Getuigenis van een Christian Science genezing
Graag zou ik willen vertellen hoe ik geïnteresseerd raakte in Christian Science. Ik
trouwde met een Christian Scientiste en op de eerste zondag na onze trouwdag
raakten we in gesprek over het geloof. Zij vertelde me iets over Christian
Science. Ik kan me herinneren dat ik dacht: “Wat een onzin om hierin te
geloven!” Omdat zij zo overtuigd leek in haar geloof zei ik: “Oké, over geloof
zullen we geen ruzie maken, maar als ik al geloof dan is dat het Presbyteriaans
(Kerkenraad/ priesterkoor - red.).” “Als Schot ben ik namelijk in dit geloof
opgevoed.”
”Maar, ik heb zoveel bedrog en hypocrisie bij sommige kerkleden gezien
waardoor ik in geen enkele godsdienst meer geloof.”
“De gulden regel waarin ik geloof is: “Jij volgt gewoon jouw geloof en ik volg het
mijne, en ik wil niet dat je probeert mij te overtuigen van jouw geloof.”
Wij gingen zo zes jaar lang onze eigen weg, mijn vrouw sprak zelden over haar
geloof en als ze dat deed veranderde ik van onderwerp.
Wat onze kinderen betrof zei ik tegen haar: “Als een van de kinderen ziek wordt,
wil ik dat ze naar de dokter gaan. Hierop zei ze: “wanneer de dokter ze niet
beter kan maken wil ik ze voor een behandeling naar een Christian Scientist
brengen. ”Hier ging ik mee akkoord. Ik dacht: “Wat zal een Christian Scientist
kunnen doen als een dokter faalt."

Ik wilde voor mezelf zien en onderzoeken
door welke kracht mijn baby werd genezen.
Vier jaar geleden, toen we in Los Angeles, Californië, waren werd onze dochter,
een baby van 1 jaar, erg ziek.
Ik had een medicijn voor haar, maar daar leek ze helemaal niet op te reageren.
Op een nacht toen ik niet thuis was, kreeg zij de stuipen en mijn vrouw vroeg
aan een vriend om een Scientist te halen. Toen ik na een paar dagen thuis kwam
vertelde mijn vrouw dat het kind erg ziek was geweest en dat zij een genezer
(Christian Science Practitioner) had laten komen om haar te genezen. Aangezien
de baby op dat moment volkomen gezond was dacht ik dat er niets ernstigs
gebeurd kon zijn. Maar, toen ik in de gang onze joodse huisbazin tegen kwam zei
ze tegen mij: “Was dat geen wonder hoe de baby was genezen?” Ik zei: “Ik denk
dat het vast niet zo erg was als ze hadden gedacht.” Ze zei: “Waarom denk je
dat? Ze was zeker stervende toen de practitioner haar op de arm nam en na een
paar minuten was de baby al vredig in slaap gevallen en de volgende dag was ze
volkomen genezen.”
Ik dacht hier veel aan terug en ik bezocht, met mijn vrouw, een aantal
kerkdiensten in LA. De mensen leken zo vriendelijk en gelukkig en ook erg
oprecht in hun verklaringen. Ik wilde voor mezelf zien en onderzoeken door
welke kracht mijn baby werd genezen.
Toen ik later in San Francisco moest zijn, gaf mijn vrouw me het adres van een
studente van Mary Baker Eddy mee. Deze studente zou het allemaal aan mij

kunnen uitleggen. Toen ik daar was aangekomen belde ik haar op. Ik voelde me
enigszins teleurgesteld, want ze kon me niet alles in een paar minuten uitleggen.
Hoe dan ook, zij nodigde mij uit om haar nóg een keer te ontmoeten. Zo
gebeurde het. Maar, hiervóór kreeg ik een uitnodiging om een trip te maken naar
de Riverside Country om met een Engelse expert een mijn te bezichtigen.
Het was een zware trip. We moesten 60 mijlen door de woestijn rijden in een
bokkenwagen. Het was ook nog een warm en stoffig seizoen wat alles nog
onplezieriger maakte. De Engelsman vertelde me dat hij al jaren veel last had
van constipatie. Hij klaagde veel en zei dat hij veel medicijnen had genomen en
al veel dokters had bezocht. En niemand had hem voor meer dan een korte tijd
kunnen helpen. Ik werd moe van het aanhoren van deze klaagzangen en zei ten
einde raad: “Waarom probeer je Christian Science niet?” Hij vroeg wat dat was.
Ik zei: “Dat weet ik niet, men zegt dat het een middel is tegen alle kwalen en het
heeft mijn baby genezen.”
Ik vertelde hem van de demonstratie en de vrouw in San Francisco die het hem
wel zou kunnen uitleggen. Als hij het wilde proberen zou ik hem bij haar
brengen. Hij ging meteen akkoord en toen we terugkwamen in San Francisco
belden we haar op. Hij vertelde haar over zijn problemen en vroeg of Christian
Science hem ook kon genezen.
Ik herinner me de speciale blik nog goed, waarmee hij me aankeek, toen zij hem
verzekerde dat hij inderdaad kon worden genezen. We waren beiden zeer
getroffen door haar resolute antwoord.
Zij adviseerde hem het boek Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy
van haar te lenen. Hij kocht dit boek en nog een boek, Miscellaneous Writings
(Verzamelde Werken), ook geschreven door Mary Baker Eddy.
Na de behandeling vroeg ik hem hoe het was geweest. Toen hij me vertelde dat
zij alleen maar stil voor hem zat te bidden had ik er minder vertrouwen in dan
ooit. De volgende morgen groette hij me opgewekt met de woorden: “Ik voel me
nu een stuk beter!” Ik vroeg of hij nu weer terugging naar die vrouw. Waarop hij
heel nadrukkelijk zei: “Zeker ga ik terug, ik wil dit afronden.” Ik was blij dat er
iets van waarde in Christian Science zat en ik ging door met het lezen in
Miscellaneous Writings en ik begon ook iets meer te begrijpen van het principe
van Christian Science. Gedurende deze tijd hinkte ik wat rond vanwege een
likdoorn op mijn kleine teen. Deze begon steeds meer pijn te doen.

Als God haar gebeden verhoort,
waarom dan niet die van mij?
Op een avondwandeling spraken we af om de volgende dag naar een park te
gaan, maar ik zei dat ik echt niet zag hoe ik nog veel kon lopen met zo’n zere
teen. Hierop zei hij: “Waarom probeer je Christian Science niet? Je hebt het mij
aanbevolen, waarom zou je je eigen medicijn niet eens gebruiken?” Ik zei dat ik
daar al aan gedacht had, het leek me alleen niet nodig om naar een genezer te
gaan. Als God haar gebeden verhoort, waarom dan niet die van mij? Ik ging naar
mijn kamer om uit Miscellaneous Writings te lezen om te zien of ik mijn eigen
demonstratie kon maken. Nadat ik naar bed was gegaan las ik enkele
getuigenissen aan het eind van het boek. Ik kreeg een nog beter begrip van het
principe van het genezen. Nadat ik ’s morgens was opgestaan was ik de hele
likdoorn vergeten, ik trok een paar lichte schoenen aan en die deden geen pijn
meer. Die dag maakte ik een flinke wandeling en had de hele dag geen pijn. ’s

Avonds gingen we weer een stuk lopen en kwamen een straatventer tegen. Deze
maakte luid reclame voor een middel tegen likdoorns. Mijn vriend legde zijn hand
op mijn arm en zei: “Dit is je kans om van je likdoorn af te komen.” Ik dacht niet
meer aan de genezing die ik eerder had en gaf toe. Ik betaalde de man en liep
verder met een pakje “Probaat middel tegen likdoorns.
”Die nacht zou ik dit likdoorn middel wel eens proberen. Ik boog me en krabde
de likdoorn er met mijn nagel af. Tot mijn verbazing ging dit heel gemakkelijk en
de teen was weer zacht en glad zoals deze hiervoor was.
Ook de ontsteking en de pijn waren geheel verdwenen.
Maar, zelfs na deze demonstratie was ik nog niet overtuigd van de waarheid van
Christian Science. Ik wilde een nóg overtuigender bewijs. Ik herinner me nog zo
dat ik tegen mijn vrouw zei: “Ik wil eens een keer echt ziek worden en dan zien
wat Christian Science voor me kan doen.”
Mijn wens ging in vervulling ik werd enorm ziek en ik werd in een nacht niet
beter. Maar, door het genezingsprincipe van Christian Science werd ik binnen 6
maanden beter. Mijn conclusie is dat Christian Science voor de Waarheid staat.
Niet alleen de genezing van ziekten is gebleken, maar ook elke uitdaging en
moeilijkheid die in ons dagelijks leven voor komt. Ik dank Mary Baker Eddy voor
haar onthulling van de Waarheid voor ons.
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