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Hoe reageert u op plaatselijk, national en international nieuws? Het antwoord op deze vraag zal
ongetwijfeld variëren, maar zoals men zegt, of je het er nu wel of niet mee eens bent, je kunt het
gewoon niet negeren. En waarom zou je? Het nieuws is instrumenteel om belangrijke informatie voor
het publiek te verspreiden. Zonder journalisten, schrijvers, verslaggevers en nieuwskanalen, kunnen
we wel vaststellen, zou de wereldbevolking geen informatie krijgen over de zaken die van belang zijn
voor hun welzijn.
De kunst is, voor ieder die het nieuws wil krijgen - in druk, op TV, radio of van het internet - ,
betrouwbare, eerlijke, welgebalanceerde reportages te vinden; nieuws dat zorgvuldig geanalyseerd
en onderzocht is op juistheid. Krantekoppen en diepere analyses van de onderwerpen die belangrijk
genoeg worden geacht om voor nieuws door te gaan, vragen om onze reactie. Wat voor soort reactie,
is de vraag.
Negatief en met wanhoop op het nieuws reageren of het te zien als een soort vermaak in plaats van
een manier om beter ingelicht te zijn, slaat de plank mis. Goede verslaggeving – nieuws vergaren en
rapporteren op eerlijke wijze - dwingt respect af. Wat ik doe om mijn waardering te tonen voor
gerespecteerde kranten, zoals The Christian Science Monitor, is te bidden voor oplossingen die de
mensen over wie we horen en lezen ten goede komen.
Daarom maak ik er een punt van te reageren op het nieuws vanuit een geestelijke gezichtshoek. Ik
bevestig dat God zorgt voor het welzijn van iedere man en vrouw en elk kind. Als alwetend Gemoed,
voorziet Hij hun met de ideeën die hun veilig en wel behouden. God is alomtegenwoordig. Zijn
oplossingen zijn overal en altijd aanwezig. Als die worden toegepast wordt het probleem dat zich
voordoet weerlegd.
Een dergelijke metafysische, door gebed gesteunde reactie op de wereldproblemen brengt resultaten
teweeg. Toen Australië door een periode van grote droogte ging, schreef ik een artikel, getiteld:
“Australië, slechts een gebed van ons verwijderd” ( zie de Christian Science Sentinel, 30 december
2002) over het gevolg dat de droogte had voor een boerenfamilie. Ik ontving vele e-mails, brieven en
telefoontjes van lezers over de hele wereld die me vertelden dat zij zich met mij verenigden in gebed
voor het droogteprobleem. Deze stroom van liefde en gebed sterkte en steunde mijn vertrouwen in
Gods zorg en had het gunstige effect dat er ideeën werden aangedragen die het voor iedereen
mogelijk maakten water te besparen. Ook werd er overeengekomen dat er in iedere staat
waterconservatie op gang werd gebracht en droogtebestandmaatregelen werden genomen. En
ofschoon er genoeg regen is geweest om de nood te lenigen, hebben we geleerd om een beter
beheer te voeren over deze waardevolle hulp- bron.

Met gebed reageren op het nieuws is niet zomaar een slag in de ruimte of het bouwen van
luchtkastelen. Genezend gebed heeft vérreikende gevolgen. Mary Baker Eddy schrijft: “De ‘stille,
zachte stem’ der wetenschappelijke gedachte reikt over land en zee tot aan de uiterste einden der
aarde.” Dergelijk gebed is machtig. “Voor het menselijk gemoed is de onhoorbare stem van Waarheid
‘gelijkerwijs een leeuw brult.’ Zij wordt gehoord in de wildernis en in de duistere plaatsen, waar vrees
woont” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 559). Dit brengt me in gedachten dat iedere geestelijke
waarheid die we bevestigen over een persoonlijke situatie, over een volk als geheel of voor de hele
mensheid, iets bijdraagt. Deze waarheid heeft een genezend effect, blijft niet onbemerkt of gaat de
mist in. Zoals een steen die in het water valt golven veroorzaakt, zo zendt iedere waarheid,
uitgesproken met geestelijke overtuiging, genezende golven uit.
The Christian Science Monitor viert in 2008 zijn honderdjarig onpartijdige, accurate
nieuwsverslaggeving en zij die mondiaal denken en voor de wereld bidden, kunnen gebruik maken
van zijn bronnen om onzelfzuchtig te reageren op de noden van de mensheid. En aldoende, vervullen
zij tevens dit verzoek van Mary Baker Eddy, de oprichter van de krant: “Ieder lid van deze Kerk is
verplicht dagelijks te bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’; laat de heerschappij van de goddelijke Waarheid,
het goddelijk Leven en de goddelijke Liefde in mij wonen en alle zonde uit mij weren; en moge Uw
Woord de genegenheden van het gehele mensdom verrijken en deze besturen!” (Kerkhandleiding,
blz. 41).
Beverly Goldsmith is mederedacteur. Zij heeft een praktijk in Christian Science genezing in Brisbane,
Australië. Zij heeft een goede verbinding met de wereld door Skype en e-mail, waarmee ze de vraag
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