke Wetenschap bevatten, met onveranderlijk Beginsel,
gegeven regel en onmiskenbaar bewijs.
Is

1
3
6

9
12

ER GEEN V E R Z O E N IN G DOOR H E T O F F E R ?

Zelf-opoffering is de heirweg ten hemel. Dat onze dierbare 15
Heiland een offer gebracht heeft, is niet te loochenen, en dit
offer was een millioen maal grooter dan de kortstondige foltering aan het kruis, want deze zou onvoldoende geweest zijn 18
de heerlijkheid, door zijn offer bereid, en het goede erdoor gewrocht, te verzekeren. Het vergieten van menschelijk
bloed was ontoereikend het bloed van Christus te vertegen- 21
woordigen, de uitstroomende liefde, die ’s menschen een-zijn
met God in stand houdt; alhoewel het plengen van mensche
lijk bloed de werkdadigheid van goddelijk Leven en god- 24
delijke Liefde, benevens hunne macht over den dood,
aan het licht bracht. Het offer van Jezus rijst hoog boven
physiek lijden en menschelijken weedom uit. De heerlijk 27
heid van het menschelijk leven is gelegen in het overwinnen
van ziekte, zonde en dood. Jezus heeft voor alle stervelingen
geleden om deze heerlijkheid te brengen; en zijn doel was hun 30
te toonen, dat de weg uit het vleesch, uit de begoocheling van
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l of the delusion of all human error, must be through the
baptism of suffering, leading up to health, harmony, and
3 heaven.
We shall leave the ceremonial law when we gain the
truer sense of following Christ in spirit, and we shall no
6 longer venture to materialize the spiritual and infinite
meaning and efficacy of Truth and Love, and the sacrifice
that Jesus made for us, by commemorating his death
9 with a material rite. Jesus said: “ The hour cometh, and
now is, when the true worshippers shall worship the Father
in spirit and in truth.” They drink the cup of Christ and
12 are baptized in the purification of persecution who discern
his true merit, — the unseen glory of suffering for others.
Physical torture affords but a slight illustration of the
15 pangs which come to one upon whom the world of sense
falls with its leaden weight in the endeavor to crush out
; of a career its divine destiny.
18 The blood of Christ speaketh better things than that
of Abel. The real atonement — so infinitely beyond the
heathen conception that God requires human blood to
21 propitiate His justice and bring His mercy — needs to be
understood. The real blood or Life of Spirit is not yet
discerned. Love bruised and bleeding, yet mounting to
24 the throne of glory in purity and peace, over the steps of
uplifted humanity, — this is the deep significance of the
blood of Christ. Nameless woe, everlasting victories, are
27 the blood, the vital currents of Christ Jesus' life, purchas
ing the freedom of mortals from sin and death.
•

i
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alle menschelijke dwaling, moet voeren door den doop van l
het lijden opwaarts tot gezondheid, harmonie en hemel.
Wanneer wij ons den meer waarachtigen zin eigen maken 3
van het in den geest volgen van Christus, zullen wij ons van
de vormenwet afkeeren en het niet langer wagen de geestelijke en oneindige beteekenis en werkdadigheid van Waar- 6
heid en Liefde, als ook het offer, dat Jezus voor ons bracht,
te materialiseeren, door zijn dood met een stoffelijken ritus
te herdenken. Jezus sprak: ,,De ure komt en is nu, wanneer 9
de wäre aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en
in waarheid”. Zij drinken den drinkbeker van Christus en
worden gedoopt in de loutering der vervolging, die zijne 12
wäre Verdienste onderscheiden, — de ongeziene heerlijkheid
te lijden voor anderen. Lichamelijke folteringen geven
slechts een zwak beeid van de kwelling, die het deel is van 15
hem, op wien de wereld der zinnen met haar loodzwaar ge
wicht valt, in haar pogen uit eene loopbaan de goddelijke
bestemming te dringen.
18
Het bloed van Christus spreekt van betere dingen dan dat
van Abel. De werkelijke verzoening moet begrepen worden,
— eene verzoening, zoo oneindig hooger dan de heidensche 21
opvatting, dat God menschelijk bloed zou eischen om Zijne
gerechtigheid te verzoenen en Zijne genade te brengen. Het
werkelijke bloed of het Leven des Geestes wordt nog niet 24
onderscheiden. Liefde, ten bloede toe geslagen, en noehtans in reinheid en vrede opgaande tot den troon der heer
lijkheid, over de treden van eene omhoog geheven mensch- 27
heid, — dit is de diepe beteekenis van het bloed van Christus.
Nameloos wee en immerdurende overwinningen zijn het
bloed, de levende stroomen van Christus Jezus’ leven, dat 30
der stervelingen vrijdom koopt van zonde en dood.
S
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l This blood of Jesus is everything to human hope and
faith. Without it, how poor the precedents of Christian3 ity ! What manner of Science were Christian Science
without the power to demonstrate the Principle of such
Life; and what hope have mortals but through deep hu6 mility and adoration to reach the understanding of this
Principle! When human struggles cease, and mortals
yield lovingly to the purpose of divine Love, there will be
9 no more sickness, sorrow, sin, and death. He who pointed
the way of Life conquered also the drear subtlety of death.
It was not to appease the wrath of God, but to show the
12 allness of Love and the nothingness of hate, sin, and death,
that Jesus suffered. He lived that we also might live. He
suffered, to show mortals the awful price paid by sin, and
15 how to avoid paying it. He atoned for the terrible un
reality of a supposed existence apart from God. He
suffered because of the shocking human idolatry that
18 presupposes Life, substance, Soul, and intelligence in
matter, — which is the antipode of God, and yet governs
mankind. The glorious truth of being — namely, that
21 God is the only Mind, Life, substance, Soul — needs no
reconciliation with God, for it is one with Him now and
forever.
24 Jesus came announcing Truth, and saying not only “ the
kingdom of God is at hand,” but “ the kingdom of God
is within you.” Hence there is no sin, for God’s kingdom
27 is everywhere and supreme, and it follows that the human
kingdom is nowhere, and must be unreal. Jesus taught
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Dit bloed van Jezus is alles voor ’s menschen hoop en ge- l
loof. Zonder dit, hoe arm zouden de precedenten van het
Christendom zijn! Welk eene Wetenschap ware Christian 3
Science, zonder de macht het Beginsel van een zoodanig
Leven te bewijzen, en welke andere hoop hebben stervelingen
dan door diepen ootmoed en aanbidding tot het begrijpen 6
van dit Beginsel te geräken? Wanneer menschelijk strijden
ophoudt en de stervelingen zieh liefdevol overgeven aan
het oogmerk der goddelijke Liefde, dan zal er geen ziekte, 9
smart, zonde en dood meer zijn. Hij, die den weg van Leven
gewezen heeft, overwon tevens de droeve arglist des doods.
Niet om den toorn Gods te doen bedaren heeft Jezus ge- 12
leden, maar om de alheid der Liefde aan te toonen en de nietsheid van haat, zonde en dood. Hij leefde, opdat ook wij
leven mochten. Hij leed om stervelingen te toonen met welk 15
een vreeselijken prijs de zonde betaald wordt en hoe het betalen daarvan te voorkomen. Hij boette voor de gruwelijke
onw’erkelijkheid van een verondersteld bestaan buiten God. 18
Hij leed wegens de ergerlijke menschelijke afgoderij, die
vooropstelt, dat Leven, substantie, Ziel en intelligence
in de stof zijn, welke lijnrecht tegenover God Staat en 21
nochtans het menschdom regeert. De heerlijke waarheid
van het zijn — namelijk, dat God het eenige Gemoed en
Leven is, de eenige substantie en Ziel — heeft geen ver- 24
zoening met God van noode, want zij is een met Hem, nu en
voor immer.
Jezus kwam Waarheid aankondigen en zeide niet alleen 27
,,Het koninkrijk Gods [is] nabijgekomen” , maar ook „het
koninkrijk Gods is binnen ulieden” . Derhalve is er geen
zonde, want Gods koninkrijk is overal en oppermachtig, en 30
dientengevolge is het menschelijk koninkrijk nergens en
moet het on w erkelijk zijn. Jezus heeft geleerd en bewezen,
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i and demonstrated the infinite as one, and not as two.
He did not teach that there are two deities, — one in3 finite and the other finite; for that would be impossible.
He knew God as infinite, and therefore as the All-in-all;
and we shall know this truth when we awake in the divine
6 likeness. Jesus’ true and conscious being never left
heaven for earth. It abode forever above, even while
r: mortals believed it was here. He once spoke of himself
9 (John iii. 13) as “ the Son of man which is in heaven,” —
, remarkable words, as wholly opposed to the popular view
of Jesus’ nature.
12 The real Christ was unconscious of matter, of sin,
disease, and death, and was conscious only of God, of
good, of eternal Life, and harmony. Hence the human
15 Jesus had a resort to his higher self and relation to the
Father, and there could find rest from unreal trials in
the conscious reality and royalty of his being, — holding
18 the mortal as unreal, and the divine as real. It was this
retreat from material to spiritual selfhood which recuper
ated him for triumph over sin, sickness, and death. Had
21 he been as conscious of these evils as he was of God,
wherein there is no consciousness of human error, Jesus
could not have resisted them; nor could he have conquered
24 the malice of his foes, rolled away the stone from the
sepulchre, and risen from human sense to a higher con
cept than that in which he appeared at his birth.
27 Mankind’s concept of Jesus was a babe born in a manger,
even while the divine and ideal Christ was the Son of God,
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dat het oneindige een is en niet tweevoudig. Hij leerde niet, l
dat er twee godheden zijn — de eene oneindig en de andere
eindig, want dat zou eene onmogelijkheid wezen. Hij kende 3
God als oneindig en bijgevolg als het Alles-in-alles, en wij
zullen deze waarheid verstaan, wanneer wij in de goddelijke
gelijkenis ontwaken. Het wäre en bewuste wezen van Jezus 6
verliet nooit den hemel voor de aarde. Het verbleef voor
immer in den hooge, zelfs terwijl stervelingen geloofden, dat
het hier was. Hij sprak eens van zichzelf (Joh. iii: 13) als 9
van ,,de Zoon des menschen, die in den hemel is”, — treffende
woorden, waar zij in lijnrechte tegenspraak zijn met de algemeene opvatting van Jezus’ aard.
12
De werkelijke Christus was onbewust van de stof, van
zonde, ziekte en dood en was alleen bewust van God, van het
goede, van eeuwig Leven en harmonie. Vandaar dat de 15
menschelijke Jezus eene toevlucht vond in zijn hooger zelf
en zijne verwantschap met den Vader, en daar van onwerke
lijke beproevingen rust kon vinden in de bewuste werke- 18
lijkheid en majesteit van zijn wezen, — het sterfelijke als
onwerkelijk en het goddelijke als werkelijk beschouwend.
Door zieh uit de stoffelijke in de geestelijke zelfheid terug te 21
trekken, verkreeg hij de macht om te zegevieren over zonde,
ziekte en dood. Ware Jezus evenzeer bewust geweest van
deze euvelen als van God, in wien geen bewustzijn van men 24
schelijke dwaling is, hij had deze niet kunnen weerstaan;
evenmin had hij de boosaardigheid van zijne vijanden kunnen
overwinnen, den steen van het graf afwentelen, en uit een 27
menschelijk begrip verrijzen tot eene hoogere conceptie dan
die, waarin hij bij zijne geboorte versehenen was.
Der menschheid voorstelling van Jezus was een kindeke, 30
geboren in een kribbe, hoewel de goddelijke, ideale Christus
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l spiritual and eternal. In human conception God’s off
spring had to grow, develop; but in Science his divine
3 nature and manhood were forever complete, and dwelt
forever in the Father. Jesus said, “ Ye do err, not know
ing the Scriptures, nor the power of God.” Mortal thought
6 gives the eternal God and infinite consciousness the license
of a short-lived sinner, to begin and end, to know both
evil and good; when evil is temporal and God is eternal, —
9 and when, as a sphere of Mind, He cannot know begin
ning or end.
The spiritual interpretation of the vicarious atonement
12 of Jesus, in Christian Science, unfolds the full-orbed glory
of that event; but to regard this wonder of glory, this
most marvellous demonstration, as a personal and material
15 bloodgiving — or as a proof that sin is known to the
divine Mind, and that what is unlike God demands His
continual presence, knowledge, and power, to meet and
18 master it — would make the atonement to be less than
the at-one-ment, whereby the work of Jesus wrould lose
its efficacy and lack the “ signs following.”
21 From Genesis to Revelation the Scriptures teach an in
finite God, and none beside Him; and on this basis
Messiah and prophet saved the sinner and raised the dead,
24 — uplifting the human understanding, buried in a false
sense of being. Jesus rendered null and void whatever
is unlike God; but he could not have done this if error
27 and sin existed in the Mind of God. What God knows,
He also predestinates; and it must be fulfilled. Jesus
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de Zoon Gods was, geestelijk en eeuwig. Volgens mensche- l
lijke opvatting moest het kind Gods opgroeien, zieh ontwikkelen; maar in de Wetenschap waren zijne goddelijke natuur 3
en mensch-zijn voor immer volledig en verbleven zij voor
immer in den Vader. Jezus heeft gezegd: ,,Gij dwaalt, niet
wetende de Schriften, noch de kracht Gods”. De sterfelijke 6
gedachte geeft den eeuwigen God en hot oneindig bewustzijn
het brevet van een zondaar, kort van dagen, een begin
en een einde hebbend, en zoowel kwaad als goed kennend, 9
alhoewel het kwade tijdelijk en God eeuwig is, en Hij, gelijk
een sfeer van Gemoed, begin noch einde kennen kan.
De geestelijke verklaring in Christian Science van Jezus ’ 12
plaatsvervangend zoenoffer ontvouwt de volle glorie van dat
gebeuren, maar dit wonder van heerlijkheid, deze wonderbare
demonstratie te beschouwen als eene persoonlijke en Stoffe- 15
lijke bloedplenging — of als het bewijs, dat de zonde door het
goddelijk Gemoed gekend wordt, en dat Gods voortdurende
tegenwoordigheid, kennis en kracht vereischt zouden worden 18
om hetgeen niet aan Hem gelijk is, te weerstaan en te overwinnen — dit zou de verzoening maken tot minder dan het
in-eenhcid-zijn, waardoor het werk van Jezus zijne werkdadig- 21
heid verliezen en „de teekenen die daarop volgden” ontberen
zou.
Van Genesis tot de Openbaring leert de Schrift een onein- 24
dig God en niemand buiten Hem; en op dezen grondslag
hebben Messias en profeet den zondaar gered en den doode
opgewekt, — het menschelijk begrijpen, bedolven in een ver- 27
keerd begrip van het zijn, opheffend. Jezus verklaarde datgene wat niet aan God gelijk was, van nul en geener wTaarde
te zijn, maar dit had hij niet gekund, indien dwaling en zonde 30
in het Gemoed Gods bestonden. Hetgeen God kent, heeft
Hij ook voorbeschikt, en dit moet in vervulling gaan. Voor
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l proved to perfection, so far as this could be done in that
age, what Christian Science is to-day proving in a small
3 degree, — the falsity of the evidence of the material senses
that sin, sickness, and death are sensible claims, and that
God substantiates their evidence by knowing their claim.
6 He established the only true idealism on the basis that God
is All, and He is good, and good is Spirit; hence there is
no intelligent sin, evil mind or matter: and this is the only
9 true philosophy and realism. This divine mystery of
godliness was the rock of Truth, on which he built his
Church of the new-born against which the gates of hell
12 cannot prevail.
This Truth is the rock which the builders rejected; but
“ the same is become the head of the corner/’ This is
15 the chief corner-stone, the basis and support of creation,
the interpreter of one God, the infinity and unity of good.
In proportion as mortals approximate the understand18 ing of Christian Science, they take hold of harmony, and
material incumbrance disappears. Having one God, one
Mind, one consciousness, — which includes only His own
21 nature, — and loving your neighbor as yourself, constitute
Christian Science, which must demonstrate the nothing
ness of any other state or stage of being.
24

Is

T here no I ntercessory P rayer ?

All prayer that is desire is intercessory; but kindling
desire loses a part of its purest spirituality if the lips try to
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zoover dit te dien tijde geschieden kon, bewees Jezus in vol- l
maaktheid, wat Christian Science heden ten dage op kleine
schaal bewijst, — de bedriegelijkheid van de getuigenis der 3
stoffelijke zinnen, dat zonde, ziekte en dood zintuigelijke
aanspraken zijn, en dat God hun getuigenis schraagt door
hunne aanspraken te kennen. Jezus vestigde het eenige 6
ware idéalisme op den grondslag, dat God Ailes is, dat Hij
het goede, en dat het goede Geest is; dientengevolge is er
geen intelligente zonde, geen euvel gcm oed, of stof; en dit is 9
de eenige ware wijsbegeerte en realisme. Dit heilig mysterie
der goddelijkheid was de rots der Waarheid, op welke hij zijne
Kerk der wedergeborenen gebouwd heeft; en de poorten der 12
hei kunnen haar niet overweldigen.
Deze Waarheid is de steen, dien de bouwlieden verworpen
hebben; maar „deze is geworden tot een hoofd des hoeks” . 15
Dit is de voornaamste hoeksteen, de basis en het fundament
der schepping, de vertolker van eenen God, de oneindigheid
en eenheid van het goede.
18
Naarmate stervelingen nader tot het begrijpen van Christian
Science komen, verkrijgen zij harmonie, en stoffelijke belemmeringen verdwijnen. Eén God, één Gemoed, één bewustzijn 21
te hebben — dat niet anders dan Zijn eigen aard in zieh sluit,

— en zijnen naaste lief te hebben als zichzelf, dat is Christian
Science, welke de nietsheid van eenigen anderen Staat of 24
phase van het bestaan moet bewijzen.

Is

ER GEEN B e M ID D E LE N D G e BED?

Alle bidden, dat verlangen is, is bemiddelend ; het groeiend
verlangen verliest echter een deel van zijn zuiverst geestelijk
wezen, indien de lippen het onder woorden pogen te brengen.

27
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l express it. It is a truism that we can think more lucidly
and profoundly than we can write or speak. The silent
3 intercession and unvoiced imploring is an honest and po
tent prayer to heal and save. The audible prayer may be
offered to be heard of men, though ostensibly to catch
6 God’s ear, — after the fashion of Baal’s prophets, — by
speaking loud enough to be heard; but when the heart
prays, and not the lips, no dishonesty or vanity influences
9 the petition.
Prophet and apostle have glorified God in secret prayer,
and He has rewarded them openly. Prayer can neither
12 change God, nor bring His designs into mortal modes; but
it can and does change our modes and our false sense of
Life, Love, and Truth, uplifting us to Him. Such prayer
15 humiliates, purifies, and quickens activity, in the direction
that is unerring.
True prayer is not asking God for love; it is learning to
18 love, and to include all mankind in one affection. Prayer
is the utilization of the love wherewith He loves us. Prayer
begets an awakened desire to be and do good. It makes
21 new and scientific discoveries of God, of His goodness and
power. It shows us more clearly than we saw before,
what we already have and are; and most of all, it shows
24 us what God is. Advancing in this light, we reflect it;
and this light reveals the pure Mind-pictures, in silent
prayer, even as photography grasps the solar light to por27 tray the face of pleasant thought.
What but silent prayer can meet the demand, “ Pray
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Het is eene onloochenbare waarheid, dat wij met grooter l
klaarheid en diepte kunnen denken, dan schrijven of spreken.
De stille bemiddeling en de onuitgesproken bede is een op- 3
recht en mächtig gebed ter genezing en verlossing. Het
onder woorden gebrachte gebed kan worden opgezonden om
van de menschen gehoord te worden, doch schijnbaar met de 6
bedoeling Gods oor te bereiken, en wel door — op de wijze
van Baäl’s profeten, — luid genoeg te spreken om gehoord
te worden; maar wanneer het hart bidt en niet de lippen, 9
wordt de bede door geen onoprechtheid of ijdelheid bei'nvloed.
Profeet en apostel hebben God in innerlijk gebed verheerlijkt, en Hij heeft het hun openlijk vergolden. Gebed kan 12
noch God veränderen, noch Zijne bedoelingen in sterfelijke
wijzen omzetten; maar het kan en zal onze wijzen en ons
verkeerd begrip van Leven, Liefde en Waarheid veränderen, 15
ons aldus tot Hem opheffend. Een zoodanig gebed
verootmoedigt, loutert en scherpt onze werkzaamheid in de
richting, welke geen dwalen kent.
18
Waar gebed is niet God om liefde vragen; het is leeren lief
te hebben en de gansche menschheid in eene genegenheid te
omvatten. Gebed is het benutten van de liefde, waarmede 21
Hij ons liefheeft. Gebed verwekt een levendig verlangen om
goed te zijn en goed te doen. Het doet nieuwe en wetenschappelijke ontdekkingen betreffende God, Zijne goedheid 24
en macht. Het toont ons duidelijker dan wij te voren zagen,
hetgeen wij alreede hebben en zijn; en bovenal toont het ons
wat God is. Voortschrijdend in dit licht, weerspiegelen wij 27
het, en in stil gebed openbaart dit licht de zuivere beeiden
van Gemoed, evenals het fotografeeren het zonlicht vastgrijpt, ten einde het aanschijn eener blijde gedachte weer te 30
geven.
Wat anders dan stil gebed kan voldoen aan den eisch:
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l without ceasing"? The apostle James said: “ Ye ask,
and receive not, because ye ask amiss, to consume it on
3 your lusts." Because of vanity and self-righteousness,
mortals seek, and expect to receive, a material sense of
approval; and they expect also what is impossible, — a
6 material and mortal sense of spiritual and immortal
Truth.
It is sometimes wise to hide from dull and base ears the
9 pure pearls of awakened consciousness, lest your pearls
be trampled upon. Words may belie desire, and pour
forth a hypocrite's prayer; but thoughts are our honest
12 conviction. I have no objection to audible prayer of the
right kind; but the inaudible is more effectual.
I instruct my students to pursue their mental ministrá
is tions very sacredly, and never to touch the human thought
save to issues of Truth; never to trespass mentally on in
dividual rights; never to take away the rights, but only
18 the wrongs of mankind. Otherwise they forfeit their
ability to heal in Science. Only when sickness, sin, and
fear obstruct the harmony of Mind and body, is it right
21 for one mind to meddle with another mind, and control
aright the thought struggling for freedom.
It is Truth and Love that cast out fear and heal the sick,
24 and mankind are better because of this. If a change in
the religious views of the patient comes with the change to
health, our Father has done this; for the human mind
27 and body are made better only by divine influence.
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„Bidt zonder ophouden” ? De apostel Jakobus zeide: „Gij 1
bidt, en ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het
in uwe wellusten doorbrengen zoudt” . Uit ijdelheid en 3
eigengerechtigheid zoeken en verwachten stervelingen goedkeuring in stoffelijken zin; en ook verwachten zij het onmogelijke, — een stoffelijk en sterfelijk begrip van geestelijke en 6
onsterfelijke Waarheid.

Somtijds is het wijzer voor doove en onwaardige ooren de
zuivere parelen van het ontwaakt bewustzijn te verbergen, 9
opdat uwe parelen niet vertreden worden. Woorden kunnen
onze Verlangens logenstraffen, en een schijnheilig gebed van
de lippen doen vloeien, doch gedachten zijn onze eerlijke 12
overtuiging. Ik heb geen bezwaar tegen het gesproken gebed
van den juisten aard, maar het ongesproken gebed vermag
meer.
15
Ik houd mijnen leerlingen voor hunne mentale bedieningen
op zeer heilige wijze te volbrengen, en nimmer de menschelijke gedachte aan te rakendan om der Waarheid wille; nimmer 18
mentaal op individueele rechten inbreuk te maken; nim
mer de rechten van, doch alleen het verkeerde in de menschheid weg te nemen. Anders verbeuren zij hun vermögen 21
om in de Wetenschap genezingen te doen. Slechts wanneer
ziekte, zonde en vrees de harmonie van Gemoed en lichaam in den weg staan, is het juist, dat het eene gemoed zieh 24
met het andere bezig houdt en de gedachte, welke voor hare
vrijheid worstelt, in de juiste banen leidt.
Waarheid en Liefde zijn het, die vrees uitwerpen en de 27
zieken genezen; en dit komt der menschheid ten goede.
Indien het herstel van den patient gepaard gaat met een ommekeer in zijne godsdienstige inzichten, heeft de Vader dit 30
bewerkt, want het menschelijk gemoed en lichaam worden
slechts door goddelijken invloed genezen.
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3 History repeats itself. The Pharisees of old warned
the people to beware of Jesus, and contemptuously called
him “this fellow.” Jesus said, “ For which of these
6 works do ye stone me?” as much as to ask, Is it the
work most derided and envied that is most acceptable to
God? Not that he would cease to do the will of his Father
9 on account of persecution, but he would repeat his work
to the best advantage for mankind and the glory of his
Father.
12 There are sinners in all societies, and it is vain to look
for perfection in churches or associations. The life of
Christ is the perfect example; and to compare mortal
15 lives with this model is to subject them to severe scrutiny.
Without question, the subtlest forms of sin are trying to
force the doors of Science and enter in; but this white
18 sanctuary will never admit such as come to steal and to
rob. Through long ages people have slumbered over
Christ’s commands, “ Go ye into all the world, and preach
21 the gospel;” “ Heal the sick, cast out devils;” and now
the Church seems almost chagrined that by new discoveries
of Truth sin is losing prestige and power.
24 The Rev. Dr. A. J. Gordon, a Boston Baptist clergyman,
said in a sermon: “ The prayer of faith shall save the
sick, and it is doing it to-day; and as the faith of the Church
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C h ristian S c ie n c e ?

De geschiedenis herhaalt zich. DeFarizeers waarschuwden 3
oudtijds het volk zich voor Jezus te wachten en noemden
hem smadelijk „dezen man” (Nieuwe Leidsche vertaling).
Jesus zeide: „Om welk werk van die steenigt gij .mij?” als 6
wilde hij hiermede vragen: Is het meest bespotte en afgunstwekkende werk Gode het meest welgevallig? Niet dat vervolgingen hem ertoe gebracht zouden hebben op te houden 9
den wil zijns Vaders te doen, — hij zou zijn werk herhalen
tot zegen van de menschheid en ter verheerlijking van zijnen
Vader.
12
In alle kringen zijn er zondaren, en te vergeefs zou men in
kerken of vereenigingen naar volmaaktheid zoeken. Het
leven van Christus is het volmaakte voorbeeld, en het ster- 15’
felijk leven aan dit voorbeeld te toetsen, is het aan een ge
streng onderzoek te onderwerpen. Zonder twijfel tracht de
zonde in hare meest listige gedaante de deuren der Weten- 18
schap te forceeren en binnen te gaan, doch dit blanke heiligdom zal nimmer dezulken toelaten, die körnen om te stelen
en te rooven. Eeuwenlang hebben de menschen gesluimerd 21
ten opzichte van Christus’ geboden „Gaat henen in de geheele wereld, predikt het evangelie” , — „Geneest de kranken,
werpt de duivelen uit” , en nu schijnt het de Kerk bijkans te 24
verdrieten, dat door de nieuwe ontdekkingen der Waarheid
de zonde haar gezag en hare macht verliest.
Rev. Dr. A. J. Gordon, een doopsgezind predikant in 27
Boston, heeft in eene preek gezegd: „Het gebed des geloofs
zal den zieke behouden, en doet dit heden ten dage; en naarmate het geloof der Kerk toeneemt, en Christenen het meer 30
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l increases, and Christians more and more learn their duty
to believe all things written in the Scriptures, will such
3 manifestations of God’s power increase among us.” Such
sentiments are wholesome avowals of Christian Science.
God is not unable or unwilling to heal, and mortals are not
6 compelled to have other gods before Him, and employ
material forms to meet a mental want. The divine Spirit
supplies all human needs. Jesus said to the sick, “ Thy
9 sins are forgiven thee; rise up and walk!” God’s pardon
is the destruction of all “ the ills that flesh is heir to.”
All power belongs to God; and it is not in all the vain
12 power of dogma and philosophy to dispossess the divine
Mind of healing power, or to cast out error with error,
even in the name and for the sake of Christ, and so heal
15 the sick. While Science is engulfing error in bottomless
oblivion, the material senses would enthrone error as om
nipotent and omnipresent, with power to determine the
18 fact and fate to being. It is said that the devil is the ape
of God. The lie of evil holds its own by declaring itself
both true and good. The path of Christian Science is be21 set with false claimants, aping its virtues, but cleaving to
their own vices. Denial of the authorship of “ Science
and Health with Key to the Scriptures” would make a
24 lie the author of Truth, and so make Truth itself a lie.
A distinguished clergyman came to be healed. He said:
“ I am suffering from nervous prostration, and have to eat
27 beefsteak and drink strong coffee to support me through
a sermon.” Here a skeptic might well ask if the atone-
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en meer als hun plicht leeren, alle dingen te gelooven, die in 1
de Schrift geschreven staan, zullen dergelijke manifestaties
van Gods macht zieh in ons midden vermenigvuldigen” . Uit 3
zulke gevoelens spreekt eene gezonde erkentenis van Christian
Science. God is niet buiten Staat of onwillig om te genezen,
en stervelingen zijn niet genoodzaakt andere goden voor 6
Zijn aangezicht te hebben en stoffelijke middelen aan te
wenden, ten einde in eene mentale behoefte te voorzien. De
goddelijke Geest voorziet in alle menschelijke nooden. 9
Jezus sprak tot den kranke: „Uwe zonden zijn u vergeven;
sta op en wandel!” Gods vergiffenis is de vernietiging van
12
alle „kwaal, het vleesch eigen” .
Alle macht behoort aan God; en daar is geen ijdele macht
van dogma en wijsbegeerte, die in Staat zou zijn het goddelijk Gemoed Zijne genezende macht te ontnemen, of zelfs in 15
den naam en ter wille van Christus dwaling door middel van
dwaling uit te werpen, ten einde aldus de zieken te genezen.
Terwijl de Wetenschap de dwaling in bodemlooze vergetel- 18
heid doet verzinken, zouden de stoffelijke zinnen de dwaling
als almachtig en alomtegenwoordig ten troon willen verheffen,
met het vermögen voor het zijn het wezen en de bestemming 21
te bepalen. Men zegt wel eens, dat de duivel God naäapt.
De leugen des kwaads houdt zieh staande door te verklären,
dat zij zoowel waar als goed is. Het pad van Christian 24
Science is vol valsche pretendenten, die hare deugden naäpen
en toch aan hunne eigen ondeugden vasthouden. Het auteurschap van „Science and Health with Key to the Scrip- 27
tures” te ontkennen, zou eene leugen tot auteur maken van
de Waarheid, en aldus Waarheid zelf tot leugen maken.
Een predikant van naam kwam om genezen te worden. 30
Hij zeide: „Ik lijd aan zenuwzwakte en moet biefstuk eten
en sterke koffie drinken om mij tijdens de preek op de been
te houden” . Hier zou een scepticus met recht kunnen 33
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ment had lost its efficacy for him, and if Christ’s power to
heal was not equal to the power of daily meat and drink.
3 The power of Truth is not contingent on matter. Our
Master said, “ Come unto me, all ye that labor and are
heavy laden, and I will give you rest.” Truth rebukes
6 error; and whether stall-fed or famishing, theology needs
Truth to stimulate and sustain a good sermon.
A lady said: “ Only He who knows all things can esti9 mate the good your books are doing.”
A distinguished Doctor of Divinity said: “Your book
leavens my sermons.”
12 The following extract from a letter is a specimen of
those received daily: “ Your book Science and Health is
healing the sick, binding up the broken-hearted, preach15 ing deliverance to the captive, convicting the infidel, alarm
ing the hypocrite, and quickening the Christian.”
Christian Science Mind-healing is dishonored by those
18 who take it up from mercenary motives, for wealth and
fame, or think to build a baseless fabric of their own on
another’s foundation. They cannot put the “ new wine
21 into old bottles; ” they can never engraft Truth into error.
Such students come to my College to learn a system which
they go away to disgrace. Stealing or garbling my state24 ments of Mind-science will never prevent or reconstruct
the wrecks of “isms” and help humanity.
Science often suffers blame through the sheer ignorance
27 of people, while envy and hatred bark and bite at its heels.
A man’s inability to heal, on the Principle of Christian
1
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vragen, of voor hem de verzoening hare kracht verloren had l
en of de genezende macht van Christus niet opweegt tegen de
kracht van dagelijksche spijs en drank. De macht der Waar- 3
heid is niet afhankelijk van de stof. Onze Meester heeft
gezegd: „Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en
belast zijt en ik zal u rust geven” . Waarheid wijst de 6
dwaling terecht, en theologie, hetzij weldoorvoed of verhongerd, heeft Waarheid van noode om tot eene goede preek
op te wekken en deze te dragen.
9
Eene dame zeide: „Alleen Hij, die alle dingen weet, kan
beoordeelen, hoeveel goeds uwe boeken tot stand brengen” .
Een vooraanstaand Doctor in de Godgeleerdheid zeide: 12
„Uw boek is de zuurdeesem mijner preeken” .
Het volgende is een uittreksel uit een brief, zooals ik er
dagelijks ontvang: „Uw werk Science and Health geneest de 15
kranken, verbindt de gebrokenen van hart, predikt den gevangenen loslating, overtuigt de ongeloovigen, verontrust de
schijnheiligen en is den Christen eene opwekking” .
18
De Christian Science Gemoed-genezing wordt onteerd
door hen, die haar met baatzuchtige bedoelingen, ter wille
van rijkdom en roem, gaan beoefenen, of die denken hun 21
eigen grondslagloos maaksel op eens anders fundament
te bouwen. Zij kunnen geen „nieuwen wijn in oude lederzakken” doen; zij kunnen nimmer Waarheid op dwaling 24
enten. Zulke leerlingen bezoeken mijn Instituut om een
stelsel te leeren, dat zij, na hun vertrek, te schände zullen
maken. Mijne uitspraken betreffende de Gemoed-wetenschap 27
te Stelen of te verminken zal nimmer den ondergang van alle
„ ism c n ” verhinderen, noch hunne wrakken weder opbouwen
30
en de menschheid helpen.
De Wetenschap heeft menigen blaam te verduren door de
loutere onwetendheid der menschen, terwijl haat en nijd
haar aanbassen en naar de hielen bijten. Iemands onver 33
mögen om krachtens het Beginsel van Christian Science
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l Science, substantiates his ignorance of its Principle and
practice, and incapacitates him for correct comment.
3 This failure should make him modest.
Christian Science involves a new language, and a higher
demonstration of medicine and religion. It is the “ new
6 tongue” of Truth, having its best interpretation in the
power of Christianity to heal. My system of Mind-heal
ing swerves not from the highest ethics and from the spirit9 ual goal. To climb up by some other way than Truth is
to fall. Error has no hobby, however boldly ridden or
brilliantly caparisoned, that can leap into the sanctum
12 of Christian Science.
In Queen Elizabeth’s time Protestantism could sentence
men to the dungeon or stake for their religion, and so
15 abrogate the rights of conscience and choke the channels
of God. Ecclesiastical tyranny muzzled the mouth lisping
God’s praise; and instead of healing, it palsied the weak
18 hand outstretched to God. Progress, legitimate to the
human race, pours the healing balm of Truth and Love
into every wound. It reassures us that no Reign of Terror
21 or rule of error will again unite Church and State, or re
enact, through the civil arm of government, the horrors of
religious persecution.
24 The Rev. S. E. Herrick, a Congregational clergyman of
Boston, says: “ Heretics of yesterday are martyrs to-day.”
In every age and clime, “ On earth peace, good will to27 ward men” must be the watchword of Christianity.
Jesus said: “ I thank Thee, 0 Father, Lord of heaven
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genezingen te doen, bewijst zijne onwetendheid aangaande l
haar Beginsel en toepassing, en maakt hem ongeschikt tot
het geven van juiste toelichtingen. Dit falen zou hem 3
bescheiden moeten maken.
Christian Science houdt eene nieuwe taal en eene hoogere
demonstratie van geneeskunde en godsdienst in. Het is de 6
„nieuwe tong” der Waarheid, die hare beste vertolking
vindt in de genezende macht van het Christendom. Mijn
systeem van Gemoed-genezing wijkt niet af van de hoogste 9
zedenleer en het geestelijk einddoel. Opklimmen längs een
anderen weg dan dien van Waarheid is te vallen. De
dwaling heeft geen stokpaardje, dat — hoe kloek ook bereden 12
of hoe schitterend opgetuigd — in het heiligdom van Chris
tian Science kan binnendringen.
In den tijd van Koningin Elizabeth kon het Protestantisme 15
om des geloofs wille de menschen veroordeelen tot kerker of
brandstapel, en aldus de rechten van het geweten verkrach
ten en de kanalen Gods verstoppen. Kerkelijke dwinge- 18
landij snoerde den mond, die Gods lof stamelde; en in plaats
van te genezen, deed zij de zwakke hand verdorren, die naar
God uitreikte. De vooruitgang, waarop het menschenras recht 21
heeft, giet den heelenden balsem van Waarheid en Liefde
in iedere wond. Hij verzekert ons, dat geen Schrikbewind of
dwaalbestuur opnieuw Kerk en Staat zal vereenigen of dat 24
de gruwelen van geloofsvervolging wederom door den burgerlijken arm van bestuur verordend zullen worden.
Rev. S. E. Herrick, een predikant van de Congregational 27
Church in Boston zegt: „De ketters van gisteren zijn de
martelaren van heden” . Voor alle tijden en gewesten moet:
„Vrede op aarde, in de menschen een welbehagen,, het wacht- 30
woord zijn van het Christendom.
Jezus heeft gezegd: „Ik dank U, Vader, Heere des hemels
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l and earth, that Thou hast hid these things from the wise
and prudent, and hast revealed them unto babes.”
3 St. Paul said that without charity we are “ as sound
ing brass, or a tinkling cymbal; ” and he added: “ Charity
suffereth long, and is kind; . . . doth not behave itself
6 unseemly, . . . thinketh no evil, . . . but rejoiceth in the
truth.”
To hinder the unfolding truth, to ostracize whatever
9 uplifts mankind, is of course out of the question. Such an
attempt indicates weakness, fear, or malice; and such
efforts arise from a spiritual lack, felt, though unacknowl12 edged.
Let it not be heard in Boston that woman, “ last at the
cross and first at the sepulchre,” has no rights which man
15 is bound to respect. In natural law and in religion the
right of woman to fill the highest measure of enlightened
understanding and the highest places in government, is
18 inalienable, and these rights are ably vindicated by the
noblest of both sexes. This is woman’s hour, with all its
sweet amenities and its moral and religious reforms.
21 Drifting into intellectual wrestlings, we should agree to
disagree; and this harmony would anchor the Church in
more spiritual latitudes, and so fulfil her destiny.
24 Let the Word have free course and be glorified. The
people clamor to leave cradle and swaddling-clothes. The
spiritual status is urging its highest demands on mortals,
27 and material history is drawing to a close. Truth cannot
be stereotyped; it unfoldeth forever. “ One on God’s
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en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en ver l
ständigen verborgen hebt en hebt ze den kinderkens geopen3
baard”.
Paulus zeide, dat wij zonder de liefde „een klinkend metaal
of luidende schel” zijn; en hij voegde er aan toe: „De liefde
is lankmoedig, zij is goedertieren; . . . zij handelt niet onge- 6
schiktelijk,. . . zij denkt geen kwaad,. . . maar zij verblijdt
zieh in de waarheid”.
De ontluikende waarheid te belemmeren, al wat het 9
menschdom omhoog lieft, te verbannen, is natuurlijk buiten
kwestie. Dit te trachten, duidt op zwakheid, vrees of boosaardigheid; en dergelijke pogingen körnen voort uit geestelijk 12
gebrek, dat, alhoewel niet erkend, toch gevoeld wordt.
Laat het in Boston niet gehoord worden, dat de vrouw,
„de laatste bij het kruis en de eerste aan het graf”, geen rech 15
ten heeft, welke de man verplicht is te eerbiedigen. Volgens
het natuurrecht en op het gebied van den godsdienst is het
een onvervreemdbaar recht der vrouw om aan de hoogste 18
eischen van het verlieht verstand te voldoen en in de regeering
de hoogste posten te bekleeden; deze rechten worden met
groote bekwaamheid door de edelsten van beide geslachten 21
verdedigd. Dit is het uur der vrouw, met al zijne liefelijke
bekoringen en zijne zedelijke en godsdienstige hervormingen.
Gerakende in intellectueele schermutselingen, moesten wij 24
het er over eens zijn het oneens te mögen zijn, en deze
overeenstemming zou de Kerk doen ankeren in meer geestelijke breedten en haar aldus hare roeping doen vervullen. 27
Laat het Woord vrije baan hebben en verheerlijkt worden.
De menschheid vraagt luide haar wieg en windseien te verlaten. De geestelijke status dringt den stervelingen zijn 30
hoogste eischen op, en de stoffelijke geschiedenis nadert haar
einde. Waarheid kan niet gestereotypeerd worden, zij
ontvouwt zieh immerdurend. „Een aan de zijde Gods is eene 33
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l side is a majority;” and “Lo, I am with you alway,” is
the pledge of the Master.
3 The question now at issue is: Shall we have a prac
tical, spiritual Christianity, with its healing power, or
shall we have material medicine and superficial religion?
6 The advancing hope of the race, craving health and holi
ness, halts for a reply; and the reappearing Christ, whose
life-giving understanding Christian Science imparts, must
9 answer the constant inquiry: “Art thou he that should
come?” Woman should not be ordered to the rear, or
laid on the rack, for joining the overture of angels. Theo12 logians descant pleasantly upon free moral agency; but
they should begin by admitting individual rights.
The author's ancestors were among the first settlers of
15 New Hampshire. They reared there the Puritan standard
of undefiled religion. As dutiful descendants of Puritans,
let us lift their standard higher, rejoicing, as Paul did,
18 that we are free born.
Man has a noble destiny; and .the full-orbed significance
of this destiny has dawned on the sick-bound and sin21 enslaved. For the unfolding of this upward tendency to
health, greatness, and goodness, I shall continue to labor
and wait.
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meerderheid” ; en de Meester verzekert ons: „Ziet, ik ben
met ulieden alle de dagen”.
De vraag, waar het thans om gaat, luidt: Zullen wij een
practisch, geestelijk Christendom hebben, met zijne genezende macht, of zullen wij eene stoffelijke geneeskunde
hebben en een oppervlakkigen godsdienst? De opbloeiende
hoop van het menschenras, smachtend naar gezondheid en
heiligheid, houdt halt om het antwoord te vernemen; en de
wederverschijnende Christus, van wien Christian Science het
levengevend begrijpen biedt, zal op de steeds rijzende vraag:
„Zijt gij degene, die körnen zou?” het antwoord geven. De
vrouw moest niet naar de achterhoede verwezen worden of
op de pijnbank gelegd, omdat zij instemt met der engelen
boodschap. Theologen weiden met welgevallen uit over het
leerstuk van den vrijen wil; maar zij moeten beginnen met
het erkennen van individueele rechten.
De voorouders van de schrijfster behoorden tot de eerste
kolonisten van New Hampshire. Zij plantten aldaar den
Puriteinschen standaard van den onbevlekten godsdienst.
Laten wij, als plichtgetrouwe nazaten der Puriteinen, hun
standaard hooger heffen en ons, evenals Paulus, verbinden,
dat wij vrijgeborenen zijn.
De mensch heeft eene edele bestemming, en de volle beteekenis dezer bestemming is reeds gedaagd voor hen, die door
ziekte gebonden en aan zonde verslaafd waren. Voor de
ontvouwing van dit opwaarts streven tot gezondheid, grootheid en goedheid zal ik voortgaan te werken en te beiden.
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