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Al vanaf mijn vroege jeugd was mijn geliefde gezang: “Ik ga met Liefde aan mijne zij” (Minny
M.H. Ayers, Gezangboek van Christian Science, nr. 139). Ik heb twee ervaringen gehad die de
tedere zorg van Liefde aantoonden toen ik moeite had met lopen.
Op een winterdag toen ik en een paar andere leraren gingen skiën met onze leerlingen, had
ik een ongeluk bij het uitstappen van de skilift. Ik was heel dankbaar dat ik een vriendin bij
me had die Christian Scientist is. Zij begon meteen te bidden en hielp me mijn ski’s los te
maken. De situatie was nogal ernstig, maar mijn vriendin bleef bij me en we daalden samen
langzaam de berg af.
Er leek iets verkeerd te zijn met mijn knieën, en beide benen deden verschrikkelijk zeer als
ik stond of liep. Maar ik was in staat in mijn auto te stappen en naar huis te rijden. Daar
aangekomen hielp een buurvrouw mij het huis in. Ik belde een Christian Science practitioner
voor hulp door gebed en ook een Christian Science verpleegster voor bijstand en verzorging.
De Christian Science verpleegster kwam de eerste avond en hielp me de juiste positie te
vinden waarin ik me comfortabel voelde zodat ik kon rusten. Ze toonde me ook hoe ik een
looprek kon gebruiken om me veilig door het huis te bewegen. Haar praktische raadgevigen
voorzagen in wat ik nodig had en hielpen bij de genezing.
Ik had dagelijks contact met de practitioner. Hij gaf me een aanhaling uit de Bijbel over
Abraham: “Hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt
geweest in het geloof, gevende God de eer” (Romeinen 4:20). Een dieper inzicht in de
betekenis van geloof en een hernieuwd begrijpen dat God mij in stand houdt als Zijn eigen
geliefde, volmaakte kind gaf mij troost en ondersteunde mij mentaal en geestelijk.
Mijn buurvrouw en haar man voorzagen in veel van mijn behoeften. Zij hielp mij met
aankleden zodat ik naar mijn werk kon gaan; hij leende mij een stoel waaruit ik makkelijk
kon opstaan. En ze stelden hun auto ter beschikking om mij naar mijn werk te rijden. Hun
liefdevolle zorg was een blijk van ware christelijkheid. Het was een duidelijke manifestatie van
Gods liefde voor mij.
Ik steunde op de woorden van Jesaja—“stelt de struikelende knieën vast” (35:3)—gevolgd
door dit vers uit Efeze: “Ik [buig] mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus
Christus” (3:14). Ik ontdekte dat knieën in het Hebreeuws afkomstig is van het woord knielen,
wat betekent God te eren met een daad van aanbidding. Ik zag dat niets mij ervan kon
weerhouden op mijn mentale knieën tot God te bidden. Ik was waakzaam niet te buigen voor
enig gesneden beeld en ik wist dat het Tweede Gebod, dat een dergelijke daad verbiedt (zie
Exodus 20: 4, 5) in mijn hart was geschreven. Ik leefde, werkte en zong in aanbidding tot God,
en geleidelijk herwon ik het gebruik van mijn knieën en benen.
Enkele weken voorafgaande aan het ski-ongeval, was ik begonnen als Lezer in mijn kerk voor
de termijn van drie jaar en ik was bang dat ik mijn taken niet zou kunnen uitvoeren. Toen ik
de practitioner vertelde over deze vrees verzekerde hij mij dat Christian Science, ofwel Gods
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wet, mijn verdediging was en Gods Woord mij bijstond. Dit hielp mij om de angst onder ogen
te zien en te vernietigen.
Ik miste maar één zondag. Alle andere zondagen voelde ik Gods macht die mij staande hield
tijdens de dienst, en ik las met gezag. Ik ben enorm dankbaar dat ik dit heilige werk kon
volbrengen.
Binnen drie maanden kon ik niet alleen onbelemmerd en zonder pijn lopen, maar ik kon ook
trappen op- en afgaan, zodat ik een appartement kon huren op de tweede verdieping.
Het tweede ongeval gebeurde ongeveer vijf jaar geleden tijdens een trip naar New York City.
Ik was een van de begeleiders van een groep leerlingen. Nadat we een avondshow hadden
bijgewoond en ons een weg baanden door Times Square, stapte een vrouw die zware laarzen
aanhad met haar volle gewicht op mijn voet. De pijn was intens. Ik bracht mijn leerlingen
eerst veilig onder de hoede van een andere begeleider en scheidde me toen af van de groep
om te bidden. Ik hinkte terug naar het hotel. Toen ik in mijn kamer kwam was mijn voet
gezwollen en zeer pijnlijk.
Mijn kamergenote, ook een Christian Scientist, vroeg me of ik een Christian Science verpleger
wilde bellen voor hulp. Ik wist dat niet zeker, dus we besloten eerst te bidden over deze
beslissing en te luisteren naar goddelijke leiding. Ik was getuige geweest van heel wat
duidelijke en vlugge genezingen van mijn kinderen en mijzelf door te vertrouwen op gebed
en door de verzorging van een Christian Science verpleger.
In de Handleiding van De Moeder-Kerk vinden we dit voorschrift over Christian Science
verpleger: “Een lid van De Moeder-Kerk dat als Christian Science verpleger of verpleegster
optreedt, moet een bewijsbare kennis hebben van de toepassing van Christian Science, moet
grondig op de hoogte zijn van de praktische wijsheid in de ziekenkamer vereist en moet de
zieken behoorlijk kunnen verzorgen” (Mary Baker Eddy, blz. 49).
Terwijl ik bad werd ik gevuld met dankbaarheid voor Christian Science verpleging, voor Mary
Baker Eddy’s voorziening in de “ziekenkamer” en voor de keren dat een Christian Science
verpleger mij te hulp was gekomen met “praktische wijsheid” en verzorging. Mijn gebed
was gevuld met dankbaarheid voor de voorziening van de goddelijke Liefde die bleek uit dat
voorschrift, en het opende mijn gedachten voor de altijd-tegenwoordige macht van Liefde die
voorzag in mijn nood en de genezing volgde snel.
Mijn voet zag er weer normaal uit. De zwelling was verdwenen en ik had geen pijn meer. Ik
draaide me om en viel in slaap. De volgende ochtend trok ik mijn schoenen aan, klaar voor
een flinke wandeling; er was geen teken van enige verwonding. Ik zie me nog blij over de stoep
rennen om me bij mijn groep aan te sluiten. De volgende dagen liepen we heel wat kilometers
zonder dat ik daar nadelige gevolgen van ondervond.
Naderhand maakte mijn kamergenote die veel aan atletiek doet, de opmerking dat zij een
aantal van dergelijke verwondingen had gezien en dat het herstel hiervan altijd veel tijd nam.
Mary Baker Eddy’s liefde voor de Bijbel, haar toepassing van Christian Science als de
Ontdekster en Grondlegster hiervan, hebben mijn eigen genezende werk in deze Wetenschap
geïnspireerd. Ik ben enorm dankbaar voor haar leiderschap, voor Christus Jezus, onze
Wegwijzer, en voor de vreugdevolle stappen die wij kunnen nemen bij het demonstreren van
Gods macht.
Holly Morris
Ballwin, Missouri, VS
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Ik ben de vriendin die genoemd wordt in bovenstaande getuigenis. Omdat Holly en ik in New
York waren om een groep jeugdige leerlingen te begeleiden, was het uiterst belangrijk dat
mobiliteitsproblemen direct werden opgelost. Iedere dag stelde eisen aan kracht en vrijheid
van beweging.
Toen wij begonnen te bidden kreeg ik de lieflijke en kalme overtuiging dat God “krachtig [is]
bevonden een Hulp in benauwdheden” (Psalmen 46:2) en dat Hij voorziet in iedere nood.
Aldus bleek. Al na een paar minuten verminderde de zwelling en pijn in de voet en enkel.
We wensten elkaar goedenacht, verheugden ons in de genezende macht van Waarheid, en de
volgende morgen hervatten we ons zeer drukke programma voor de rest van de trip.
Becky Stevens
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