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INLEIDING
1.De rollen van onderwijzen en leren zijn in het denken van de wereld in feite omgekeerd.
Deze omkering is karakteristiek. 3Het lijkt alsof leraar en leerling gescheiden zijn, waarbij

2

de leraar eerder iets aan de leerling geeft dan aan zichzelf. 4Voorts wordt het onderwijzen
zelf als een speciale activiteit beschouwd, waarmee men zich slechts een relatief klein
gedeelte van zijn tijd inlaat. 5De cursus legt er daarentegen de nadruk op dat onderwijzen
gelijkstaat aan leren, waardoor leraar en leerling dezelfde zijn. 6Hij benadrukt eveneens
dat onderwijzen een doorgaand proces is: het gaat ieder moment van de dag verder en zet
zich bovendien voort in de gedachten tijdens de slaap.
2.Onderwijzen is demonstreren. 2Er zijn maar twee denksystemen, en jij demonstreert
voortdurend je overtuiging dat óf het ene óf het andere waar is. 3Van wat jij demonstreert
leren anderen, en ook jij. 4De kwestie is niet óf je wilt onderwijzen, want daarin is geen
keus. 5Je zou kunnen zeggen dat de cursus beoogt je een middel te verschaffen om te kiezen
wat je wilt onderwijzen op grond van wat je wilt leren. 6Je kunt niet aan iemand anders
geven, maar uitsluitend aan jezelf en dat leer je door te onderwijzen. 7Onderwijzen is
slechts het oproepen van getuigen om te getuigen van wat jij gelooft. 8Het is een methode
van bekering. 9Dat gebeurt niet alleen met woorden. 10Of je wilt of niet, elke situatie is voor
jou een gelegenheid anderen te onderwijzen wat jij bent en wat zij voor jou zijn. 11Niets
meer dan dat, maar ook nooit minder.
3.Het leerplan dat je opstelt wordt dan ook uitsluitend bepaald door wat jij denkt dat jij bent
en door wat jij meent dat de relatie met anderen voor jou is. 2In de officiële
onderwijssituatie houden deze kwesties misschien totaal geen verband met wat je denkt
te onderwijzen. 3Toch is het onmogelijk de inhoud van welke situatie dan ook niet te
gebruiken ten behoeve van wat je werkelijk onderwijst en dus werkelijk leert. 4In dit
verband doet de woordelijke inhoud van wat je onderwijst geheel niet ter zake. 5Het kan
ermee samenvallen, of niet. 6Het is het onderwijs dat achter je woorden ligt dat jou
onderwijst. 7Wat je onderwijst versterkt slechts wat je over jezelf gelooft. 8Het primaire
doel ervan is twijfel aan jezelf te verminderen. 9Dit betekent niet dat het zelf dat jij probeert
te beschermen werkelijk is. 10Maar het betekent wel dat het zelf dat jij als werkelijk
beschouwt, hetgeen is wat je onderwijst.
4.Dit is onvermijdelijk. 2Hieraan valt niet te ontkomen. 3Hoe zou het ook anders kunnen?
Ieder die het leerplan van de wereld volgt, en iedereen hier volgt dat tot hij zijn denken
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verandert, onderwijst uitsluitend om zichzelf ervan te overtuigen dat hij is wat hij niet is.

Dit is het doel van de wereld. 6Hoe kan haar leerplan dan iets anders zijn? 7In deze hopeloze
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en gesloten leersituatie die niets dan wanhoop en dood onderwijst, zendt God Zijn leraren.
En terwijl ze Zijn lessen van vreugde en hoop onderwijzen, wordt hun leerproces
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uiteindelijk voltooid.
5.Zouden Gods leraren er niet zijn, dan zou er weinig hoop zijn op verlossing, want de wereld
van zonde zou voor altijd werkelijk schijnen. 2Zij die zichzelf misleiden, misleiden
onvermijdelijk, want ze kunnen niet anders dan misleiding onderwijzen. 3En wat is de hel
anders? 4Dit is een handboek voor de leraren van God. 5Ze zijn niet volmaakt, anders
zouden ze niet hier zijn. 6Maar het is wel hun missie om hier volmaakt te worden, en dus
onderwijzen ze volmaaktheid, keer op keer en op vele, vele manieren, totdat ze dit hebben
geleerd. 7En dan ziet men hen niet meer, hoewel hun gedachten voor immer een bron van
kracht en waarheid blijven. 8Wie zijn ze? 9Hoe worden ze gekozen? 10Wat doen ze? 11Hoe
kunnen ze hun eigen verlossing en de verlossing van de wereld bewerken? 12Dit handboek
doet een poging op deze vragen antwoord te geven.

1. WIE ZIJN GODS LERAREN?
1.Een leraar van God is ieder die ervoor kiest er een te zijn. 2Zijn geschiktheid bestaat louter
hierin: ergens, op een of andere manier, heeft hij een doelbewuste keuze gemaakt, waarbij
hij zijn belangen niet los zag van die van iemand anders. 3Als hij dat eenmaal heeft gedaan,
is zijn weg gebaand en zijn richting zeker. 4Een licht is de duisternis binnengegaan. 5Het
kan één enkel licht zijn, maar dat volstaat. 6Hij heeft een overeenkomst met God gesloten,
zelfs als hij nog niet in Hem gelooft. 7Hij is een brenger van verlossing geworden. 8Hij is een
leraar van God geworden.
2.Ze komen van over heel de wereld. 2Ze komen vanuit alle religies en vanuit geen enkele
religie. 3Zij zijn degenen die geantwoord hebben. 4De Roep is universeel. 5Hij klinkt aldoor
en alom. 6Hij roept leraren op namens Hem te spreken en de wereld te verlossen. 7Velen
horen Hem, maar weinigen antwoorden. 8Toch is dit alles maar een kwestie van tijd. 9Aan
het eind zal iedereen antwoord geven, maar dat eind kan nog heel ver weg zijn. 10Juist
daarom kwam het plan van de leraren tot stand. 11Hun functie is tijd te besparen. 12Elk
begint als een enkel licht, maar met de Roep als zijn kern is het een licht dat niet begrensd
kan worden. 13En elk bespaart naar wereldse maatstaven gemeten wel duizend jaar tijd.
Voor de Roep Zelf heeft tijd geen betekenis.
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3.Er is een cursus voor iedere leraar van God. 2De vorm van de cursus varieert aanzienlijk.
En dat geldt ook voor de specifieke leermiddelen die ermee gemoeid zijn. 4Maar de inhoud
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van de cursus verandert nooit. 5Het centrale thema is altijd: ‘Gods Zoon is schuldeloos en
in zijn onschuld ligt zijn verlossing.’ 6Dit kan onderwezen worden door daden of gedachten,
met woorden of in stilte, in elke taal of in geen enkele taal, op elke tijd of plaats of wijze.
Het doet er niet toe wie de leraar was voordat hij de Roep hoorde. 8Door te antwoorden is
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hij een verlosser geworden. 9Hij heeft iemand anders als zichzelf gezien. 10Daardoor heeft
hij zijn eigen verlossing en de verlossing van de wereld gevonden. 11In zijn wedergeboorte
wordt de wereld herboren.
4.Dit is een handboek voor een bijzonder leerplan, bestemd voor leraren die een bijzondere
vorm van de universele cursus onderwijzen. 2Er zijn vele duizenden andere vormen, alle
met dezelfde uitkomst. 3Ze besparen alleen tijd. 4Toch is het alleen de tijd die zich moeizaam
voortsleept en de wereld is nu erg moe. 5Ze is oud en versleten en zonder hoop. 6De
uitkomst stond nooit ter discussie, want wat kan de Wil van God veranderen? 7Maar de tijd,
met zijn illusies van verandering en dood, mat de wereld af, met alles daarin. 8Toch komt

ook aan tijd een eind en juist om dit te bewerkstelligen zijn de leraren van God aangesteld.
Want de tijd ligt in hun handen. 10Dat was hun keuze en die is hun gegeven.
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2. WIE ZIJN HUN LEERLINGEN?
1.Elke leraar van God heeft bepaalde leerlingen toegewezen gekregen, en die zullen naar hem
beginnen te zoeken zodra hij gehoor heeft gegeven aan de Roep. 2Ze werden voor hem
uitgekozen omdat de vorm van het universele leerplan die hij zal onderwijzen gezien hun
begripsniveau voor hen de beste is. 3Zijn leerlingen hebben op hem gewacht, want zijn
komst staat vast. 4Nogmaals, het is slechts een kwestie van tijd. 5Als hij eenmaal besloten
heeft zijn rol te vervullen, zijn zij er klaar voor die van hen te vervullen. 6De tijd wacht op
zijn beslissing, maar niet op wie hij zal dienen. 7Wanneer hij klaar is om te leren zullen hem
de mogelijkheden om te onderwijzen worden verschaft.
2.Om het onderwijs-leerplan voor de verlossing te begrijpen, is het noodzakelijk het concept
tijd zoals de cursus dat uiteenzet, te vatten. 2De Verzoening corrigeert illusies, niet de
waarheid. 3Dus het corrigeert wat nooit heeft bestaan. 4Bovendien werd het plan voor deze
correctie gelijktijdig opgesteld én voltooid, want de Wil van God staat volledig los van de
tijd. 5Dat geldt voor alle werkelijkheid, want die is van Hem afkomstig. 6Op hetzelfde
ogenblik dat het idee van afscheiding binnendrong in de denkgeest van Gods Zoon, op dat
ogenblik werd Gods Antwoord gegeven. 7In de tijd gebeurde dit heel lang geleden. 8In
werkelijkheid is het helemaal nooit gebeurd.
3.De wereld van tijd is de wereld van illusie. 2Wat lang geleden gebeurde, lijkt nu te gebeuren.
Keuzes die allang zijn gemaakt, lijken nog open te zijn en nog gemaakt te moeten worden.
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Wat geleerd en begrepen en al lang geleden is voorbijgegaan, wordt bezien als een nieuwe
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gedachte, een fris idee, een andere benadering. 5Omdat jouw wil vrij is, kun jij op elk
zelfverkozen moment aanvaarden wat al is geschied en pas dan zul je beseffen dat het er
altijd is geweest. 6Zoals de cursus benadrukt, ben je niet vrij om de leerstof te kiezen, en
zelfs niet de vorm waarin jij die zult leren. 7Je bent daarentegen wel vrij te beslissen
wanneer jij die leren wilt. 8En zodra je die aanvaardt, is ze al geleerd.
4.Tijd gaat in wezen dan ook terug naar een ogenblik zo lang vervlogen dat het voorbij alle
herinnering, en zelfs buiten de mogelijkheid tot herinneren ligt. 2Maar omdat het een
ogenblik is dat steeds en steeds en steeds weer wordt herleefd, lijkt het nu te zijn. 3En zo
komt het dat leerling en leraar in het heden bijeen lijken te komen, en elkaar treffen alsof
ze elkaar nooit eerder hadden ontmoet. 4De leerling komt op het juiste moment naar de
juiste plaats. 5Dat is onvermijdelijk, want hij heeft in dat lang vervlogen ogenblik dat hij nu
opnieuw beleeft, de juiste keus gemaakt. 6En zo ook heeft de leraar een onvermijdelijke

keus gemaakt vanuit een ver verleden. 7Gods Wil in alles lijkt slechts in de uitwerking ervan
tijd in beslag te nemen. 8Wat zou de kracht van de eeuwigheid kunnen vertragen?
5.Wanneer leerling en leraar samenkomen, begint er een onderwijs-leersituatie. 2Want in
feite is het niet de leraar die het onderricht verricht. 3Gods Leraar spreekt tot elk tweetal
dat zich verbindt met het doel om te leren. 4Vanwege dat doel is de relatie heilig en God
heeft beloofd in iedere heilige relatie Zijn Geest te zenden. 5In de onderwijs-leersituatie
leert ieder dat geven en ontvangen hetzelfde zijn. 6De scheidslijnen die ze hebben
getrokken tussen hun rollen, hun denkgeesten, hun lichamen, hun noden, hun belangen en
alle verschillen waarvan ze dachten dat die hen van elkaar scheidden, vervagen,
verflauwen en verdwijnen. 7Zij die dezelfde cursus willen leren, delen één belang en één
doel. 8En zo wordt hij die leerling was zelf een leraar van God, want hij heeft de enige
beslissing genomen waardoor hij zijn leraar gekregen heeft. 9Hij heeft in iemand anders
dezelfde belangen gezien als die van hem.

3. WAT ZIJN DE NIVEAUS VAN ONDERWIJS?
1.De leraren van God hebben geen vastgesteld onderwijsniveau. 2Elke onderwijs-leersituatie
brengt in het begin een verschillende relatie met zich mee, hoewel het uiteindelijke doel
steeds hetzelfde is: van de relatie een heilige relatie te maken waarin beiden de Zoon van
God als zondeloos kunnen zien. 3Er is niemand van wie een leraar van God niet kan leren,
dus is er niemand die hij niet kan onderwijzen. 4Echter vanuit praktisch oogpunt kan hij
niet iedereen ontmoeten, noch kan iedereen hem vinden. 5Voor iedere leraar van God
omvat het plan daarom de noodzaak dat heel specifieke contacten worden gelegd.
Verlossing kent geen toeval. 7Zij die elkaar moeten ontmoeten zullen elkaar ontmoeten,
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omdat ze tezamen de mogelijkheid tot een heilige relatie hebben. 8Ze zijn klaar voor elkaar.
2.Het eenvoudigste onderwijsniveau lijkt heel oppervlakkig. 2Het bestaat uit wat zeer
terloopse ontmoetingen lijken: een ‘toevallige’ ontmoeting van twee ogenschijnlijke
vreemden in een lift, een kind dat niet uitkijkt waar het loopt en daardoor ‘toevallig’ tegen
een volwassene aanrent, twee studenten die ‘zomaar’ samen oplopen naar huis. 3Dit zijn
geen toevallige ontmoetingen. 4Elk heeft de mogelijkheid in zich een onderwijs-leersituatie
te worden. 5Misschien zullen de schijnbare vreemden in de lift naar elkaar glimlachen,
misschien zal de volwassene niet tegen het kind uitvaren omdat het tegen hem is
opgebotst, misschien zullen de studenten vrienden worden. 6Zelfs op het niveau van de
meest terloopse ontmoeting is het mogelijk dat twee mensen hun afzonderlijke belangen
uit het oog verliezen, al was het maar voor een moment. 7Dat moment zal volstaan. 8De
verlossing is gekomen.
3.Het is moeilijk te begrijpen dat het onderwijzen van de universele cursus op niveaus een
denkbeeld is dat in werkelijkheid evenmin betekenis heeft als tijd. 2De illusie van het ene
maakt de illusie van het andere mogelijk. 3In de tijd lijkt de leraar van God te beginnen door
met één enkele beslissing zijn denken over de wereld te veranderen, om dan steeds meer
over de nieuwe richting te leren, naarmate hij die onderwijst. 4We hebben de illusie van
tijd al besproken, maar de illusie van onderwijsniveaus lijkt iets anders te zijn. 5Wellicht is
de beste manier om aan te tonen dat deze niveaus niet kunnen bestaan eenvoudig te
zeggen dat elk niveau van de onderwijs-leersituatie deel is van Gods Verzoeningsplan, en
Zijn plan kan geen niveaus hebben omdat het een weerspiegeling is van Zijn Wil.
Verlossing staat altijd klaar en is altijd daar.7Gods leraren werken op verschillende
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niveaus, maar altijd met hetzelfde resultaat.

4.Elke onderwijs-leersituatie is maximaal in de zin dat elke betrokkene zoveel van de ander
zal leren als waartoe hij op dat moment in staat is. 2In die zin, en alleen in die zin, kunnen
we van onderwijsniveaus spreken. 3Op deze manier gebruikt, betekent de term dat het
tweede onderwijsniveau een relatie is van langere duur, waarin twee mensen een tijdlang
een nogal intense onderwijs-leersituatie aangaan en dan schijnbaar uit elkaar gaan. 4Zoals
bij het eerste niveau zijn deze ontmoetingen niet toevallig, noch is wat het eind van de
relatie lijkt te zijn werkelijk het einde. 5Wederom heeft ieder zoveel geleerd als waartoe hij
op dat moment in staat is. 6Maar allen die elkaar ontmoeten zullen elkaar eens weer
ontmoeten, want het is het lot van alle relaties om heilig te worden. 7God vergist Zich niet
in Zijn Zoon.
5.Het derde onderwijsniveau doet zich voor in relaties die, eenmaal gevormd, een leven lang
duren. 2Dit zijn onderwijs-leersituaties waarin aan elke persoon een uitgezochte
leerpartner wordt gegeven die hem onbeperkte leerkansen biedt. 3Van deze relaties zijn er
doorgaans weinig, want hun bestaan houdt in dat de betrokkenen gelijktijdig een stadium
hebben bereikt waarin de onderwijs-leerbalans daadwerkelijk perfect is. 4Dit betekent niet
dat ze dit per se onderkennen; in feite doen ze dat in het algemeen niet. 5Ze kunnen zelfs
enige tijd, en misschien wel voor het leven, heel vijandig tegenover elkaar staan. 6Maar
mochten ze besluiten die te leren, dan ligt de volmaakte les voor hen binnen handbereik
en kan die worden geleerd. 7En als ze besluiten die les te leren, dan worden zij de verlossers
van de leraren die de moed verliezen en het schijnbaar zelfs laten afweten. 8Geen leraar
van God die er niet in slaagt de Hulp te vinden die hij nodig heeft.

4. WAT ZIJN DE EIGENSCHAPPEN VAN GODS LERAREN?
1.De uiterlijke kenmerken van Gods leraren zijn absoluut niet dezelfde. 2Voor de ogen van het
lichaam lijken ze niet op elkaar, hun afkomst vertoont enorme verschillen, hun ervaringen
in de wereld variëren aanzienlijk en hun oppervlakkige ‘persoonlijkheden’ lopen zeer
uiteen. 3En ook hebben ze in het beginstadium van hun functie als leraar van God nog niet
de diepere eigenschappen verworven die hen zullen maken tot wat ze zijn. 4God geeft Zijn
leraren speciale gaven, omdat ze in Zijn Verzoeningsplan een speciale rol vervullen. 5Hun
speciaalheid is natuurlijk slechts tijdelijk: in de tijd geplaatst als middel om uit de tijd weg
te leiden. 6Deze speciale gaven, voortgekomen uit de heilige relatie waarop alle onderwijsleersituaties zijn gericht, worden kenmerkend voor alle leraren van God die in hun eigen
leerproces gevorderd zijn. 7In dit opzicht zijn ze allen gelijk.
2.Alle verschillen tussen de Zonen van God zijn tijdelijk. 2Niettemin kan worden gezegd dat
in de tijd de gevorderde leraren van God de volgende eigenschappen hebben:

I. Vertrouwen
1.Dit is het fundament waarop hun vermogen om hun functie te vervullen rust. 2Waarneming
is het resultaat van leren. 3In feite is waarneming leren, omdat oorzaak en gevolg nooit
gescheiden zijn. 4De leraren van God hebben vertrouwen in de wereld, omdat ze hebben
geleerd dat die niet wordt geregeerd door wetten die de wereld heeft ontworpen. 5Ze
wordt geregeerd door een kracht die in hen maar niet van hen is. 6Het is deze kracht die
alles geborgen houdt. 7Het is dankzij deze kracht dat de leraren van God een wereld zien
die is vergeven.
2.Wanneer deze kracht eenmaal is ervaren, is het onmogelijk nog op je eigen onbeduidende
vermogens te vertrouwen. 2Wie zou proberen met de nietige vleugels van een mus te
vliegen wanneer hem de machtige kracht gegeven is van een adelaar? 3En wie zou zijn
vertrouwen stellen in het schamele aanbod van het ego wanneer de gaven van God voor
hem worden neergelegd? 4Wat is het dat hen ertoe aanzet de omslag te maken?

A. Het ontwikkelen van vertrouwen
3.Eerst moeten ze een periode doormaken die aangeduid kan worden als ‘een periode van
ongedaan maken’. 2Dit hoeft niet pijnlijk te zijn, maar wordt gewoonlijk wel zo ervaren.
Het lijkt alsof er dingen worden weggenomen, en aanvankelijk wordt zelden begrepen dat
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men slechts hun gebrek aan waarde begint in te zien. 4Hoe kan het ontbreken van waarde
worden waargenomen als de waarnemer niet in een positie is waarin hij de dingen wel in
een ander licht moet zien? 5Hij is nog niet op een punt gekomen waarop hij de omslag
volledig innerlijk kan maken. 6En dus zal het plan soms veranderingen vragen in wat
uiterlijke omstandigheden lijken te zijn. 7Deze veranderingen zijn altijd behulpzaam.
Wanneer de leraar van God dat eenmaal heeft geleerd, gaat hij over naar de tweede fase.
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4.Vervolgens moet de leraar van God ‘een periode van schiften’ doormaken. 2Dit is altijd wat
moeilijk, omdat, nu hij geleerd heeft dat de veranderingen in zijn leven altijd behulpzaam
zijn, hij nu over alle dingen moet beslissen op grond van het feit of ze die behulpzaamheid
bevorderen of hinderen. 3Hij zal ontdekken dat vele, zo niet de meeste dingen waar hij
vroeger waarde aan hechtte, alleen maar zijn vermogen in de weg staan om wat hij geleerd
heeft over te dragen op nieuwe situaties, wanneer die zich voordoen. 4Omdat hij waarde
heeft gegeven aan wat in werkelijkheid geen enkele waarde heeft, zal hij de les uit angst
voor verlies of een offer niet veralgemenen. 5Het vereist heel wat leerwerk eer begrepen
wordt dat alle dingen, gebeurtenissen, ontmoetingen en omstandigheden behulpzaam zijn.
Slechts in de mate waarin ze behulpzaam zijn kan er in deze wereld van illusies enige
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werkelijkheidsgraad aan worden toegekend. 7Het woord ‘waarde’ kan nergens anders op
slaan.
5.De derde fase waar de leraar van God doorheen moet, kan aangeduid worden als ‘een
periode van loslaten’.

Als dit wordt geïnterpreteerd als het opgeven van het
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begerenswaardige, zal het een enorm conflict met zich meebrengen. 3Weinig leraren van
God ontkomen volledig aan dit verdriet. 4Het heeft echter geen zin het waardevolle van het
waardeloze te schiften als niet ook de volgende voor de hand liggende stap wordt gezet.
Daarom zal de overlappende periode er waarschijnlijk een zijn waarin de leraar van God
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zich geroepen voelt zijn eigen hoogste belang op te offeren ten gunste van de waarheid.
Hij beseft vooralsnog niet hoe volkomen onmogelijk zo’n eis zou zijn. 7Hij kan dit alleen
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leren als hij daadwerkelijk het waardeloze opgeeft. 8Hierdoor leert hij dat waar hij verdriet
verwachtte, hij daarentegen een opgewekte lichthartigheid ontdekt, en waar hij dacht dat
er iets van hem werd gevraagd, hem juist een geschenk wordt gegeven.
6.Nu volgt ‘een periode van stabilisatie’. 2Dit is een rustige tijd waarin de leraar van God een
poosje in redelijke vrede rust. 3Nu consolideert hij wat hij geleerd heeft. 4Nu begint hij de
overdrachtswaarde te zien van wat hij heeft geleerd. 5De mogelijkheden hiervan zijn
letterlijk duizelingwekkend en de leraar van God is nu op een punt in zijn voortgang
gekomen waarop hij hierin zijn volledige uitweg ziet. 6‘Geef op wat je niet wilt en behoud

wat je wel wilt.’ 7Zo eenvoudig is het voor de hand liggende! 8En zo makkelijk uit te voeren!
De leraar van God heeft deze adempauze nodig. 10Hij is nog niet zo ver gekomen als hij
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denkt. 11Maar wanneer hij klaar is om verder te gaan, gaan er machtige metgezellen met
hem mee. 12Nu rust hij een tijdje en verzamelt ze voor hij verdergaat om zich heen. 13Van
hier af zal hij niet alleen verdergaan.
7.De volgende fase is voorwaar ‘een periode van destabilisatie’. 2Nu moet de leraar van God
gaan begrijpen dat hij niet werkelijk wist wat waardevol was en wat waardeloos. 3Al wat
hij tot dusverre werkelijk heeft geleerd, is dat hij het waardeloze niet wilde en het
waardevolle juist wel. 4Maar om hem het verschil hiertussen te leren was zijn eigen
schifting van geen betekenis. 5Het denkbeeld ‘offeren’, dat zo’n centrale plaats inneemt in
zijn eigen denksysteem, heeft het hem onmogelijk gemaakt te oordelen. 6Hij dacht dat hij
bereidwilligheid had geleerd, maar nu ziet hij in dat hij niet weet waar deze
bereidwilligheid toe dient. 7En nu moet hij een toestand bereiken die misschien voor een
heel lange tijd onbereikbaar blijft. 8Hij dient te leren alle oordelen terzijde te leggen en in
iedere situatie alleen te vragen wat hij werkelijk wil. 9Werd niet elke stap in deze richting
zo nadrukkelijk bekrachtigd, dan zou het inderdaad moeilijk zijn!
8.En tenslotte is er ‘een periode van voltooiing’.

Hier wordt wat werd geleerd
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geconsolideerd. 3Wat vroeger louter werd gezien in schaduwbeeld, wordt nu solide
verworvenheid waarop zowel in alle ‘tijden van nood’ als in rustige tijden kan worden
gerekend. 4Zeker, rust is het resultaat ervan, de vrucht van oprecht leren, van consequent
denken en volledige overdracht. 5Dit is de fase van werkelijke vrede, want hier wordt de
hemelse staat ten volle weerspiegeld. 6Van hieruit ligt de weg naar de Hemel open en is hij
makkelijk begaanbaar. 7In feite is hij hier. 8Wie zou ergens ‘heen’ gaan als innerlijke vrede
al totaal is? 9En wie zou willen proberen gemoedsrust te ruilen voor iets wat nog
begerenswaardiger is? 10Wat zou nog begerenswaardiger kunnen zijn dan dit?

II. Eerlijkheid
1.Alle andere eigenschappen van Gods leraren berusten op vertrouwen. 2Als dat eenmaal
verworven is, kunnen de andere niet uitblijven. 3Alleen zij die vertrouwen, kunnen zich
eerlijkheid veroorloven, want alleen zij kunnen de waarde ervan zien. 4Eerlijkheid geldt
niet alleen voor wat je zegt. 5In feite betekent de term consistentie. 6Niets van wat je zegt is
in tegenspraak met wat je denkt of doet, niet één gedachte is in strijd met enige andere,
geen enkele daad weerspreekt je woorden, en er is niet één woord of het stemt met elk

ander overeen. 7Zo zijn zij die werkelijk eerlijk zijn. 8Op geen enkel niveau zijn ze in conflict
met zichzelf. 9Daarom is het hun onmogelijk met iets of iemand in conflict te zijn.
2.De innerlijke vrede die de gevorderde leraren van God ervaren is hoofdzakelijk te danken
aan hun volmaakte eerlijkheid. 2Alleen de wens om te misleiden leidt tot oorlog. 3Niemand
die één is met zichzelf kan zich zelfs maar een voorstelling maken van conflict. 4Conflict is
het onvermijdelijke gevolg van zelfmisleiding, en zelfmisleiding is oneerlijkheid. 5Een
leraar van God kan niet op de proef worden gesteld. 6Op de proef stellen houdt twijfel in,
en het vertrouwen waarin Gods leraren verankerd zijn maakt twijfel onmogelijk. 7Ze
kunnen dan ook alleen maar slagen. 8Hierin, zoals in alles, zijn ze eerlijk. 9Ze kunnen alleen
maar slagen, want ze volgen nooit hun eigen wil alléén.

Ze kiezen voor de gehele
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mensheid, voor heel de wereld en alles daarin, voor wat achter uiterlijke vormen
onveranderlijk en onveranderbaar is, en voor de Zoon van God en zijn Schepper. 11Hoe
zouden ze niet kunnen slagen? 12Ze kiezen in volmaakte eerlijkheid, even zeker van hun
keuze als van zichzelf.

III. Verdraagzaamheid
1.Gods leraren oordelen niet. 2Oordelen betekent oneerlijk zijn, want oordelen is een positie
innemen die je niet hebt. 3Oordelen zonder zelfmisleiding is onmogelijk. 4Oordelen houdt
in dat je in je broeders teleurgesteld bent. 5Hoe zou je dan niet in jezelf teleurgesteld
kunnen zijn? 6Oordelen vooronderstelt een gebrek aan vertrouwen, en vertrouwen blijft
de hoeksteen van het hele denksysteem van de leraar van God. 7Laat dit verloren gaan en
al wat hij heeft geleerd verdwijnt. 8Zonder oordeel is alles even aanvaardbaar, want wie
kan ánders oordelen? 9Zonder oordeel zijn alle mensen broeders, want wie zou alleen
staan? 10Oordeel vernietigt eerlijk heid en slaat het vertrouwen stuk. 11Geen leraar van God
kan oordelen en tegelijk hopen dat hij leert.

IV. Zachtmoedigheid
1.Kwetsen is voor Gods leraren onmogelijk. 2Ze kunnen kwetsen noch gekwetst worden.
Kwetsen is het resultaat van oordelen. 4Het is de oneerlijke daad die volgt op een
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oneerlijke gedachte. 5Het is een vonnis van schuld uitgesproken over een broeder en
daardoor over zichzelf. 6Het is het einde van vrede en de weigering te leren. 7Het toont aan
dat Gods leerplan afwezig is en door waanzin vervangen. 8Er is geen leraar van God die niet
moet leren – en wel tamelijk vroeg in zijn opleiding – dat de neiging om te kwetsen zijn
functie volledig uit zijn bewustzijn wist. 9Het zal hem verward, angstig, kwaad en

wantrouwig maken. 10Het zal het hem onmogelijk maken de lessen van de Heilige Geest te
leren. 11Ook kan Gods Leraar in het geheel niet worden gehoord, behalve door degenen die
beseffen dat met kwetsen in feite niets kan worden bereikt. 12Er kan niets mee worden
gewonnen.
2.Daarom zijn de leraren van God volkomen zachtmoedig. 2Ze hebben de kracht van de
zachtmoedigheid nodig, want juist hierdoor wordt de functie van verlossing gemakkelijk.
Voor hen die willen kwetsen, is dit onmogelijk. 4Voor hen voor wie kwetsen geen betekenis
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heeft, is het niet meer dan iets natuurlijks. 5Welke andere keuze dan deze heeft betekenis
voor hen die innerlijk gezond zijn? 6Wie kiest er de hel als hij een weg naar de Hemel ziet?
En wie zou er de zwakheid kiezen die onvermijdelijk uit kwetsen voortvloeit, in plaats van
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de onfeilbare, alomvattende en grenzeloze kracht van de zachtmoedigheid? 8De macht van
Gods leraren schuilt in hun zachtmoedigheid, want ze hebben begrepen dat hun kwade
gedachten noch van Gods Zoon, noch van zijn Schepper afkomstig waren. 9Aldus hebben zij
hun gedachten verenigd met Hem die hun Bron is. 10En zo is hun wil, die altijd die van
Hemzelf was, vrij om zichzelf te zijn.

V. Vreugde
1.Vreugde is het onvermijdelijke gevolg van zachtmoedigheid. 2Zachtmoedigheid betekent
dat angst nu onmogelijk is, en wat is er dat de vreugde nu nog kan komen verstoren? 3De
open handen van zachtmoedigheid zijn steeds gevuld. 4De zachtmoedigen hebben geen
pijn. 5Ze kunnen niet lijden. 6Waarom zouden ze dan niet van vreugde zijn vervuld? 7Ze zijn
er zeker van dat ze bemind worden en weten zich beslist geborgen. 8Vreugde gaat evenzeer
samen met zachtmoedigheid als verdriet bij aanval hoort. 9Gods leraren verlaten zich op
Hem. 10En ze zijn er zeker van dat Zijn Leraar hen voorgaat en ervoor zorgdraagt dat hun
geen kwaad kan overkomen. 11Ze dragen Zijn gaven bij zich en volgen Zijn weg, omdat Gods
Stem hen in alles leidt. 12Vreugde is hun danklied. 13En Christus kijkt eveneens in dank op
hen neer. 14Hij heeft hen evenzeer nodig als zij Hem. 15Hoe vreugdevol is het om het doel
van de verlossing met elkaar te delen!

VI. Verdedigingsloosheid
1.Gods leraren hebben geleerd eenvoudig te zijn. 2Ze hebben geen dromen die tegen de
waarheid hoeven te worden verdedigd. 3Ze proberen zichzelf niet te maken. 4Hun vreugde
vloeit voort uit hun inzicht Wie hen geschapen heeft. 5En heeft wat God geschapen heeft
verdediging nodig? 6Niemand kan een gevorderde leraar van God worden zolang hij niet

ten volle begrijpt dat verdedigingen slechts de dwaze bewakers van waanzinnige illusies
zijn. 7Hoe grotesker de droom, des te feller en machtiger de verdediging ervan lijkt. 8Maar
wanneer de leraar van God uiteindelijk ermee instemt om erachter te kijken, ontdekt hij
dat er niets is. 9Aanvankelijk laat hij zich maar langzaam niet langer misleiden. 10Maar
naarmate zijn vertrouwen groeit, leert hij sneller. 11Het is niet gevaar wat er nadert
wanneer verdedigingen worden neergelegd. 12Het is geborgenheid. 13Het is vrede. 14Het is
vreugde. 15En het is God.

VII. Vrijgevigheid
1.De term vrijgevigheid heeft voor de leraar van God een bijzondere betekenis. 2Het is niet de
gebruikelijke betekenis van het woord, het is in feite een betekenis die geleerd, en wel heel
zorgvuldig geleerd moet worden. 3Zoals alle andere eigenschappen van Gods leraren
berust ook deze uiteindelijk op vertrouwen, want zonder vertrouwen kan niemand in de
ware zin van het woord vrijgevig zijn. 4Voor de wereld betekent vrijgevigheid ‘weggeven’
in de zin van ‘opgeven’. 5Voor de leraren van God betekent het weggeven om te kunnen
behouden. 6Dit wordt door heel het tekst- en werkboek heen benadrukt, maar het is voor
het denken van de wereld wellicht meer wezensvreemd dan veel van de andere ideeën uit
onze leerstof. 7Zijn grotere vreemdheid ligt louter in het onmiskenbare feit dat het het
denken van de wereld omkeert. 8Op de duidelijkst mogelijke manier en op het
eenvoudigste niveau betekent het woord voor de leraren van God precies het
tegenovergestelde als voor de wereld.
2.De leraar van God is vrijgevig uit Zelfbelang. 2Dit verwijst echter niet naar het zelf waar de
wereld van spreekt. 3De leraar van God wil niets wat hij niet kan weggeven, omdat hij beseft
dat het voor hem per definitie waardeloos zou zijn. 4Waarvoor zou hij het willen? 5Hij kan
er alleen door verliezen. 6Hij kan er niets bij winnen. 7Daarom zoekt hij niet naar wat hij
alleen kan behouden, want dat is een garantie voor verlies. 8Hij wil niet lijden. 9Waarom
zou hij zich van pijn verzekeren? 10Maar hij wil wel voor zichzelf alle dingen behouden die
van God afkomstig zijn en daarom bestemd zijn voor Zijn Zoon. 11Dat zijn de dingen die hem
toebehoren. 12Deze kan hij weggeven in ware vrijgevigheid, waardoor hij ze voor eeuwig
voor zichzelf veiligstelt.

VIII. Geduld
1.Zij die zeker zijn van de afloop kunnen zich veroorloven te wachten, en wel zonder
verontrust te zijn. 2Geduld is voor de leraar van God vanzelfsprekend. 3Al wat hij ziet is een

afloop die vaststaat, misschien op een tijdstip dat hem vooralsnog onbekend is, maar
waarover geen twijfel bestaat. 4Het tijdstip zal even juist zijn als het antwoord. 5En dit geldt
voor alles wat nu of in de toekomst gebeurt. 6Ook het verleden bevatte geen vergissingen,
niets wat er niet toe diende ten goede te komen aan de wereld en aan hem die het leek te
overkomen. 7Wellicht werd dit op het moment zelf niet begrepen. 8Niettemin is de leraar
van God bereid al zijn beslissingen uit het verleden te heroverwegen, als die iemand leed
berokkenen. 9Geduld is vanzelfsprekend voor hen die vertrouwen hebben. 10Zeker van de
definitieve interpretatie van alle dingen in de tijd, kan geen enkele afloop die nu al wordt
gezien of nog moet komen, hen angst inboezemen.

IX. Trouw
1.De mate van trouw van de leraar van God is de maatstaf voor zijn vooruitgang in het
leerplan. 2Kiest hij nog steeds sommige aspecten van zijn leven uit om ervan te leren,
terwijl hij andere buiten beschouwing laat? 3Als dat zo is, dan is zijn vooruitgang beperkt
en heeft zijn vertrouwen nog geen vaste grond gekregen. 4Trouw is het vertrouwen van
Gods leraar dat het Woord van God alle dingen recht kan zetten; niet enkele, maar alle.
Gewoonlijk geldt zijn trouw aanvankelijk slechts enkele problemen, en blijft die een
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tijdlang zorgvuldig daartoe beperkt. 6Alle problemen aan één Antwoord overgeven
betekent het denken van de wereld volledig op z’n kop zetten. 7En dat alleen is trouw. 8Niets
anders verdient werkelijk die naam. 9Toch is elke graad daarin, hoe klein ook, het waard
bereikt te worden. 10Bereidheid is, zoals het tekstboek stelt, nog geen meesterschap.
2.Ware trouw wijkt echter niet van haar weg. 2Omdat ze consequent is, is ze volkomen eerlijk.
Omdat ze onwankelbaar is, is ze vol vertrouwen. 4Omdat ze gebaseerd is op
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onbevreesdheid, is ze zachtmoedig. 5Omdat ze zeker is, is ze vreugdevol. 6En omdat ze vol
zelfvertrouwen is, is ze verdraagzaam. 7Trouw verenigt dan ook de andere eigenschappen
van Gods leraren in zich. 8Het veronderstelt het aanvaarden van het Woord van God en Zijn
definitie van Zijn Zoon. 9Juist op Hen wordt trouw in de ware betekenis altijd gericht. 10Naar
Hen kijkt ze en zoekt ze tot ze vindt. 11Verdedigingsloosheid gaat van nature met haar
samen, en vreugde is haar staat van zijn. 12En wanneer ze gevonden heeft, steunt ze in
vredige zekerheid alleen op datgene wat alle trouw verdient.

X. Openheid van denken
1.Dat openheid van denken, misschien de laatste van de eigenschappen die een leraar van
God verwerft, een centrale plaats inneemt, valt makkelijk te begrijpen wanneer wordt

ingezien wat haar relatie tot vergeving is. 2Openheid van denken ontstaat wanneer oordeel
achterwege blijft. 3Zoals een oordeel de denkgeest afsluit voor Gods Leraar, zo nodigt
openheid van denken Hem binnen. 4Zoals veroordeling de Zoon van God als slecht
beoordeelt, zo staat openheid van denken hem toe beoordeeld te worden door de Stem
namens God die in Zijn Naam spreekt. 5Zoals de projectie van schuld op hem hem naar de
hel stuurt, zo wordt door openheid van denken het beeld van Christus tot hem uitgebreid.
Alleen zij die open zijn in hun denken kunnen in vrede zijn, want alleen zij zien daar reden
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toe.
2.Hoe vergeven zij die open zijn in hun denken? 2Ze hebben alles losgelaten wat vergeving in
de weg zou staan. 3Ze hebben in waarheid de wereld opgegeven, en haar aan zich terug
laten geven in een nieuwheid en vreugde zo glorieus dat ze zich van zo’n verandering nooit
een voorstelling hadden kunnen maken. 4Niets is nu zoals het vroeger was. 5Er is niets wat
voorheen zo saai en levenloos scheen, dat nu niet sprankelt. 6En bovenal is alles
uitnodigend, want de dreiging is verdwenen. 7Er zijn geen wolken meer die het gelaat van
Christus verbergen. 8Nu is het doel bereikt. 9Vergeving is het einddoel van het leerplan. 10Ze
effent de weg voor wat alle leren verre overstijgt. 11Het leerplan doet geen moeite zijn
eigenlijke doel te overschrijden. 12Vergeving is het enige waarnaar het streeft, en daarin
komen alle leerwegen uiteindelijk samen. 13En dat volstaat.
3.Je hebt wellicht opgemerkt dat de lijst van eigenschappen van Gods leraren niets bevat wat
tot het erfgoed van Gods Zoon behoort. 2Termen als liefde, zondeloosheid, volmaaktheid,
kennis en eeuwige waarheid komen in dit verband niet voor. 3Ze zouden hier hoogst
misplaatst zijn. 4Wat God gegeven heeft gaat ons leerplan zo ver te boven dat alle leren in
aanwezigheid hiervan gewoon verdwijnt. 5Maar zolang de aanwezigheid daarvan
versluierd is, komt het centrum van aandacht met recht aan het leerplan toe. 6Het is de
functie van Gods leraren om het ware leren naar de wereld uit te dragen. 7Strikt genomen
is het afleren wat ze uitdragen, want dat is in de wereld ‘het ware leren’. 8Het is de leraren
van God gegeven de blijde boodschap van totale vergeving tot de wereld te brengen. 9Zalig
zijn zij voorwaar, want zij zijn de brengers van verlossing.

5. HOE WORDT GENEZING TOT STAND GEBRACHT?
1.Genezing houdt in dat begrepen wordt waar de illusie van ziekte toe dient. 2Genezing is
zonder dit onmogelijk.

I. Het vermeende doel van ziekte
1.Genezing komt tot stand zodra degene die lijdt geen enkele waarde meer ziet in pijn. 2Wie
zou er voor lijden kiezen als hij niet dacht dat het hem iets opleverde, en wel iets van
waarde voor hem? 3Hij denkt stellig dat het een geringe prijs is die hij betaalt voor iets van
grotere waarde. 4Want ziekte is een keuze, een beslissing. 5Het is de keuze voor zwakheid
in de valse veronderstelling dat het kracht is. 6Wanneer dit zich voordoet, wordt werkelijke
kracht als een bedreiging gezien en gezondheid als een gevaar. 7Ziekte is een methode, in
waanzin bedacht om Gods Zoon op zijn Vaders troon te plaatsen. 8God wordt gezien als iets
uitwendigs, machtig en meedogenloos, erop gebrand alle macht voor Zichzelf te houden.
Alleen door Zijn dood kan Hij door Zijn Zoon worden overwonnen.
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2.En waar staat genezing voor in deze waanzinnige overtuiging? 2Ze symboliseert de
nederlaag van Gods Zoon en de triomf van zijn Vader over hem. 3Ze vertegenwoordigt de
ultieme tarting in een directe vorm die de Zoon van God gedwongen is te erkennen. 4Ze
staat voor al wat hij voor zichzelf verborgen wil houden om zijn ‘leven’ te beschermen. 5Als
hij genezen is, is hij verantwoordelijk voor zijn gedachten. 6En als hij verantwoordelijk is
voor zijn gedachten, zal hij gedood worden om hem te bewijzen hoe zwak en
beklagenswaardig hij is. 7Maar als hij zelf voor de dood kiest, is zijn zwakheid zijn kracht.
Nu heeft hij zichzelf gegeven wat God hem zou geven, en heeft hij zich zo de troon van zijn
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Schepper volledig toegeeigend.

II. De omslag in de waarneming
1.De mate waarin genezing plaatsvindt is noodzakelijkerwijs recht evenredig aan de mate
waarin men inziet dat ziekte geen waarde heeft. 2Iemand hoeft slechts te zeggen: ‘Dit kan
mij totaal niets opleveren’ en hij is genezen. 3Maar om dit te zeggen dient men eerst
bepaalde feiten te erkennen. 4Ten eerste is het overduidelijk dat beslissingen van de
denkgeest afkomstig zijn, niet van het lichaam. 5Als ziekte slechts een verkeerde aanpak is
om problemen op te lossen, dan is dat een beslissing. 6En als dat een beslissing is, dan is
het de denkgeest en niet het lichaam die deze neemt. 7De weerstand om dit te erkennen is
enorm, omdat het bestaan van de wereld zoals jij die waarneemt, afhangt van het lichaam

als keuzemaker. 8Termen als ‘instincten’, ‘reflexen’ en dergelijke, zijn pogingen om aan het
lichaam niet-mentale prikkels toe te kennen. 9Zulke termen doen in feite niets meer dan
het probleem vaststellen of omschrijven. 10Ze lossen het niet op.
2.Aanvaarden dat ziekte een beslissing is van de denkgeest, terwille van een doel waarvoor
hij het lichaam gebruiken wil, is de basis van genezing. 2En dit geldt voor genezing in elke
vorm. 3Een zieke beslist dat dit zo is, en hij herstelt. 4Als hij tegen herstel kiest, zal hij niet
genezen worden. 5Wie is de dokter? 6Alleen de denkgeest van de zieke zelf. 7Het resultaat
is wat hij beslist dat het resultaat zal zijn. 8Speciale middelen lijken hem te helpen, maar ze
geven slechts vorm aan zijn eigen keuze. 9Hij kiest ze om zijn verlangens in een tastbare
vorm te gieten. 10En dat is precies wat ze doen, en anders niets. 11Ze zijn in feite totaal
overbodig. 12De zieke zou zonder hun hulp gewoon kunnen opstaan en zeggen: ‘Ik heb dit
niet nodig.’ 13Er is geen enkele vorm van ziekte die niet onmiddellijk zou zijn genezen.
3.Wat is het enige vereiste voor deze omslag in de waarneming? 2Simpelweg dit: de erkenning
dat ziekte iets van de denkgeest is, en niets met het lichaam uitstaande heeft. 3Wat ‘kost’
deze erkenning? 4Het kost je de hele wereld die jij ziet, want het zal nooit meer zijn alsof
de wereld over de denkgeest heerst.

Want met deze erkenning wordt de
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verantwoordelijkheid daar geplaatst waar ze thuishoort: niet bij de wereld, maar bij hem
die naar de wereld kijkt en haar ziet zoals ze niet is. 6Hij kijkt naar wat hij verkiest te zien.
Niets meer en niets minder. 8De wereld doet hem niets aan. 9Hij dacht alleen van wel.
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Evenmin doet hij de wereld iets, want hij vergiste zich in wat ze is. 11Hierin ligt de
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bevrijding van zowel schuld als ziekte, want die zijn een en hetzelfde. 12Maar om deze
bevrijding te aanvaarden moet de onbeduidendheid van het lichaam een aanvaardbaar
idee zijn.
4.Met dit idee verdwijnt pijn voorgoed. 2Maar met dit idee verdwijnt ook alle verwarring over
de schepping. 3Volgt dit er niet noodzakelijkerwijs uit? 4Plaats oorzaak en gevolg in één
opzicht in hun juiste volgorde en wat geleerd is zal veralgemeend worden en de wereld
transformeren. 5De overdrachtswaarde van één waar idee kent eind noch grens. 6Het
eindresultaat van deze les is de Godsherinnering. 7Wat betekenen schuld, ziekte, pijn,
rampspoed en alle lijden nu? 8Omdat ze geen bedoeling hebben, verdwijnen ze. 9En met dit
alles verdwijnen ook alle gevolgen die ze veroorzaakt schijnen te hebben. 10Oorzaak en
gevolg bootsen slechts de schepping na.

Gezien in het juiste perspectief, zonder
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vervorming en zonder angst, vestigen zij opnieuw de Hemel.

III. De functie van de leraar van God

1.Als de zieke zijn denken moet veranderen om genezen te worden, wat doet de leraar van
God dan? 2Kan hij het denken van de zieke voor hem veranderen? 3Beslist niet. 4Tegenover
hen die al bereid zijn hun denken te veranderen heeft hij geen andere functie dan zich met
hen te verheugen, want zij zijn samen met hem leraar van God geworden. 5Hij heeft echter
een meer specifieke functie voor hen die niet begrijpen wat genezing is. 6Deze zieken
beseffen niet dat ze ziekte gekozen hebben. 7Integendeel, ze geloven dat de ziekte hen
gekozen heeft. 8Evenmin zijn ze op dit punt open in hun denken. 9Het lichaam zegt hun wat
te doen en ze gehoorzamen. 10Ze hebben er geen idee van hoe waanzinnig dit denkbeeld is.
Als ze ook maar het geringste vermoeden daarvan hadden, zouden ze genezen zijn. 12Maar
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ze vermoeden niets. 13Voor hen is de afscheiding heel reëel.
2.Gods leraren komen tot hen als vertegenwoordigers van een andere keuze die zij vergeten
waren. 2De eenvoudige aanwezigheid van een leraar van God is een herinnering. 3Zijn
gedachten vragen het recht om te betwijfelen wat de zieke als waar aangenomen heeft. 4Als
Gods boodschappers zijn Zijn leraren het symbool van verlossing. 5Ze vragen de zieke om
vergeving voor de Zoon van God in diens eigen Naam. 6Ze vertegenwoordigen het
Alternatief. 7Met Gods Woord in hun gedachten komen zij al zegenend, niet om de zieken
te genezen maar om hen de remedie in herinnering te brengen die God hun al gegeven
heeft. 8Het zijn niet hun handen die genezen. 9Het is niet hun stem die het Woord van God
spreekt. 10Ze geven louter wat hun gegeven is. 11Heel vriendelijk roepen ze hun broeders op
zich af te keren van de dood: ‘Aanschouw, jij Zoon van God, wat het leven jou bieden kan.
Zou jij in plaats hiervan ziekte willen kiezen?’
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3.Niet één keer nemen de gevorderde leraren van God de vormen van ziekte in overweging
waarin hun broeder gelooft. 2Deden ze dit wel, dan waren ze vergeten dat die allemaal
hetzelfde doel hebben en daarom in wezen niet verschillen. 3Ze zoeken Gods Stem in deze
broeder die zichzelf zo misleidt dat hij gelooft dat Gods Zoon kan lijden. 4En ze herinneren
hem eraan dat hij zichzelf niet heeft gemaakt, en dat hij ontegenzeggelijk nog steeds zo is
als God hem geschapen heeft. 5Ze zien in dat illusies geen gevolg kunnen hebben. 6De
waarheid in hun denkgeest reikt naar de waarheid in de denkgeest van hun broeders, zodat
illusies niet worden versterkt. 7Zo worden die naar de waarheid gebracht; de waarheid
wordt niet naar illusies gebracht. 8Zo worden die verdreven, niet door de wil van iemand
anders, maar door de vereniging van de ene Wil met zichzelf. 9En dit is de functie van Gods
leraren: geen enkele wil als gescheiden te zien van die van hen, noch die van hen als
gescheiden van die van God.

6. STAAT GENEZING VAST?
1.Genezing staat altijd vast. 2Het is onmogelijk illusies naar de waarheid te laten brengen en
de illusies alsnog te behouden. 3De waarheid toont aan dat illusies geen waarde hebben.
De leraar van God heeft de correctie van zijn vergissingen in de denkgeest van de zieke
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gezien en die erkend als wat ze is. 5Door de Verzoening voor zichzelf te aanvaarden, heeft
hij die ook voor de zieke aanvaard. 6Maar wat als de zieke ziekte gebruikt als een manier
van leven, in de overtuiging dat genezing de weg is naar de dood? 7Wanneer dit het geval
is, zou een plotselinge genezing hem in een diepe depressie en in zo’n intens gevoel van
verlies kunnen storten dat de zieke zelfs zou kunnen proberen zichzelf te vernietigen.
Omdat hij niets heeft om voor te leven, vraagt hij wellicht om de dood. 9Om hem te
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beschermen moet genezing dan wachten.
2.Genezing zal zich altijd afzijdig houden wanneer die als een bedreiging wordt gezien. 2Zodra
ze welkom is, is ze er. 3Waar genezing gegeven is, zal ze worden ontvangen. 4En wat
betekent tijd ten overstaan van de gaven van God? 5We hebben in het tekstboek menigmaal
naar de schatkamer verwezen waar de schatten op gelijke wijze voor gever en ontvanger
van Gods gaven liggen opgetast. 6Er gaat er niet één verloren, want ze kunnen alleen maar
toenemen. 7Geen enkele leraar van God zou zich teleurgesteld moeten voelen als hij
genezing heeft aangeboden en deze schijnbaar niet ontvangen is. 8Het is niet aan hem te
beoordelen wanneer zijn geschenk aanvaard zou moeten worden. 9Laat hij er zeker van
zijn dat het ontvangen is, en erop vertrouwen dat het zal worden aanvaard zodra het als
een zegen en niet als een vloek wordt gezien.
3.Het is niet de functie van Gods leraren om het resultaat van hun geschenken te beoordelen.
Het is slechts hun functie ze te geven. 3Als ze dat eenmaal hebben gedaan, hebben ze ook

2

het resultaat gegeven, want dat maakt deel uit van het geschenk. 4Niemand kan geven als
hij zich bekommert om het resultaat van zijn geven. 5Dat legt een beperking op aan het
geven zelf, en gever noch ontvanger heeft dan het geschenk. 6Vertrouwen maakt een
wezenlijk onderdeel uit van geven; het is in feite het deel dat het mogelijk maakt met elkaar
te delen, het deel dat garandeert dat de gever niet zal verliezen, maar alleen winnen. 7Wie
geeft een geschenk en blijft er dan bij aanwezig om erop toe te zien dat het gebruikt wordt
zoals het de gever goeddunkt? 8Dat is geen geven maar gevangennemen.
4.Juist het opgeven van alle bekommernis over het geschenk zorgt ervoor dat het waarlijk
wordt gegeven. 2En juist het vertrouwen maakt waarlijk geven mogelijk. 3Genezing is de
verandering in denken die de Heilige Geest in de denkgeest van de zieke voor hem zoekt.

En het is de Heilige Geest in de denkgeest van de gever die hem het geschenk geeft. 5Hoe
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kan het dan verloren gaan? 6Hoe kan het dan vruchteloos zijn? 7Hoe kan het dan verspild
worden? 8Gods schatkamer kan nooit leeg zijn. 9En als maar één geschenk ontbreekt, dan
zou hij niet vol zijn. 10Maar zijn volheid wordt door God gegarandeerd. 11Waarom zou een
leraar van God zich dan bekommeren om wat er met zijn geschenk gebeurt? 12Wie kan in
deze heilige ruil, door God aan God gegeven, minder dan alles ontvangen?

7. MOET GENEZING WORDEN HERHAALD?
1.Deze vraag beantwoordt in feite zichzelf. 2Genezing kan niet worden herhaald. 3Als de zieke
genezen is, waarvan moet hij dan nog verder worden genezen? 4En als genezing vaststaat
– en we hebben al gezegd dat dit zo is – wat valt er dan nog te herhalen? 5Wanneer een
leraar van God zich blijft bekommeren om het resultaat van de genezing, betekent dit dat
hij de genezing beperkt. 6Nu is het de denkgeest van de leraar van God zelf die genezing
behoeft. 7En juist dit dient hij mogelijk te maken. 8Nu is hij zelf de zieke en zo moet hij
zichzelf ook zien. 9Hij heeft een vergissing begaan en moet bereid zijn zijn denken hierover
te veranderen. 10Het ontbrak hem aan het vertrouwen dat waarlijk geven mogelijk maakt
en zodoende kwam zijn geschenk hem niet ten goede.
2.Telkens wanneer een leraar van God heeft geprobeerd een kanaal voor genezing te zijn, is
hij daarin geslaagd. 2Mocht hij in de verleiding komen hieraan te twijfelen, dan kan hij zijn
vorige poging beter niet herhalen. 3Die was al maximaal, omdat de Heilige Geest die als
zodanig heeft aanvaard en benut. 4Nu dient de leraar van God slechts één koers te volgen.
Hij moet zijn gezond verstand gebruiken om zichzelf voor te houden dat hij het probleem
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heeft toevertrouwd aan Iemand die niet falen kan, en hij moet inzien dat zijn eigen
onzekerheid geen liefde is maar angst, en daarom haat. 6Zijn positie is zodoende
onhoudbaar geworden, want hij biedt iemand haat, aan wie hij liefde geboden heeft. 7Dit is
onmogelijk. 8Nu hij eenmaal liefde geboden heeft, kan alleen liefde worden ontvangen.
3.Hierop moet de leraar van God vertrouwen. 2Dit is de werkelijke betekenis van de uitspraak
dat het de enige verantwoordelijkheid van de wonderdoener is de Verzoening voor zichzelf
te aanvaarden. 3De leraar van God is een wonderdoener omdat hij de geschenken geeft die
hij ontvangen heeft. 4Maar hij dient ze eerst te aanvaarden. 5Meer hoeft hij niet te doen, en
meer kan hij ook niet doen. 6Door genezing te aanvaarden kan hij die geven. 7Als hij hieraan
twijfelt, laat hij zich dan herinneren Wie de gave gaf en Wie haar heeft ontvangen. 8Zo
wordt zijn twijfel gecorrigeerd. 9Hij dacht dat de gaven van God teruggenomen konden
worden. 10Dat was een vergissing, maar bepaald niet een om aan vast te houden. 11En dus
kan de leraar van God haar alleen maar zien als wat ze is en haar voor hem laten corrigeren.
4.Een van de moeilijkst te onderkennen verleidingen is dat het twijfelen aan een genezing
vanwege het feit dat de symptomen blijven terugkomen, een misvatting is in de vorm van
gebrek aan vertrouwen. 2Als zodanig is het een aanval. 3Gewoonlijk lijkt het juist het
tegenovergestelde te zijn. 4Het lijkt aanvankelijk onredelijk als je verteld wordt dat
aanhoudende bezorgdheid een aanval is. 5Het heeft er alle schijn van liefde te zijn. 6Maar

liefde zonder vertrouwen is onmogelijk, en twijfel en vertrouwen kunnen niet samengaan.
En haat kan niet anders dan de tegenpool van liefde zijn, ongeacht de vorm die hij
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aanneemt. 8Twijfel niet aan het geschenk, en het is onmogelijk het resultaat ervan in twijfel
te trekken. 9Dit is de zekerheid die Gods leraren de kracht geeft wonderdoeners te zijn,
want zij hebben in Hem hun vertrouwen gesteld.
5.Twijfel aan zichzelf is wat er in werkelijkheid altijd ten grondslag ligt aan twijfel over de
afloop van enig probleem dat aan Gods Leraar wordt toevertrouwd om te worden opgelost.
En dat houdt noodzakelijkerwijs in dat er vertrouwen werd gesteld in een illusoir zelf,
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want alleen aan zo’n zelf kan worden getwijfeld. 3Deze illusie kan vele vormen aannemen.
Misschien is er angst voor zwakheid en kwetsbaarheid. 5Misschien is er angst voor falen
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en schaamte die samengaat met een gevoel van ontoereikendheid. 6Misschien is er een
schuldbeladen verlegenheid die voortkomt uit valse nederigheid. 7De vorm van de
vergissing is onbelangrijk. 8Wat telt is alleen dat een vergissing als een vergissing wordt
herkend.
6.De vergissing bestaat altijd uit een of andere vorm van bezorgdheid om het zelf met
uitsluiting van de zieke. 2Het is de nalatigheid hem als deel van het Zelf te herkennen, en
het vertegenwoordigt zodoende een verwarring van identiteit. 3Een conflict over wat jij
bent is je denkgeest binnengeslopen en nu ben je misleid omtrent jezelf. 4En je bent misleid
omtrent jezelf, doordat je de Bron van je schepping hebt ontkend. 5Als je slechts genezing
aanbiedt, kun je niet twijfelen. 6Als je werkelijk het probleem opgelost wilt hebben, kun je
niet twijfelen. 7Als voor jou vaststaat wat het probleem is, kun je niet twijfelen. 8Twijfel is
het resultaat van tegenstrijdige wensen. 9Wees zeker van wat jij wilt, en twijfel wordt
onmogelijk.

8. HOE KAN DE WAARNEMING VAN RANGORDE NAAR
MOEILIJKHEID WORDEN VERMEDEN?
1.Het geloof in rangorde naar moeilijkheid is de basis voor de waarneming van de wereld.
Het berust op verschillen, op een onregelmatige achtergrond en een wisselende
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voorgrond, op ongelijke hoogten en uiteenlopende afmetingen, op variërende nuances van
donker en licht, en duizenden contrasten waarin elk ding dat gezien wordt wedijvert met
elk ander ding om te worden herkend. 3Een groter object overschaduwt een kleiner. 4Iets
met meer helderheid leidt de aandacht af van iets anders waarvan de aantrekkingskracht
minder intens is. 5En een idee dat bedreigender is of een dat volgens wereldse normen
wenselijker wordt geacht, verstoort volledig het mentale evenwicht. 6Wat de ogen van het
lichaam zien, is alleen conflict. 7Verwacht daar geen vrede of inzicht van.
2.Illusies zijn steeds illusies van verschillen. 2Hoe kan het anders? 3Een illusie is per definitie
een poging om iets werkelijkheid te verlenen wat als van groot belang wordt beschouwd,
maar als onwaar wordt erkend. 4De denkgeest probeert het daarom tot waarheid te maken
vanuit zijn intense verlangen het voor zichzelf te hebben. 5Illusies zijn karikaturen van de
schepping, pogingen om de waarheid naar leugens te brengen. 6Omdat de denkgeest de
waarheid onaanvaardbaar vindt, komt hij tegen de waarheid in opstand en kent zichzelf
een illusoire overwinning toe. 7Omdat hij gezondheid een last vindt, trekt hij zich terug in
koortsdromen. 8En in deze dromen is de denkgeest afgescheiden, anders dan andere
denkgeesten, met andere eigenbelangen en in staat ten koste van anderen zijn eigen
behoeften te bevredigen.
3.Waar komen al deze verschillen vandaan? 2Ze lijken stellig in de buitenwereld te zijn. 3Maar
het is beslist de denkgeest die oordeelt over wat de ogen zien. 4Het is de denkgeest die de
boodschappen van de ogen interpreteert en er ‘betekenis’ aan geeft. 5En deze betekenis
bestaat in de buitenwereld helemaal niet. 6Wat als ‘werkelijkheid’ wordt gezien, is
simpelweg dat waaraan de denkgeest de voorkeur geeft. 7Zijn hiërarchie van waarden
wordt naar buiten geprojecteerd, en hij zendt de ogen van het lichaam uit om die te vinden.
De ogen van het lichaam zullen nooit zien behalve door middel van verschillen. 9Toch zijn
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het niet de boodschappen die ze brengen waarop waarneming berust.

Alleen de
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denkgeest kent aan hun boodschappen waarde toe, en dus is alleen de denkgeest
verantwoordelijk voor het zien. 11Hij alleen beslist of wat gezien wordt werkelijk is of
illusoir, wenselijk of onwenselijk, aangenaam of pijnlijk.

4.Vergissingen in de waarneming sluipen binnen juist wanneer de denkgeest bezig is met
schiften en categoriseren. 2En juist hier dient correctie plaats te vinden. 3De denkgeest
rangschikt wat de ogen van het lichaam hem brengen in overeenstemming met zijn
vooropgezette waarden en oordeelt daarbij waar elk zintuiglijk gegeven het beste past.
Wat zou als basis hiervoor ondeugdelijker kunnen zijn? 5Zonder dat hij het zelf merkte,
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heeft hij zelf gevraagd te krijgen wat in deze categorieën past. 6En daarna komt hij tot de
slotsom dat deze categorieën waar moeten zijn. 7Hierop berust de beoordeling van alle
verschillen, want hierop steunen de oordelen van de wereld. 8Kan op deze verwarde en
zinloze wijze van ‘redeneren’ ook maar enigszins worden vertrouwd?
5.Er kan geen rangorde naar moeilijkheid bij genezing zijn, eenvoudig omdat alle ziekte een
illusie is. 2Is het moeilijker bij een waanzinnige zijn geloof in een grotere hallucinatie te
verdrijven dan in een kleinere? 3Zal hij sneller instemmen met de onwerkelijkheid van een
luidere stem die hij hoort, dan met die van een zachtere? 4Zal hij een gefluisterde
aanmaning om te doden makkelijker verwerpen dan een luidkeels bevel? 5En heeft het
aantal hooivorken dat hij de duivels ziet dragen invloed op hun geloofwaardigheid in zijn
waarneming? 6Zijn denkgeest heeft ze allemaal als werkelijk gecategoriseerd en dus zijn ze
voor hem allemaal werkelijkheid. 7Wanneer hij beseft dat het allemaal illusies zijn, zullen
ze verdwijnen. 8En zo gaat het ook met genezing. 9De eigenschappen van illusies die ze
verschillend lijken te maken, zijn in feite onbelangrijk, want hun eigenschappen zijn
evenzeer een illusie als zijzelf.
6.De ogen van het lichaam zullen verschillen blijven zien. 2Maar de denkgeest die zichzelf
heeft laten genezen, zal ze niet langer erkennen. 3Er zullen er zijn die ‘zieker’ lijken dan
anderen en de ogen van het lichaam zullen hun uiterlijke veranderingen als tevoren
melden. 4Maar de genezen denkgeest zal ze allemaal in één categorie onderbrengen: ze zijn
onwerkelijk. 5Dit is het geschenk van zijn Leraar: het inzicht dat slechts twee categorieën
betekenis hebben bij het schiften van de boodschappen die de denkgeest ontvangt uit wat
de buitenwereld lijkt. 6En van deze twee is er maar één werkelijk. 7Precies zoals de
werkelijkheid volkomen werkelijk is, los van omvang, vorm, tijd en plaats – want
daarbinnen kunnen verschillen niet bestaan – zo zijn ook illusies zonder onderscheid. 8Het
enige antwoord op enige vorm van ziekte is genezing. 9Het enige antwoord op alle illusies
is de waarheid.

9. ZIJN VERANDERINGEN IN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN
GODS LERAREN NOODZAKELIJK?
1.Veranderingen zijn noodzakelijk in de denkgeest van Gods leraren. 2Dit kan al dan niet
gepaard gaan met veranderingen in de uiterlijke omstandigheden. 3Onthoud: niemand is
bij toeval waar hij is, en in Gods plan speelt het lot geen rol. 4Het is hoogst onwaarschijnlijk
dat een verandering in houding niet de eerste stap zou zijn in de scholing van de kersverse
leraar van God. 5Er is echter geen vast patroon, aangezien de opleiding altijd heel
persoonlijk is toegesneden. 6Er zijn er die geroepen worden hun levensomstandigheden
bijna onmiddellijk te veranderen, maar dit zijn doorgaans speciale gevallen. 7Aan de
overgrote meerderheid wordt een zich langzaam ontvouwend opleidingsprogramma
gegeven, waarin zoveel mogelijk eerder gemaakte vergissingen worden gecorrigeerd. 8In
het bijzonder dienen relaties op de juiste manier te worden bezien en moeten alle donkere
hoekstenen van niet-vergevingsgezindheid worden weggenomen. 9Anders heeft het oude
denksysteem nog steeds een basis om op terug te keren.
2.Naarmate de leraar van God in zijn opleiding vooruitgang boekt, leert hij één les met
toenemende grondigheid. 2Hij neemt niet zelf zijn beslissingen, hij vraagt zijn Leraar om
Zijn antwoord en neemt dit dan als leidraad voor zijn handelen. 3Dit wordt steeds
makkelijker naarmate de leraar van God zijn eigen oordeel leert opgeven. 4Het opgeven van
oordelen, een voor de hand liggend eerste vereiste om Gods Stem te kunnen horen, is
gewoonlijk een tamelijk langzaam proces, niet omdat het moeilijk is, maar omdat het
algauw als een persoonlijke belediging wordt gezien. 5De opleiding in de wereld is erop
gericht een doel te bereiken dat rechtstreeks tegengesteld is aan dat van ons leerplan. 6De
wereld leert vertrouwen op eigen oordeel aan als het criterium voor rijpheid en kracht.
Ons leerplan leert het opgeven van oordelen aan als de noodzakelijke voorwaarde voor
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verlossing.

10. HOE WORDT OORDELEN OPGEGEVEN?
1.Wat oordelen is wordt door de wereld totaal verkeerd begrepen, net als andere middelen
waarmee de wereld van illusies instandgehouden wordt. 2Het wordt in feite met wijsheid
verward en neemt de plaats van waarheid in. 3Zoals de wereld de term gebruikt, is een
individu in staat een ‘goed’ of een ‘slecht’ oordeel te vormen, en is zijn opvoeding erop
gericht het eerste te versterken en het tweede tot een minimum te beperken. 4Er heerst
echter een aanzienlijke verwarring over wat deze categorieën inhouden. 5Wat de één een
‘goed’ oordeel vindt, is voor de ander een ‘slecht’ oordeel. 6Bovendien deelt dezelfde
persoon dezelfde handeling de ene keer in als blijk van ‘goed’ oordeel en de andere keer
als toonbeeld van ‘slecht’ oordeel. 7Ook kan in feite geen enkel consequent criterium
onderwezen worden om te bepalen wat deze categorieën zijn. 8Op elk moment kan de
leerling het oneens zijn met wat zijn zogenaamde leraar erover zegt, en het kan best zijn
dat de leraar zelf inconsequent is in wat hij gelooft. 9‘Goed’ oordeel heeft in dit opzicht geen
enkele betekenis. 10‘Slecht’ evenmin.
2.Het is noodzakelijk dat de leraar van God beseft, niet dat hij niet mag oordelen, maar dat hij
dat niet kàn. 2Door oordelen op te geven geeft hij slechts op wat hij niet had. 3Hij geeft een
illusie op, of liever, hij heeft de illusie iets op te geven. 4In feite is hij alleen maar eerlijker
geworden. 5Nu hij inziet dat oordelen voor hem altijd al onmogelijk is geweest, probeert
hij het ook niet langer. 6Dit is geen offer. 7Integendeel, hij brengt zichzelf in een positie
waarin oordelen via hem in plaats van door hem kan gebeuren. 8En dit oordeel is ‘goed’
noch ‘slecht’. 9Het is het enige oordeel dat er is, met maar één inhoud: ‘Gods Zoon is
schuldeloos en zonde bestaat niet.’
3.Wat ons leerplan beoogt, in tegenstelling tot het doel van al het leren in de wereld, is het
inzicht dat oordelen in de gebruikelijke zin onmogelijk is. 2Dit is geen mening maar een feit.
Om iets correct te beoordelen, moet men zich ten volle bewust zijn van een onvoorstelbaar
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breed scala van zaken: uit verleden, heden en toekomst. 4Men zou van tevoren alle gevolgen
van zijn oordeel moeten overzien ten aanzien van alles en iedereen daarbij op een of
andere manier betrokken. 5En men zou er zeker van moeten zijn dat zijn waarneming niet
vervormd is, zodat zijn oordeel volkomen rechtvaardig kan zijn tegenover ieder op wie dat
nu en in de toekomst rust. 6Wie is in de positie dat te doen? 7Wie zou dit van zichzelf durven
beweren, behalve in groteske fantasieën?
4.Bedenk eens hoe vaak je dacht alle ‘feiten’ te kennen die je nodig had om te oordelen, en
hoezeer jij je vergiste! 2Is er iemand die deze ervaring niet heeft gehad? 3Weet je wel hoe

vaak je gewoon dacht dat je gelijk had zonder ooit te beseffen dat je ongelijk had? 4Waarom
zou je zo’n willekeurige basis voor het nemen van je beslissingen kiezen? 5Wijsheid is niet
hetzelfde als oordelen, het is het opgeven van oordelen. 6Vel dan nog één laatste oordeel.
En wel het volgende: er is Iemand bij jou wiens oordeel volmaakt is. 8Hij kent alle feiten:
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uit verleden, heden en toekomst. 9Hij kent wel alle gevolgen van Zijn oordeel op alles en
iedereen daarbij op een of andere manier betrokken. 10En Hij is volkomen rechtvaardig
tegenover iedereen, want Zijn waarneming is niet vervormd.
5.Laat alle oordeel dan ook varen, niet met spijt maar met een zucht van dankbaarheid. 2Nu
ben je van een last bevrijd die zo groot was dat je er alleen maar onder kon wankelen en
neervallen. 3En het was allemaal een illusie. 4Meer niet. 5Nu kan de leraar van God onbelast
opstaan, en lichtvoetig verdergaan. 6Toch is dit niet het enige waar hij profijt van heeft. 7Zijn
zorgelijk gevoel is verdwenen, want zorgen kent hij niet meer. 8Hij heeft die samen met zijn
oordelen weggegeven. 9Hij gaf zichzelf aan Hem op wiens oordeel hij nu besloten heeft te
vertrouwen, in plaats van op dat van hemzelf. 10Nu maakt hij geen vergissingen. 11Zijn Gids
is zeker. 12En waar hij kwam om te oordelen, komt hij nu om te zegenen. 13Waar hij nu lacht,
placht hij vroeger te komen huilen.
6.Het is niet moeilijk om het oordelen op te geven. 2Maar het is wel degelijk moeilijk te
proberen eraan vast te houden. 3De leraar van God laat het met blijdschap los zodra hij
inziet wat het kost. 4Alle lelijkheid die hij om zich heen ziet is daarvan het gevolg. 5Alle pijn
waarnaar hij kijkt, is daarvan het resultaat. 6Alle eenzaamheid en gevoel van verlies, alle
tijd die maar voortgaat en steeds grotere hopeloosheid, alle wanhoop die ziek maakt en
angst voor de dood, dit alles is daaruit voortgekomen. 7En nu weet hij dat dit niet zo hoeft
te zijn. 8Niets hiervan is waar. 9Want hij heeft de oorzaak ervan opgegeven en dat wat nooit
meer was dan het gevolg van zijn verkeerde keuze, is van hem afgevallen. 10Leraar van God,
deze stap zal jou vrede brengen. 11Kan het moeilijk zijn alleen dit te verlangen?

11. HOE IS IN DEZE WERELD VREDE MOGELIJK?
1.Dit is een vraag die ieder zich moet stellen. 2Zeker, vrede lijkt hier onmogelijk. 3Toch belooft
Gods Woord nog andere dingen die even onmogelijk schijnen als dit. 4Zijn Woord heeft
vrede beloofd. 5Het heeft bovendien beloofd dat er geen dood is, dat de opstanding
ontegenzeggelijk plaatsvindt, en dat wedergeboorte het erfgoed is van de mens. 6De wereld
die jij ziet kan niet de wereld zijn die God liefheeft, en toch verzekert Zijn Woord ons dat
Hij de wereld liefheeft. 7Gods Woord heeft beloofd dat vrede hier mogelijk is, en wat Hij
belooft kan allerminst onmogelijk zijn. 8Maar het is waar dat er op een andere manier naar
de wereld moet worden gekeken, willen Zijn beloften kunnen worden aanvaard. 9Wat de
wereld is, is slechts een feit. 10Jij kunt niet kiezen wat dit zou moeten zijn. 11Maar je kunt wel
kiezen hoe je ernaar wilt kijken. 12Sterker nog, jij moet daarover een keuze maken.
2.We komen wederom op de kwestie van het oordelen. 2Stel jezelf dit keer de vraag of het
waarschijnlijker is of jouw oordeel waar is of het Woord van God. 3Ze zeggen namelijk
verschillende dingen over de wereld, dingen die zo tegengesteld zijn dat het zinloos is te
pogen ze te verzoenen. 4God schenkt de wereld verlossing; jouw oordeel veroordeelt haar.
God zegt dat er geen dood is; jouw oordeel ziet de dood slechts als het onvermijdelijke
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einde van het leven. 6Gods Woord verzekert jou dat Hij de wereld liefheeft; jouw oordeel
zegt dat ze niet beminnenswaard is. 7Wie heeft gelijk? 8Want één van jullie beiden heeft
ongelijk. 9Dat kan niet anders.
3.In het tekstboek wordt uitgelegd dat de Heilige Geest het Antwoord is op alle problemen
die jij hebt gemaakt. 2Deze problemen zijn geen werkelijkheid, maar voor hen die erin
geloven heeft dat geen betekenis. 3En iedereen gelooft in wat hij heeft gemaakt, want dat
werd gemaakt doordat hij erin geloofde. 4Naar deze vreemde en paradoxale situatie – die
zonder betekenis is en verstoken van enige zin, maar waaruit geen uitweg schijnt te zijn –
heeft God Zijn Oordeel gezonden als antwoord op dat van jou. 5Liefdevol vervangt Zijn
Oordeel het jouwe. 6En door deze vervanging wordt het onbegrijpelijke begrijpelijk
gemaakt. 7Hoe is in deze wereld vrede mogelijk? 8Naar jouw oordeel is dat niet mogelijk, en
kan dat nooit mogelijk zijn. 9Maar naar het Oordeel van God is wat hier weerspiegeld wordt
niets dan vrede.
4.Vrede is onmogelijk voor hen die oorlog zien. 2Vrede is onvermijdelijk voor hen die vrede
schenken. 3Hoe makkelijk kun je dan aan jouw oordeel over de wereld ontsnappen! 4Het is
niet de wereld die maakt dat vrede onmogelijk schijnt. 5Het is de wereld die jij ziet die
onmogelijk is. 6Toch heeft Gods Oordeel over deze vervormde wereld deze verlost en

geschikt gemaakt om vrede te verwelkomen. 7En vrede daalt op haar neer als een
vreugdevol antwoord. 8Vrede hoort hier nu thuis, omdat een Gedachte van God haar
intrede heeft gedaan. 9Wat anders dan een Gedachte van God maakt van de hel de Hemel,
eenvoudig door te zijn wat ze is?

De aarde buigt neer voor haar genadige
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Tegenwoordigheid, die in antwoord vooroverneigt om haar weer op te richten. 11Nu is de
vraag anders. 12Het is niet langer: ‘Kan in deze wereld vrede mogelijk zijn?’, maar in plaats
daarvan: ‘Is het niet onmogelijk dat vrede hier afwezig is?’

12. HOEVEEL LERAREN VAN GOD ZIJN ER NODIG OM DE WERELD
TE REDDEN?
1.Het antwoord op deze vraag is: één. 2Eén geheel volmaakte leraar, wiens leerproces
voltooid is, volstaat. 3Deze ene, geheiligd en verlost, wordt het Zelf dat Gods Zoon is. 4Hij
die altijd al totaal geest was, ziet zichzelf nu niet langer als een lichaam of zelfs maar als in
een lichaam. 5Daardoor is hij onbegrensd. 6En omdat hij onbegrensd is, zijn zijn gedachten
voor eeuwig en altijd verenigd met die van God. 7Zijn waarneming van zichzelf is op Gods
Oordeel gebaseerd, niet op dat van hemzelf. 8Zo deelt hij de Wil van God, en brengt hij Diens
Gedachten naar denkgeesten die nog steeds in waan verkeren. 9Hij is voor eeuwig één,
want hij is zoals God hem schiep. 10Hij heeft Christus aanvaard, en hij is verlost.
2.Zo wordt de zoon des mensen de Zoon van God. 2Het is geen werkelijke verandering; het is
een verandering van denken. 3Niets wijzigt zich vanbuiten, maar vanbinnen weerspiegelt
alles nu nog slechts de Liefde van God. 4God kan niet langer worden gevreesd, want de
denkgeest ziet geen reden voor straf. 5Gods leraren lijken met velen te zijn, want dat is wat
de wereld nodig heeft. 6Maar hoe kunnen ze van elkaar gescheiden zijn als ze verenigd zijn
in één doel, dat ze delen met God? 7Wat maakt het dan uit of ze in vele vormen verschijnen?
Hun denkgeest is één, hun verbondenheid totaal. 9En God werkt nu door hen heen als één,
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want dat is wat ze zijn.
3.Waarom is de illusie dat er velen zijn noodzakelijk? 2Alleen omdat de werkelijkheid voor
hen die in waan verkeren niet te begrijpen is. 3Slechts zeer weinigen kunnen Gods Stem
überhaupt horen, en zelfs zij kunnen Zijn boodschappen niet rechtstreeks communiceren
via de Geest, die ze gegeven heeft. 4Ze hebben een hulpmiddel nodig waardoor
communicatie mogelijk wordt met degenen die niet beseffen dat ze geest zijn. 5Een lichaam
kunnen ze zien. 6Een stem verstaan ze en daarnaar luisteren ze, zonder de angst waarop
de waarheid in hen zou stuiten. 7Vergeet niet dat de waarheid alleen daar kan komen waar
ze zonder angst verwelkomd wordt. 8Daarom hebben Gods leraren een lichaam nodig,
want hun eenheid kan niet rechtstreeks worden herkend.
4.Wat hen echter tot Gods leraren maakt, is hun inzicht in de eigenlijke bedoeling van het
lichaam. 2Naarmate ze vorderen in hun ambt, raken ze er steeds meer van overtuigd dat
het lichaam slechts fungeert als spreekbuis voor Gods Stem voor menselijke oren. 3En deze
oren zullen naar de denkgeest van de luisteraar boodschappen overbrengen die niet van
deze wereld zijn, en de denkgeest zal ze begrijpen vanwege hun Bron. 4Vanuit dit begrip
zal in deze nieuwe leraar van God het inzicht dagen wat de bedoeling van het lichaam

werkelijk is, het enige waarvoor het werkelijk kan worden gebruikt. 5Deze les volstaat om
de gedachte aan eenheid haar intrede te laten doen, en wat één is wordt als één herkend.
De leraren van God schijnen de illusie van afscheiding te delen, maar gezien het doel
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waarvoor zij het lichaam gebruiken, geloven ze, ondanks de schijn van het tegendeel, niet
in de illusie.
5.De belangrijkste les is altijd deze: waarvoor je het lichaam gebruikt, dat zal het voor jou
worden. 2Gebruik het voor zonde of aanval, wat hetzelfde is als zonde, en je zult het als
zondig zien. 3Omdat het zondig is, is het zwak en omdat het zwak is, lijdt het en sterft het.
Gebruik het om het Woord van God naar hen te brengen die dat niet hebben, en het

4

lichaam wordt heilig. 5Omdat het heilig is, kan het niet ziek zijn, noch sterven. 6Wanneer
het niet meer bruikbaar is, wordt het terzijde gelegd, en dat is alles. 7De denkgeest neemt
deze beslissing zoals hij alle beslissingen neemt die verantwoordelijk zijn voor de toestand
van het lichaam. 8Toch neemt de leraar van God deze beslissing niet alleen. 9Deed hij dat
wel, dan zou hij het lichaam een ander doel geven dan dat wat het heilig houdt. 10Gods Stem
zal hem zeggen wanneer hij zijn rol heeft vervuld, precies zoals die hem zegt wat zijn
functie is. 11Hij lijdt niet door te gaan, noch door te blijven. 12Ziekte is voor hem nu
onmogelijk.
6.Eenheid en ziekte kunnen niet naast elkaar bestaan. 2Gods leraren kiezen ervoor om een
tijdje naar dromen te kijken. 3Dat is een bewuste keuze. 4Want ze hebben geleerd dat alle
keuzen bewust worden gemaakt, in het volle besef van de consequenties daarvan. 5De
droom zegt iets anders, maar wie zou zijn vertrouwen in dromen stellen als die eenmaal
worden gezien als wat ze zijn? 6Zich van het dromen bewust zijn is de werkelijke functie
van Gods leraren. 7Ze zien de droomfiguren komen en gaan, wisselen en veranderen, lijden
en sterven. 8Maar ze worden niet misleid door wat ze zien. 9Ze erkennen dat een
droomfiguur als ziek en afgescheiden zien niet werkelijker is dan hem als gezond en mooi
te beschouwen. 10Alleen de eenheid is geen ding uit dromen. 11En dit is wat Gods leraren
erkennen dat zich achter de droom bevindt, voorbij alle schijn en toch stellig het hunne.

13. WAT IS DE WERKELIJKE BETEKENIS VAN OFFEREN?
1.Ook al is het begrip offeren in waarheid totaal betekenisloos, in de wereld heeft het wel
degelijk betekenis. 2Zoals alles in de wereld, is de betekenis ervan tijdelijk en zal het
uiteindelijk in het niets verdwijnen vanwaaruit het is voortgekomen, wanneer het zijn nut
verloren heeft. 3Nu is zijn werkelijke betekenis een les. 4Zoals alle lessen is ook deze een
illusie, want in werkelijkheid valt er niets te leren. 5Deze illusie moet echter vervangen
worden door een correctiemiddel: een andere illusie die de plaats van de eerste inneemt,
zodat beide tenslotte kunnen verdwijnen. 6De eerste illusie, die vervangen moet worden
voordat een ander denksysteem vaste voet kan krijgen, is dat het een offer is de dingen van
deze wereld op te geven. 7Wat kan dit anders zijn dan een illusie, aangezien de wereld zelf
niets meer is dan dat?
2.Het vergt een lange leerweg om zowel als feit te erkennen als te aanvaarden dat de wereld
niets te geven heeft. 2Wat kan het offeren van niets betekenen? 3Het kan niet betekenen dat
je daardoor minder hebt. 4Er is volgens wereldse begrippen geen offer waarbij het lichaam
niet betrokken is. 5Denk eens even na over wat de wereld een offer noemt. 6Macht, roem,
geld, lichamelijke genoegens: wie is de ‘held’ aan wie dit alles toebehoort? 7Kan dit enige
betekenis hebben behalve voor een lichaam? 8Maar een lichaam kan geen waarde
toekennen. 9Door zulke dingen na te jagen, verbindt de denkgeest zich met het lichaam, en
versluiert zijn Identiteit terwijl hij uit het oog verliest wat hij werkelijk is.
3.Als deze verwarring zich eenmaal heeft voltrokken, valt het voor de denkgeest onmogelijk
nog te begrijpen dat alle ‘genoegens’ van de wereld niets zijn. 2Maar wat een offer – en een
offer is het zonder meer! – brengt dit alles met zich mee. 3Nu heeft de denkgeest zichzelf
veroordeeld om te zoeken zonder te vinden, om voor altijd misnoegd en mishaagd te zijn,
om niet te weten wat hij werkelijk vinden wil. 4Wie kan aan deze zelfveroordeling
ontsnappen? 5Alleen met Gods Woord kan dit mogelijk zijn. 6Want zelfveroordeling is een
beslissing over identiteit, en niemand betwijfelt wat hij gelooft te zijn. 7Hij kan aan alles
twijfelen, maar hieraan nooit.
4.Gods leraren kunnen er geen spijt van hebben de genoegens van de wereld prijs te geven.
Is het een offer pijn op te geven? 3Is een volwassene boos als hij kinderspeelgoed opgeeft?
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Kijkt iemand wiens visie al een glimp heeft opgevangen van het gelaat van Christus met
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verlangen terug naar een slachthuis? 5Niemand die aan de wereld met al haar kwalen is
ontkomen, kijkt er met afkeuring op terug. 6Toch kan hij zich alleen maar verheugen dat hij
vrij is van alle offers die haar waarden van hem zouden eisen. 7Daaraan offert hij al zijn

vrede op. 8Daaraan offert hij al zijn vrijheid op. 9En om die te bezitten moet hij het offer
brengen van zijn hoop op de Hemel en van de herinnering van zijn Vaders Liefde. 10Kiest er
iemand die gezond denkt niets als substituut voor alles?
5.Wat is de werkelijke betekenis van offeren? 2Het is de prijs die het kost om in illusies te
geloven. 3Het is de prijs die voor de ontkenning van de waarheid moet worden betaald. 4Er
is geen genoegen in de wereld dat deze eis niet stelt, want anders zou dat genoegen als pijn
worden gezien en niemand vraagt om pijn als hij die als zodanig herkent. 5Het is het idee
van offeren dat hem blind maakt. 6Hij ziet niet waar hij om vraagt. 7En dus zoekt hij het op
talloze manieren en op talloze plaatsen, telkens gelovend dat het daar is, en telkens daarin
uiteindelijk teleurgesteld. 8‘Zoek, maar vind niet’ blijft het grimmige bevel van deze wereld,
en niemand die de doelstellingen van de wereld nastreeft kan anders handelen.
6.Je meent wellicht dat deze cursus het offer eist van alles wat je echt dierbaar is. 2In één
opzicht is dit waar, want de dingen die de Zoon van God kruisigen zijn jou dierbaar en de
cursus streeft ernaar hem te bevrijden. 3Maar vergis je niet in wat offeren betekent. 4Het
betekent altijd het opgeven van wat je wilt. 5En wat is het dat jij wilt, o leraar van God? 6Je
bent door God geroepen en je hebt geantwoord. 7Zou je nu die Roep willen offeren?
Weinigen hebben die vooralsnog gehoord, en ze kunnen zich slechts tot jou wenden. 9In
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heel de wereld is er geen andere hoop waarop ze kunnen bouwen. 10In heel de wereld is er
geen andere stem waarin die van God weerklinkt. 11Als jij de waarheid offert, blijven zij in
de hel. 12En als zij daar blijven, zal jij er met hen zijn.
7.Vergeet niet dat offeren iets totaals is. 2Er bestaan geen halve offers. 3Je kunt de Hemel niet
ten dele opgeven. 4Je kunt niet een klein beetje in de hel zijn. 5Het Woord van God kent geen
uitzonderingen. 6Juist hierdoor is het heilig en boven de wereld verheven. 7Juist zijn
heiligheid wijst naar God. 8Juist zijn heiligheid geeft je veiligheid. 9Het wordt afgewezen als
jij welke broeder ook voor wat ook aanvalt. 10Want hier voltrekt zich de afsplitsing van God.
Een afsplitsing die onmogelijk is. 12Een afsplitsing die niet kan plaatsvinden. 13En toch een
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afsplitsing waarin jij zonder enige twijfel zult geloven, omdat je een situatie hebt
veroorzaakt die onmogelijk is. 14En in deze situatie kan het onmogelijke ogenschijnlijk
gebeuren. 15Het lijkt te gebeuren onder ‘opoffering’ van de waarheid.
8.Leraar van God, vergeet niet wat offeren betekent, en bedenk bij iedere beslissing die je
neemt wat de prijs daarvan zal zijn. 2Kies voor God en alles wordt jou gegeven zonder dat
je daar enige prijs voor hoeft te betalen. 3Kies tegen Hem en jij kiest niets, ten koste van het
bewustzijn van alles. 4Wat wil je onderwijzen? 5Houd alleen in gedachten wat je wilt leren.
Want hierom dien jij je te bekommeren. 7De Verzoening is er voor jou. 8Jouw leerproces
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maakt daar aanspraak op en jouw leerproces reikt jou die aan. 9De wereld bevat haar niet.
Maar leer deze cursus en ze is van jou. 11God reikt je Zijn Woord aan, omdat Hij leraren
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nodig heeft. 12Welke andere manier is er om Zijn Zoon te verlossen?

14. HOE ZAL DE WERELD EINDIGEN?
1.Kan wat geen begin heeft werkelijk eindigen? 2De wereld zal eindigen zoals ze begon: in een
illusie. 3Maar haar einde zal een illusie van genade zijn. 4De illusie van vergeving, die totaal
is, niemand uitsluit, en onbegrensd is in zachtmoedigheid, zal zich over haar uitspreiden,
alle kwaad verhullen, alle zonde verhelen en voor eeuwig een einde maken aan schuld. 5Zo
eindigt de wereld die door schuld werd gemaakt, want nu heeft ze geen doel meer en is ze
verdwenen. 6De vader van illusies is de overtuiging dat ze een doel dienen, aan een
behoefte voldoen of in een tekort voorzien. 7Worden ze als doelloos beschouwd, dan
worden ze niet langer waargenomen. 8Hun nutteloosheid wordt ingezien en ze zijn
verdwenen. 9Op welke andere manier wordt aan alle illusies een einde gemaakt? 10Ze zijn
naar de waarheid gebracht, en de waarheid heeft ze niet gezien. 11Ze heeft gewoon aan het
betekenisloze voorbijgekeken.
2.Zolang vergeving niet totaal is, heeft de wereld wel degelijk een bedoeling. 2Ze wordt het
huis waarin vergeving wordt geboren, waar ze groeit en sterker wordt en
allesomvattender. 3Hier wordt ze gevoed, want hier is ze nodig. 4Een zachtmoedige
Verlosser, geboren waar zonde werd gemaakt en schuld werkelijk leek. 5Hier is Zijn thuis,
want hier is Hij alleszins nodig. 6Hij brengt het einde van de wereld met Zich mee. 7Het is
Zijn Roep waaraan Gods leraren gehoor geven, door zich in stilte tot Hem te wenden om
Zijn Woord te ontvangen. 8De wereld zal eindigen wanneer alles daarin door Zijn oordeel
juist beoordeeld is. 9De wereld zal eindigen met de zegening van heiligheid op haar.
Wanneer niet één gedachte aan zonde overblijft, is de wereld voorbij. 11Ze zal niet worden
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vernietigd of aangevallen, of zelfs maar aangeraakt. 12Ze zal eenvoudig ophouden schijnen
te bestaan.
3.Zeker lijkt dit nog heel, heel veraf te zijn. 2‘Wanneer niet één gedachte aan zonde overblijft’
lijkt inderdaad een doel op lange termijn. 3Maar de tijd staat stil, en wacht op het doel van
Gods leraren. 4Niet één gedachte aan zonde zal overblijven op het moment dat één van hen
de Verzoening voor zichzelf aanvaardt. 5Het is niet makkelijker één zonde te vergeven dan
ze allemaal te vergeven. 6De illusie van rangorden naar moeilijkheid is een obstakel
waaraan de leraar van God voorbij moet leren gaan en dat hij achter zich moet leren laten.
Eén zonde die door één leraar van God volmaakt vergeven is, kan de verlossing compleet
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maken. 8Kun je dit begrijpen? 9Nee, het is voor ieder hier zonder betekenis. 10Toch is het de
definitieve les, waarin de eenheid wordt hersteld. 11Het druist in tegen al het denken van
de wereld, maar dat doet de Hemel ook.

4.De wereld zal eindigen wanneer haar denksysteem totaal is omgekeerd. 2Tot dan zullen
stukjes en brokjes van haar denken zinnig lijken. 3De allerlaatste les, die het eind van de
wereld inluidt, kan niet worden gevat door hen die nog niet klaar zijn om de wereld te
verlaten en buiten haar nietige bereik te gaan. 4Wat is dan de functie van Gods leraar in
deze afsluitende les? 5Hij hoeft slechts te leren hoe hij die moet benaderen, en bereid te zijn
in de richting daarvan te gaan. 6Hij hoeft er slechts op te vertrouwen dat als Gods Stem hem
zegt dat het een les is die hij kan leren, hij die ook leren kán. 7Hij beoordeelt die niet als
moeilijk of makkelijk. 8Zijn Leraar wijst haar aan, en hij vertrouwt erop dat Hij hem zal
laten zien hoe hij haar leren kan.
5.De wereld zal eindigen in vreugde, want ze is een oord van verdriet. 2Wanneer vreugde is
gekomen, is het doel van de wereld verdwenen. 3De wereld zal eindigen in vrede, want ze
is een oord van oorlog. 4Wanneer vrede is gekomen, wat is dan het doel van de wereld? 5De
wereld zal eindigen in gelach, want ze is een oord van tranen. 6Wie kan nog langer huilen
waar er gelachen wordt? 7En slechts totale vergeving brengt dit alles om de wereld te
zegenen. 8In zegen gaat ze heen, want ze zal niet eindigen zoals ze begon. 9Het is de functie
van Gods leraren de hel in de Hemel te doen verkeren, want wat ze onderwijzen zijn lessen
waarin de Hemel weerspiegeld wordt. 10En zet je nu neer in ware nederigheid en besef dat
jij alles wat God wil dat je doet, daadwerkelijk kunt. 11Wees niet zo arrogant te zeggen dat
je Zijn eigen leerstof niet kunt leren. 12Zijn Woord zegt iets anders. 13Zijn Wil geschiede.
Iets anders is niet mogelijk. 15En wees dankbaar dat dit zo is.
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15. WORDT OVER IEDER AAN HET EIND EEN OORDEEL GEVELD?
1.Ja zeker! 2Niemand kan aan Gods Laatste Oordeel ontkomen. 3Wie zou voor eeuwig de
waarheid kunnen ontvluchten? 4Maar het Laatste Oordeel zal niet komen zolang het nog
met angst wordt geassocieerd. 5Op een dag zal ieder het verwelkomen en diezelfde dag nog
zal het hem gegeven zijn. 6Hij zal horen hoe zijn zondeloosheid wordt verkondigd over heel
de wereld en haar bevrijdt wanneer Gods Laatste Oordeel over hem ontvangen is. 7Dit is
het Oordeel waarin verlossing besloten ligt. 8Dit is het Oordeel dat hem vrij zal maken. 9Dit
is het Oordeel waarin alles samen met hem bevrijd zal worden. 10De tijd staat stil wanneer
de eeuwigheid naderbij komt, en er valt een stilte over de wereld zodat ieder dit Oordeel
over de Zoon van God vernemen kan:
Heilig ben jij, eeuwig, vrij en heel, voor eeuwig in vrede in het Hart van God. 12Waar is
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de wereld nu en waar is nu haar leed?
2.Is dit jouw oordeel over jezelf, leraar van God? 2Geloof jij dat dit volkomen waar is? 3Nee,
nog niet, nog niet. 4Maar dit is nog steeds je doel, de reden waarom jij hier bent. 5Het is jouw
functie jezelf voor te bereiden dit Oordeel te horen en te erkennen dat het waar is. 6Eén
ogenblik van compleet geloof hierin en je zult geloof achter je laten en Zekerheid hebben.
Eén ogenblik buiten de tijd kan het eind van de tijd brengen. 8Oordeel niet, want je oordeelt
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slechts over jezelf en stelt aldus dit Laatste Oordeel uit. 9Wat is jouw oordeel over de
wereld, leraar van God? 10Heb je al geleerd terug te treden en de Stem van het Oordeel in
jezelf te horen? 11Of doe je nog steeds een poging Zijn rol van Hem over te nemen? 12Leer
stil te zijn, want Zijn Stem wordt in stilheid gehoord. 13En Zijn Oordeel komt tot allen die in
stilte luisterend teruggetreden zijn en op Hem wachten.
3.Jij die soms verdrietig bent en soms kwaad, die soms het gevoel hebt dat je niet krijgt wat
jou toekomt en dat je grootste inspanningen stuiten op een gebrek aan waardering en zelfs
minachting: geef deze dwaze gedachten op! 2Ze zijn te gering en te nietsbeduidend om jouw
heilige denkgeest ook maar een ogenblik langer in beslag te nemen. 3Gods Oordeel wacht
op jou om je te bevrijden. 4Wat kan de wereld jou bieden dat jij liever hebt, ongeacht hoe je
over haar gaven oordeelt? 5Je zult geoordeeld worden en wel rechtvaardig en eerlijk. 6Er is
geen bedrog in God. 7Zijn beloften zijn zeker. 8Onthoud dat. 9Zijn beloften staan ervoor
garant dat Zijn Oordeel, en alleen het Zijne, tot slot aanvaard zal worden. 10Het is jouw
functie ervoor te zorgen dat dit slot spoedig zal zijn. 11Het is jouw functie dat in je hart te
bewaren en het heel de wereld aan te bieden om het veilig te stellen.

16. HOE BEHOORT EEN LERAAR VAN GOD ZIJN DAG DOOR TE
BRENGEN?
1.Voor de gevorderde leraar van God heeft deze vraag geen betekenis. 2Er is geen programma,
want de lessen veranderen elke dag. 3Toch is de leraar van God maar van één ding zeker:
ze veranderen niet willekeurig. 4Omdat hij dit inziet en begrijpt dat het waar is, is hij
tevreden. 5Vandaag en alle dagen zal hem worden verteld waaruit zijn rol allemaal bestaat.
En degenen die deze rol met hem delen, zullen hem vinden, zodat ze de lessen voor die
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dag samen kunnen leren. 7Niet één persoon die hij nodig heeft is afwezig, niet één persoon
wordt gezonden met een leerdoel dat niet al werd vastgelegd, en deze zelfde dag nog kan
worden geleerd. 8Voor de gevorderde leraar van God is deze vraag dan ook overbodig. 9Ze
is gesteld en beantwoord, en hij blijft constant met het Antwoord in contact. 10Hij is klaar
en ziet de weg die hij gaat geëffend en veilig voor zich liggen.
2.Maar hoe zit het met degenen die zijn zekerheid nog niet hebben bereikt? 2Zij zijn nog niet
klaar voor zo’n gebrek aan structurering hunnerzijds. 3Wat moeten ze doen om te leren de
dag aan God te geven? 4Er zijn wel een aantal algemene regels die gelden, ook al moet ieder
die op zijn eigen manier naar beste kunnen hanteren. 5Een vaste routine is als zodanig
gevaarlijk, omdat ze gemakkelijk zelf tot een god kan worden, en dan juist een bedreiging
vormt voor de doelen waarvoor ze is opgesteld. 6In het algemeen kan dus gezegd worden
dat het goed is de dag op de juiste manier te beginnen. 7Het is altijd mogelijk opnieuw te
beginnen, mocht de dag met een vergissing begonnen zijn. 8Maar uit het oogpunt van
tijdwinst liggen de voordelen voor de hand.
3.In het begin is het wijs in termen van tijd te denken. 2Dit is allerminst het ultieme criterium,
maar het is bij aanvang waarschijnlijk het eenvoudigste om je aan te houden. 3Het is
essentieel dat in een vroeg stadium het winnen van tijd wordt beklemtoond, maar hoewel
dit in het hele leerproces belangrijk blijft, krijgt het steeds minder nadruk. 4In het begin
kunnen we gerust zeggen dat tijd gewijd aan een juist begin van de dag inderdaad tijd
bespaart. 5Hoeveel tijd zou zo doorgebracht moeten worden? 6Dit dient van Gods leraar zelf
af te hangen. 7Hij kan op die titel pas aanspraak maken als hij het werkboek heeft
doorgewerkt, aangezien we leren binnen het kader van onze cursus. 8Na het voltooien van
de meer gestructureerde oefenperioden die het werkboek bevat, zal de individuele
behoefte het voornaamste aandachtspunt worden.
4.Deze cursus is steeds praktisch. 2Het kan zijn dat de leraar van God als hij wakker wordt
niet in een toestand verkeert die gunstig is voor vredige gedachten. 3Als dat zo is, laat hij

zich dan alleen te binnen brengen dat hij ervoor kiest zo spoedig mogelijk tijd met God
door te brengen, en laat hij dat dan ook doen. 4De duur daarvan is niet de hoofdzorg. 5Men
kan makkelijk een uur lang met gesloten ogen stilzitten en niets bereiken. 6Men kan even
makkelijk God slechts een ogenblik geven en zich in dat ogenblik volledig met Hem
verenigen. 7Misschien is de enige veralgemening die gemaakt kan worden de volgende:
neem zo spoedig mogelijk na het ontwaken je stille tijd, en ga daar nog een paar minuten
mee door nadat je het moeilijk begint te vinden. 8Je komt dan misschien tot de ontdekking
dat de moeilijkheid wegebt en oplost. 9Gebeurt dat niet, dan is het tijd om te stoppen.
5.Dezelfde werkwijze dient ‘s avonds te worden gevolgd. 2Misschien zou je stille tijd tamelijk
vroeg in de avond moeten plaatsvinden als het voor jou niet haalbaar is die vlak voor het
slapen te houden. 3Het is niet verstandig om dat liggend te doen. 4Het is beter rechtop te
zitten, in elke houding die je maar prettig vindt. 5Nu je het werkboek doorgenomen hebt,
moet je in dit opzicht toch wel tot enige conclusies gekomen zijn. 6Als dat mogelijk is, is het
toch wenselijk vlak voor het slapen tijd aan God te wijden. 7Het brengt je denkgeest in een
rusttoestand en leidt jou weg van angst. 8Als het je beter past deze tijd eerder te houden,
zorg er dan tenminste voor dat jij niet vergeet een korte periode te nemen – een moment
volstaat –, waarin jij je ogen sluit en aan God denkt.
6.Eén gedachte in het bijzonder zou je de hele dag door in gedachten moeten houden. 2Het is
een gedachte van pure vreugde, een gedachte van vrede, een gedachte van onbeperkte
bevrijding, onbeperkt want alle dingen zijn erin bevrijd. 3Jij meent dat je voor jezelf een
veilige plek hebt gemaakt. 4Jij meent dat je een macht hebt gemaakt die je redden kan van
alle beangstigende dingen die je in dromen ziet. 5Dat is niet zo. 6Daar ligt jouw veiligheid
niet. 7Wat je opgeeft is louter de illusie dat je illusies beschermt. 8En dit en dit alleen jaagt
jou angst aan. 9Hoe dwaas om zo bang te zijn voor niets! 10Voor helemaal niets! 11Je
verdedigingen zullen niet werken, maar jij bent niet in gevaar. 12Je hebt ze niet nodig.
Erken dit en ze zullen verdwijnen. 14En alleen dan zul jij je werkelijke bescherming
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aanvaarden.
7.Hoe eenvoudig en licht verglijdt de tijd voor de leraar van God die Zijn bescherming heeft
aanvaard! 2Al wat hij vroeger in naam van veiligheid ondernam, interesseert hem niet
meer. 3Want hij is veilig en weet dat ook. 4Hij heeft een Gids die niet zal falen.5Hij hoeft geen
onderscheid te maken tussen de problemen die hij ziet, want Hij tot Wie hij zich met elk
ervan wendt, ziet geen rangorde naar moeilijkheid bij het oplossen ervan. 6Hij is even veilig
in het heden als hij was voordat hij illusies in zijn denkgeest toeliet, en als hij zijn zal
wanneer hij ze losgelaten heeft. 7Er is in zijn toestand op verschillende tijdstippen en op

verschillende plaatsen geen verschil, want voor God zijn ze allemaal één en hetzelfde.
Hierin ligt zijn veiligheid. 9En meer dan dit heeft hij niet nodig.

8

8.Toch zullen er langs de weg die de leraar van God nog heeft te gaan verleidingen zijn, en het
is daarom nodig dat hij zich heel de dag door zijn bescherming in herinnering brengt. 2Hoe
kan hij dit doen, vooral gedurende de tijd dat zijn denkgeest in beslag wordt genomen door
uiterlijkheden? 3Hij kan het alleen maar proberen, en zijn succes hangt af van zijn
overtuiging dat hij slagen zal. 4Hij dient er zeker van te zijn dat zijn welslagen niet van hem
afkomstig is, maar dat het hem gegeven zal worden op elk moment, op elke plaats en in
elke omstandigheid wanneer hij daarom vraagt. 5Er zijn momenten dat zijn zekerheid zal
wankelen en zodra dit gebeurt, zal hij zijn vroegere pogingen hervatten zich alleen op
zichzelf te verlaten. 6Vergeet niet dat dit magie is, en magie is een armzalig surrogaat voor
ware hulp. 7Het is niet goed genoeg voor Gods leraar, want het is niet genoeg voor Gods
Zoon.
9.Het vermijden van magie is het vermijden van verleiding. 2Want alle verleiding is niets
anders dan een poging een andere wil in de plaats te stellen van Die van God. 3Deze
pogingen kunnen weliswaar beangstigend lijken, maar ze zijn alleen maar meelijwekkend.
Ze kunnen geen gevolgen hebben, noch goede noch slechte, noch die lonen noch die offers
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eisen, noch die genezen noch die vernietigen, noch die geruststellen noch die angst
opwekken. 5Wanneer alle magie wordt onderkend als louter niets, heeft de leraar van God
de verst gevorderde staat bereikt. 6Alle tussenliggende lessen leiden slechts hiernaartoe en
brengen dit doel dichter bij erkenning. 7Want elk soort magie, in welke vorm ook, doet
eenvoudigweg niets. 8Het feit dat ze geen macht heeft, is de reden dat je er zo makkelijk
aan ontsnapt. 9Wat geen gevolgen heeft, kan bezwaarlijk angst aanjagen.
10.Er is geen surrogaat voor de Wil van God. 2Simpel uitgedrukt is het dit feit waaraan de
leraar van God zijn dag wijdt. 3Elk surrogaat dat hij als werkelijk zou aanvaarden, kan hem
slechts misleiden. 4Maar hij is veilig voor elke misleiding, als hij dat kiest. 5Misschien moet
hij zich herinneren: ‘God is met mij. 6Ik kan niet worden misleid.’ 7Misschien heeft hij liever
andere woorden, of maar één, of geen enkel woord. 8Toch dient hij elke verleiding om
magie voor waar aan te nemen op te geven door in te zien, niet dat ze beangstigend is, niet
dat ze zondig is, niet dat ze gevaarlijk is, maar enkel dat ze zonder betekenis is. 9Omdat ze
in offers en afscheiding geworteld is, twee aspecten van eenzelfde vergissing en niets meer,
kiest hij slechts alles op te geven wat hij nooit bezat. 10En in ruil voor dit ‘offer’ keert de
Hemel terug in zijn bewustzijn.

11.Is dit niet een ruil die jij zou willen? 2De wereld zou die ruil graag doen als ze zou weten
dat die mogelijk was. 3Juist Gods leraren moeten haar onderwijzen dat het kan. 4En dus is
het hun functie ervoor te zorgen dat zíj het hebben geleerd. 5Je loopt de hele dag door geen
risico, tenzij jij je vertrouwen stelt in magie, want alleen dit leidt tot pijn. 6‘Er is geen wil
dan Die van God.’ 7Zijn leraren weten dat dit zo is, en hebben geleerd dat al het andere
magie is. 8Alle geloof in magie wordt instandgehouden door slechts één onnozele illusie: –
dat het werkt. 9Hun hele training lang, elke dag en elk uur, ja zelfs elke minuut en seconde,
moeten Gods leraren de vormen van magie leren onderkennen en zien dat ze zonder
betekenis zijn. 10Angst wordt eraan onttrokken en dus verdwijnen ze. 11En zo wordt de
Hemelpoort opnieuw geopend, en kan zijn licht weer schijnen op een ongestoorde
denkgeest.

17. HOE GAAN GODS LERAREN OM MET MAGISCHE GEDACHTEN?
1.Dit is zowel voor de leraar als de leerling een beslissende vraag. 2Als deze kwestie verkeerd
wordt behandeld, heeft de leraar van God zichzelf gekwetst en bovendien zijn leerling
aangevallen. 3Dit versterkt de angst en zorgt ervoor dat voor hen beiden magie heel
werkelijk lijkt. 4Hoe hij met magie moet omgaan, wordt zodoende een cruciale les die de
leraar van God meester moet worden. 5Zijn eerste verantwoordelijkheid in deze is haar niet
aan te vallen. 6Als een magische gedachte enige vorm van woede opwekt, dan kan Gods
leraar er zeker van zijn dat hij zijn eigen geloof in zonde versterkt en zichzelf heeft
veroordeeld. 7Hij kan er eveneens zeker van zijn dat hij depressiviteit, pijn, angst en onheil
over zich heeft afgeroepen. 8Laat hij zich dan herinneren dat hij juist dit niet wil
onderwijzen, omdat hij juist dit niet wil leren.
2.Er bestaat echter de verleiding om op magie te reageren op een manier die haar versterkt.
En dit is niet altijd duidelijk. 3Het kan in feite makkelijk schuilgaan achter een wens om te
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helpen. 4Juist deze dubbele wens maakt dat de hulp van geringe waarde is en wel tot
ongewenste resultaten moet leiden. 5Evenmin moet vergeten worden dat het resultaat dat
daaruit voortkomt steeds op gelijke wijze leraar én leerling treft. 6Hoe vaak is het niet al
benadrukt dat je slechts aan jezelf geeft? 7En waar kan dat beter blijken dan in het soort
hulp dat de leraar van God geeft aan hen die zijn hulp nodig hebben? 8Hier wordt zijn gave
hem zeer duidelijk gegeven. 9Want hij zal slechts geven wat hij voor zichzelf gekozen heeft.
En in deze gave ligt zijn oordeel over de heilige Zoon van God.
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3.Het is het makkelijkst een vergissing daar te laten corrigeren waar die het meest zichtbaar
is, en vergissingen kunnen aan hun gevolgen worden herkend. 2Een les die naar waarheid
onderwezen wordt kan tot niets anders leiden dan tot bevrijding voor leraar én leerling
die één intentie met elkaar deelden. 3Aanval kan alleen zijn intrede doen als het zien van
afzonderlijke doelen is binnengeslopen. 4En dat moet zonder meer het geval zijn geweest
als het resultaat iets anders is dan vreugde. 5Het eenduidige streven van de leraar wendt
het verdeelde doel van de leerling in één richting, waarbij de roep om hulp zijn enige appèl
wordt. 6Hierop kan dan ook gemakkelijk worden gereageerd met slechts één antwoord, en
dit antwoord zal feilloos in de denkgeest van de leraar doordringen. 7Van daaruit straalt
het de denkgeest van de leerling binnen, en maakt die één met die van hem.
4.Het is wellicht nuttig te onthouden dat niemand kwaad kan worden op een feit. 2Het is altijd
een interpretatie die aanleiding geeft tot negatieve emoties, ongeacht hun ogenschijnlijke
rechtvaardiging door wat feiten lijken te zijn. 3En eveneens ongeacht de intensiteit van de

woede die werd opgewekt. 4Het kan gewoon een lichte irritatie zijn, wellicht te zwak om
ook maar duidelijk te worden onderkend. 5Of het kan de vorm aannemen van intense
razernij, vergezeld van gedachten over geweld, gefantaseerd of ogenschijnlijk uitgeleefd.
Dat doet er niet toe. 7Al deze reacties zijn hetzelfde. 8Ze verdoezelen de waarheid en dat
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kan nooit een kwestie van gradatie zijn. 9Ofwel is de waarheid duidelijk zichtbaar, of ze is
dat niet. 10Ze kan niet gedeeltelijk worden gezien. 11Wie zich niet bewust is van de waarheid,
moet wel illusies aanschouwen.
5.Woede als reactie op vermeende magische gedachten is een grondoorzaak van angst. 2Ga
eens na wat deze reactie betekent, en haar centrale plaats in het denksysteem van de
wereld wordt zonneklaar. 3Louter door haar aanwezigheid bevestigt een magische
gedachte een afscheiding van God. 4Ze verklaart in de duidelijkst mogelijke vorm dat de
denkgeest die gelooft dat hij een afgescheiden wil heeft die de Wil van God kan weerstaan,
tevens gelooft dat hij daarin kan slagen. 5Dat dit allerminst een feit kan zijn, ligt voor de
hand. 6Maar dat kan worden geloofd dat het een feit is, ligt evenzeer voor de hand. 7En hier
staat de wieg van schuld. 8Wie zich de plaats van God toeëigent en die zelf inneemt, heeft
nu een dodelijke ‘vijand’. 9En hij staat in zijn bescherming noodgedwongen alleen en moet
voor zichzelf een schild maken om zich te beveiligen tegen razernij die nooit bekoeld kan
worden en wraak die nooit kan worden verzadigd.
6.Hoe kan deze ongelijke strijd worden beslecht? 2Het eind ervan is onafwendbaar, want het
kan niet anders dan uitlopen op de dood. 3Hoe kan men dan in zijn eigen verdediging
geloven? 4Opnieuw moet magie te hulp schieten. 5Vergeet de strijd. 6Aanvaard die als feit
en vergeet die dan. 7Vergeet de onmogelijke overmacht tegenover jou. 8Vergeet de
onmetelijkheid van de ‘vijand’, en denk niet aan je zwakheid in vergelijking daarmee.
Aanvaard je afgescheidenheid, maar vergeet hoe die tot stand kwam. 10Geloof dat jij die
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strijd gewonnen hebt, maar bewaar niet de minste herinnering aan Wie je grote
‘tegenstander’ werkelijk is. 11Door jouw ‘vergeten’ op Hem te projecteren, komt het je voor
dat ook Hij vergeten heeft.
7.Maar wat zal nu je reactie zijn op alle magische gedachten? 2Ze kunnen slechts de slapende
schuld, die jij hebt weggestopt maar niet losgelaten, opnieuw wakker maken. 3Elk zegt
duidelijk tot je angstige denkgeest: ‘Jij hebt je de plaats van God toegeëigend. 4Denk niet
dat Hij dat vergeten is.’ 5Hier zien we de angst voor God op zijn sterkst vertegenwoordigd.
Want in die gedachte heeft schuld de waanzin al tot de troon van God Zelf verheven. 7En
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nu is er geen hoop meer. 8Behalve om te doden. 9Dit is nu verlossing. 10Een boze vader
achtervolgt zijn schuldige zoon. 11Doden of gedood worden, dat is hier immers de enige

keus. 12Daarbuiten is er geen, want wat gedaan werd, kan niet ongedaan worden gemaakt.
De bloedvlek kan nooit worden verwijderd en ieder die deze smet op zich draagt, moet
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de dood smaken.
8.In deze hopeloze situatie zendt God Zijn leraren. 2Zij brengen het licht der hoop van God
Zelf. 3Er is een uitweg mogelijk. 4Die kan geleerd en onderwezen worden, maar dat vereist
geduld en een overvloed aan bereidwilligheid. 5Uitgaande hiervan steekt de onloochenbare
eenvoud van de les als een intens wit licht af tegen een zwarte horizon, want dat is het. 6Als
woede voortkomt uit een interpretatie en niet uit een feit, is die nooit gerechtvaardigd.
Zodra dit begrepen wordt – al is het maar vaag –, dan staat de weg open. 8Nu is het mogelijk
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de volgende stap te zetten. 9Eindelijk kan de interpretatie gewijzigd worden. 10Magische
gedachten hoeven niet tot veroordeling te leiden, want in wezen hebben ze niet de macht
om schuld op te roepen. 11En dus kunnen ze worden genegeerd, en zo in de waarste zin
worden vergeten.
9.Waanzin lijkt alleen maar vreselijk. 2In waarheid heeft hij geen macht om ook maar iets te
maken. 3Zoals magie die zijn dienaar wordt, valt hij niet aan noch beschermt hij. 4Waanzin
zien en het denksysteem ervan onderkennen betekent kijken naar niets. 5Kan niets woede
opwekken? 6Allerminst. 7Bedenk dan, leraar van God, dat woede een werkelijkheid ziet die
er niet is; toch is de woede het zekere bewijs dat jij in de feitelijkheid ervan gelooft. 8Nu is
een uitweg onmogelijk, tot je inziet dat je hebt gereageerd op je eigen interpretatie die je
op de buitenwereld hebt geprojecteerd. 9Laat dit meedogenloze zwaard nu uit je handen
worden genomen. 10Er is geen dood. 11Dit zwaard bestaat niet. 12De angst voor God is zonder
oorzaak. 13Maar Zijn Liefde is Oorzaak van alles wat buiten alle angst ligt, en dus voor
eeuwig werkelijk is en voor altijd waar.

18. HOE KOMT CORRECTIE TOT STAND?
1.Correctie van permanente aard – en alleen dat is ware correctie –, kan niet totstandkomen
zolang de leraar van God niet is opgehouden interpretatie met feiten, of illusies met
waarheid te verwarren. 2Als hij met zijn leerling over een magische gedachte redetwist, die
aanvalt, het foutieve eraan probeert vast te stellen of de onjuistheid ervan wil aantonen,
getuigt hij slechts van haar werkelijkheid. 3Depressiviteit is dan onvermijdelijk, want hij
heeft zowel zijn leerling als zichzelf ‘bewezen’ dat het hun taak is te ontkomen aan wat
werkelijk is. 4En dat kan alleen maar onmogelijk zijn. 5De werkelijkheid is onveranderlijk.
Magische gedachten zijn niets dan illusies. 7Anders zou verlossing slechts dezelfde
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eeuwenoude onmogelijke droom zijn, maar in een andere vorm. 8De verlossingsdroom
heeft echter een nieuwe inhoud. 9Het verschil ligt niet alleen in de vorm.
2.De belangrijkste les die Gods leraren moeten leren is hoe ze totaal zonder woede op
magische gedachten kunnen reageren. 2Alleen op deze manier kunnen ze de waarheid over
zichzelf verkondigen. 3Door hen heen kan de Heilige Geest nu spreken over de
werkelijkheid van Gods Zoon. 4Nu kan Hij de wereld zondeloosheid in herinnering brengen,
de enige onveranderde en onveranderbare toestand van al wat God geschapen heeft. 5Nu
kan Hij het Woord van God spreken tot oren die horen, en de visie van Christus brengen
naar ogen die zien. 6Nu is Hij vrij om alle denkgeesten de waarheid te onderwijzen omtrent
wat zij zijn, zodat ze blijmoedig aan Hem worden teruggegeven. 7En nu is schuld vergeven,
en wordt er volledig aan voorbijgezien in Zijn visie en in Gods Woord.
3.Woede krijst slechts: ‘Schuld is werkelijk!’ 2De werkelijkheid wordt weggewist wanneer
deze waanzinnige overtuiging als vervanging wordt genomen van Gods Woord. 3De ogen
van het lichaam ‘zien’ nu; alleen zijn oren kunnen ‘horen’. 4De geringe ruimte die het
inneemt en zijn ijle adem worden de maatstaf voor de werkelijkheid. 5En de waarheid
wordt futiel en verliest haar betekenis. 6Correctie heeft één antwoord op dit alles en op de
wereld die hierop berust:
Je ziet slechts interpretatie voor de waarheid aan. 8En je vergist je. 9Maar een
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vergissing is geen zonde, en de werkelijkheid is door jouw vergissingen niet van haar
troon gestoten. 10God regeert voor eeuwig, en alleen Zijn wetten heersen over jou en
over de wereld. 11Zijn Liefde blijft het enige wat er is. 12Angst is een illusie, want jij bent
zoals Hij.

4.Om genezing te kunnen brengen wordt het voor de leraar van God dus essentieel dat hij al
zijn eigen vergissingen laat corrigeren. 2Als hij ook maar het kleinste spoortje irritatie in
zichzelf bespeurt wanneer hij op iemand reageert, laat hij dan ogenblikkelijk beseffen dat
hij een interpretatie heeft gemaakt die niet waar is. 3Laat hij dan naar binnen keren en zich
richten tot zijn eeuwige Gids, en Hem laten beoordelen wat de reactie zou moeten zijn. 4Zo
wordt hij genezen, en met zijn genezing wordt zijn leerling samen met hem genezen. 5De
enige verantwoordelijkheid van de leraar van God bestaat erin de Verzoening voor zichzelf
te aanvaarden. 6Verzoening betekent correctie, of het ongedaan maken van vergissingen.
Wanneer dit tot stand is gebracht, wordt de leraar van God per definitie een
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wonderdoener. 8Zijn zonden zijn hem vergeven en hij veroordeelt zichzelf niet meer. 9Hoe
kan hij dan iemand anders veroordelen? 10En wie is er dan nog die niet door zijn vergeving
wordt genezen?

19. WAT IS RECHTVAARDIGHEID?
1.Rechtvaardigheid is de goddelijke correctie van onrechtvaardigheid. 2Onrechtvaar digheid
is de basis van alle oordelen in de wereld. 3Rechtvaardigheid corrigeert de interpretaties
die onrechtvaardigheid oproept en doet die teniet. 4In de Hemel bestaat er geen
rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid, want dwaling is onmogelijk en correctie zonder
betekenis. 5In deze wereld echter berust vergeving op rechtvaardigheid, aangezien alle
aanval alleen maar onrechtvaardig kan zijn. 6Rechtvaardigheid is het vonnis van de Heilige
Geest over de wereld. 7Behalve in Zijn oordeel is rechtvaardigheid onmogelijk, want
niemand in de wereld is in staat om alleen maar rechtvaardige interpretaties te maken en
alle onrechtvaardigheden naast zich neer te leggen. 8Als Gods Zoon eerlijk geoordeeld was
geweest, zou er geen noodzaak tot verlossing zijn. 9De gedachte van afscheiding zou voor
eeuwig ondenkbaar zijn geweest.
2.Rechtvaardigheid is, evenals haar tegendeel, een interpretatie. 2Het is echter de enige
interpretatie die tot de waarheid leidt. 3Dit wordt mogelijk doordat rechtvaardigheid,
hoewel ze op zichzelf niet waar is, niets bevat dat tegengesteld is aan de waarheid. 4Er is
geen ingeschapen conflict tussen rechtvaardigheid en waarheid; het ene is slechts het
eerste stapje in de richting van het andere. 5Het pad wordt heel anders naarmate men
verdergaat. 6En evenmin kunnen al de grootsheid, de indrukwekkendheid van het tafereel
en de geweldige zich openende vergezichten die zich aan iemand voordoen wanneer hij de
reis voortzet, al bij aanvang worden voorspeld. 7Maar zelfs dit alles, waarvan de pracht
naarmate men voortgaat onbeschrijfelijke hoogten bereikt, valt zonder meer in het niet bij
alles wat wacht wanneer het pad ophoudt en de tijd samen ermee eindigt. 8Maar men moet
ergens beginnen. 9Rechtvaardigheid is het begin.
3.Alle denkbeelden over je broeders en jezelf, alle angst voor toekomstige omstandigheden
en alle bekommernissen over het verleden komen voort uit onrechtvaardigheid. 2Dit is de
lens die, voor de ogen van het lichaam gehouden, de waarneming vervormt en een
getuigenis van een vervormde wereld terugbrengt naar de denkgeest die de lens gemaakt
heeft en voor wie hij zeer dierbaar is. 3Precies op deze manier wordt ieder denkbeeld over
de wereld selectief en willekeurig opgebouwd. 4‘Zonden’ worden waargenomen en
gerechtvaardigd door een zorgvuldige selectiviteit waarin alle gedachten aan heelheid wel
verloren moeten gaan. 5Vergeving heeft in zo’n bestel geen plaats, want er is niet één
‘zonde’ die niet voor eeuwig waar lijkt.

4.Verlossing is Gods rechtvaardigheid. 2Ze maakt je opnieuw bewust van de heelheid van de
fragmenten die jij als verbrokkeld en gescheiden waarneemt. 3En juist hierdoor wordt de
angst voor de dood overwonnen. 4Want afzonderlijke fragmenten moeten wel sterven en
vergaan, maar heelheid is onsterfelijk. 5Ze blijft voor eeuwig en altijd zoals haar Schepper
is, daar ze één is met Hem. 6Gods Oordeel is Zijn rechtvaardigheid. 7Hierop – een Oordeel
dat generlei veroordeling kent, een waardeoordeel volledig gebaseerd op liefde – heb jij je
onrechtvaardigheid geprojecteerd, waarbij jij God de lens geeft van de vervormde
waarneming waarmee jij kijkt. 8Nu behoort die toe aan Hem en niet aan jou. 9Je bent bang
voor Hem en ziet niet dat jij jouw Zelf als vijand haat en vreest.
5.Bid om Gods rechtvaardigheid en verwar Zijn barmhartigheid niet met je eigen waanzin.
Waarneming kan elk beeld maken dat de denkgeest wenst te zien. 3Vergeet dit niet. 4Hierin
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is of de Hemel of de hel gelegen, naar jij verkiest. 5Gods rechtvaardigheid wijst juist naar de
Hemel omdat ze volledig onpartijdig is. 6Ze aanvaardt alle bewijzen die voor haar worden
gebracht, waarbij ze niets weglaat, en niets als gescheiden en afgezonderd van heel de rest
inschat. 7Vanuit dit ene standpunt, en dit alleen, oordeelt ze. 8Hier wordt alle aanval en
veroordeling betekenisloos en onverdedigbaar. 9Waarneming komt tot rust, de denkgeest
is stil, en het licht keert weer terug. 10Nu is visie herwonnen. 11Wat verloren was, is nu
gevonden. 12De vrede van God daalt neer over heel de wereld, en we kunnen zien. 13Ja, we
kunnen zien!

20. WAT IS DE VREDE VAN GOD?
1.Er is gezegd dat er een soort vrede is die niet van deze wereld is. 2Hoe wordt ze herkend?
Hoe wordt ze gevonden? 4En als ze gevonden is, hoe kan ze worden bewaard? 5Laten we
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elk van deze vragen afzonderlijk in ogenschouw nemen, want elke vraag weerspiegelt een
andere stap op de weg.
2.Ten eerste, hoe kan de vrede van God worden herkend? 2Gods vrede wordt allereerst aan
slechts één ding herkend: ze is in elk opzicht totaal anders dan alle voorgaande ervaringen.
Ze roept niets wat voorafging in herinnering. 4Ze brengt geen associaties uit het verleden
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met zich mee. 5Het is een volledig nieuw gegeven. 6Er is een contrast, zeker, tussen dit
gegeven en heel het verleden. 7Maar vreemd genoeg is het geen contrast van ware
verschillen. 8Het verleden glijdt eenvoudig weg en in zijn plaats komt eeuwigdurende stilte.
Dat alleen. 10Het eerder waargenomen contrast is gewoon verdwenen. 11De stilte heeft zich
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over alles uitgespreid.
3.Hoe kan deze stilte worden gevonden? 2Niemand die maar op zoek gaat naar de
voorwaarden hiervoor kan nalaten die stilte te vinden. 3Gods vrede kan nooit komen waar
woede is, want woede ontkent noodzakelijkerwijs dat vrede bestaat. 4Wie woede in enig
opzicht of in enige omstandigheid als gerechtvaardigd ziet, verklaart dat vrede geen
betekenis heeft en moet wel geloven dat ze niet kan bestaan. 5In deze toestand kan vrede
niet worden gevonden. 6Vergeving is dan ook de noodzakelijke voorwaarde om Gods vrede
te vinden. 7Meer nog, wanneer er vergeving is, moet er vrede zijn. 8Want wat behalve aanval
leidt tot oorlog? 9En wat anders dan vrede is het tegendeel van oorlog? 10Hier komt het
aanvankelijke contrast helder en duidelijk naar voren. 11Maar wanneer vrede is gevonden,
is de oorlog zonder betekenis. 12En nu wordt het conflict als niet-bestaand en onwerkelijk
gezien.
4.Hoe wordt de vrede van God bewaard als ze eenmaal is gevonden? 2Terugkerende woede,
in welke vorm ook, zal het zware gordijn eens te meer laten zakken en de overtuiging dat
vrede niet kan bestaan zal vast en zeker terugkomen. 3Dan wordt oorlog opnieuw als de
enige werkelijkheid aangenomen. 4Nu moet jij je zwaard opnieuw neerleggen, hoewel je
niet eens beseft dat je het weer hebt opgenomen. 5Maar je zult ontdekken dat jij het
opnieuw voor je verdediging moet hebben opgepakt, wanneer jij je herinnert – al is het nu
maar vaag – hoe gelukkig je erzonder was. 6Sta nu een ogenblik hierbij stil en denk hieraan:
wil je conflict of is Gods vrede een betere keus? 7Welk van de twee geeft jou meer? 8Een

vredige denkgeest is geen geringe gave. 9Zou je niet liever willen leven dan ervoor kiezen
te sterven?
5.Leven is vreugde, maar de dood kan alleen tranen storten. 2Je ziet in de dood een middel om
te ontsnappen aan wat jij hebt gemaakt. 3Maar dit zie je niet: dat jij de dood gemaakt hebt,
en dat die slechts de illusie van een einde is. 4De dood kan geen ontsnappingsmiddel zijn,
omdat het niet het leven is waar het probleem ligt. 5Leven heeft geen tegendeel, want het
is God. 6Leven en dood lijken elkaars tegendelen, omdat jij beslist hebt dat de dood aan het
leven een eind maakt. 7Vergeef de wereld, en je zult begrijpen dat alles wat God geschapen
heeft geen einde hebben kan, en dat niets wat Hij niet geschapen heeft werkelijk is. 8In deze
ene zin wordt onze cursus uitgelegd. 9In deze ene zin wordt aan onze oefeningen hun enige
richting gegeven. 10En in deze ene zin wordt het hele leerplan van de Heilige Geest precies
zo omschreven als het is.
6.Wat is de vrede van God? 2Niet meer dan dit: het simpele inzicht dat Zijn Wil totaal zonder
tegendeel is. 3Er is geen gedachte die Zijn Wil weerspreekt en toch waar kan zijn. 4Het
contrast tussen Zijn Wil en de jouwe schíjnt slechts werkelijkheid te zijn. 5In waarheid was
er geen conflict, want Zijn Wil is de jouwe. 6Nu is de machtige Wil van God Zelf Zijn gave
aan jou. 7Hij probeert die niet voor Zichzelf te houden. 8Waarom zou jij proberen jouw
nietige zwakke inbeeldingen gescheiden te houden van Hem? 9De Wil van God is Eén, en al
wat er is. 10Dit is je erfgoed. 11Het universum voorbij zon en sterren en alle gedachten die jij
je maar kunt indenken, behoort jou toe. 12Gods vrede is de voorwaarde voor Zijn Wil.
Verwerf Zijn vrede en jij zult je Hem herinneren.
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21. WAT IS DE ROL VAN WOORDEN BIJ GENEZING?
1.Strikt genomen spelen woorden helemaal geen rol bij genezing. 2De motiverende factor is
gebed, of vragen. 3Waar je om vraagt, dat ontvang je. 4Maar dit verwijst naar het gebed van
het hart, niet naar de woorden die je bij het bidden gebruikt. 5Soms zijn de woorden en het
gebed met elkaar in tegenspraak, soms stemmen ze overeen. 6Het is van geen belang. 7God
verstaat geen woorden, want die zijn gemaakt door afgescheiden denkgeesten om hen in
de illusie van afgescheidenheid te houden. 8Woorden kunnen behulpzaam zijn, vooral voor
de beginner, om je te helpen concentreren en het gemakkelijker te maken irrelevante
gedachten buiten te houden of op zijn minst te beheersen. 9Laten we echter niet vergeten:
woorden zijn slechts symbolen van symbolen.

Ze zijn daarom dubbel van de
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werkelijkheid verwijderd.
2.Als symbolen hebben woorden heel specifieke verwijzingen. 2Zelfs wanneer ze uiterst
abstract lijken, neigt het beeld dat zich in de denkgeest aandient ertoe zeer concreet te zijn.
Als er geen specifieke verwijzing in de denkgeest opkomt in samenhang met het woord,
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heeft het woord weinig of geen praktische betekenis en kan het zodoende het
genezingsproces niet helpen. 4Het gebed van het hart vraagt niet echt om concrete zaken.
Het vraagt altijd om enigerlei ervaring, waarbij de specifieke zaken waar om gevraagd
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wordt de dragers zijn van de ervaring die naar de mening van de vrager wordt verlangd.
De woorden zijn dus symbolen voor de zaken waarom wordt gevraagd, maar de zaken zelf

6

staan slechts voor de ervaringen waarop wordt gehoopt.
3.Het gebed om dingen van deze wereld zal ervaringen van deze wereld brengen. 2Als het
gebed van het hart hierom vraagt, zal dit worden gegeven omdat dit ontvangen zal worden.
Het is uitgesloten dat het gebed van het hart in de waarneming van degene die erom vraagt
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onbeantwoord blijft. 4Als hij het onmogelijke vraagt, als hij iets wil wat niet bestaat of in
zijn hart zoekt naar illusies, wordt dit alles zijn deel. 5De macht van zijn beslissing schenkt
het hem zoals hij het vraagt. 6Hierin zijn hel en Hemel gelegen. 7De slapende Zoon van God
blijft niets dan deze macht over. 8Dat volstaat. 9Zijn woorden doen niet ter zake. 10Alleen het
Woord van God heeft enige betekenis, omdat het datgene symboliseert wat in het geheel
geen menselijke symbolen heeft. 11Alleen de Heilige Geest begrijpt waar dit Woord voor
staat. 12En dit volstaat eveneens.
4.Heeft de leraar van God dan bij zijn onderricht het gebruik van woorden te vermijden? 2Nee,
zeker niet! 3Velen dienen door middel van woorden te worden bereikt, omdat ze
vooralsnog niet in staat zijn in stilte te horen. 4De leraar van God dient echter woorden op

een nieuwe manier te leren gebruiken. 5Geleidelijk aan leert hij hoe hij ervoor kan zorgen
dat zijn woorden voor hem gekozen worden, door niet langer zelf te beslissen wat hij
zeggen moet. 6Dit proces is niets anders dan een bijzonder voorbeeld van de les uit het
werkboek die zegt: ‘Ik doe een stap terug en laat Hem de weg wijzen.’ 7De leraar van God
aanvaardt de woorden die hem geboden worden en geeft zoals hij ontvangt. 8Hij beheerst
niet de richting van zijn spreken. 9Hij luistert en hoort en spreekt.
5.Een aanzienlijke belemmering bij dit aspect van zijn leerweg is de angst van Gods leraar
over de geldigheid van wat hij hoort. 2En wat hij hoort kan zonder meer heel verbijsterend
zijn. 3Het kan ook ogenschijnlijk helemaal niet van toepassing zijn op het voorliggende
probleem zoals hij dat ziet, en kan de leraar zelfs met een situatie confronteren die hem in
grote verlegenheid lijkt te brengen. 4Dit zijn allemaal oordelen die geen waarde hebben. 5Ze
zijn van hemzelf en komen voort uit een armoedig zelfbeeld dat hij achter zich zou kunnen
laten. 6Vel geen oordeel over de woorden die tot je komen, maar biedt ze in vertrouwen
aan. 7Ze zijn veel wijzer dan de jouwe. 8Gods leraren beschikken over Gods Woord achter
hun symbolen. 9En aan de woorden die ze gebruiken geeft Hij Zelf de kracht van Zijn Geest,
en verheft ze van betekenisloze symbolen tot de Roep van de Hemel zelf.

22. HOE HANGEN GENEZING EN VERZOENING SAMEN?
1.Genezing en Verzoening hangen niet samen, ze zijn identiek. 2Er is geen rangorde naar
moeilijkheid in wonderen omdat er geen gradaties van Verzoening zijn. 3Het is het enige
complete denkbeeld dat in deze wereld mogelijk is, want het is de bron van een volkomen
eenduidige waarneming. 4Gedeeltelijke Verzoening is een idee zonder betekenis, precies
zoals het ondenkbaar is dat er in de Hemel speciale hellegebieden zouden zijn. 5Aanvaard
de Verzoening en je bent genezen. 6Verzoening is het Woord van God. 7Aanvaard Zijn
Woord en wat blijft er over dat ziekte mogelijk maakt? 8Aanvaard Zijn Woord en ieder
wonder is volbracht. 9Vergeven is genezen. 10De leraar van God heeft het aanvaarden van
de Verzoening als zijn enige functie op zich genomen. 11Is er dan iets wat hij niet genezen
kan? 12Welk wonder kan hem dan worden onthouden?
2.De leraar van God kan langzaam of snel vorderen, het hangt ervan af of hij inziet dat de
Verzoening alles omvat, of dat hij enkele probleemgebieden er een tijd lang van uitsluit. 2In
sommige gevallen wordt plotseling en volledig ingezien dat de les van de Verzoening
volmaakt van toepassing is op alle situaties, maar dit is betrekkelijk zeldzaam. 3De leraar
van God kan de functie die God hem gegeven heeft reeds lang hebben aanvaard voordat hij
alles geleerd heeft wat zijn aanvaarding hiervan hem te bieden heeft. 4Alleen het eind staat
vast. 5Overal onderweg kan het noodzakelijke inzicht in het allesomvattende karakter tot
hem doordringen. 6Als de weg lang lijkt, laat hij dan tevreden zijn. 7Hij heeft beslist welke
richting hij zal opgaan. 8Wat werd er meer van hem gevraagd? 9En als hij eenmaal gedaan
heeft wat werd verlangd, zou God de rest dan achterhouden?
3.Wil de leraar van God vooruitgang boeken, dan is het nodig dat hij begrijpt dat vergeving
genezing betekent. 2Het idee dat een lichaam ziek kan zijn is een centraal denkbeeld in het
denksysteem van het ego. 3Deze gedachte verleent aan het lichaam autonomie, scheidt het
van de denkgeest en houdt het idee van aanval intact. 4Als het lichaam ziek kon zijn, zou de
Verzoening onmogelijk zijn. 5Een lichaam dat een denkgeest kan bevelen te doen wat het
goeddunkt, zou eenvoudig Gods plaats kunnen innemen en bewijzen dat verlossing
onmogelijk is. 6Wat blijft er dan over om te worden genezen? 7Het lichaam is heer en
meester geworden over de denkgeest. 8Hoe kan de denkgeest dan aan de Heilige Geest
worden teruggegeven, als niet het lichaam wordt gedood? 9En wie wil er verlossing tegen
zo’n prijs?
4.Ziekte lijkt allerminst een beslissing. 2Evenmin wil iemand werkelijk geloven dat hij wenst
ziek te zijn. 3Misschien kan hij het idee in theorie aanvaarden, maar het wordt zelden of

nooit consequent toegepast op alle specifieke vormen van ziekte, zowel in de waarneming
van die persoon van zichzelf, als van alle anderen. 4Noch is het dit niveau waarop de leraar
van God het wonder der genezing oproept. 5Hij ziet zowel aan de denkgeest als het lichaam
voorbij, en ziet vóór hem slechts het stralende gelaat van Christus, dat alle vergissingen
corrigeert en alle waarneming geneest. 6Genezing volgt wanneer Gods leraar inziet wie het
is die genezing behoeft. 7Dit inzicht heeft op niets speciaal betrekking. 8Het geldt voor al
wat God geschapen heeft. 9Hierin worden alle illusies genezen.
5.Wanneer een leraar van God er niet in slaagt te genezen, komt dit doordat hij vergeten is
Wie hij is. 2Andermans ziekte wordt aldus die van hem. 3Door dit te laten gebeuren, heeft
hij zich vereenzelvigd met andermans ego en hem aldus met een lichaam verward.
Zodoende heeft hij geweigerd de Verzoening voor zichzelf te aanvaarden, en kan hij die

4

bezwaarlijk in Christus’ Naam aan zijn broeder aanreiken. 5In feite zal hij zijn broeder
totaal niet kunnen herkennen, want zijn Vader heeft geen lichamen geschapen, en dus ziet
hij in zijn broeder alleen het onwerkelijke. 6Vergissingen corrigeren geen vergissingen en
een vervormde waarneming brengt geen genezing. 7Leraar van God, doe nu een stap terug.
Je hebt je vergist. 9Wijs niet de weg, want jij bent die kwijt. 10Wend je snel tot jouw Leraar
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en laat jezelf genezen.
6.Het aanbod van Verzoening is universeel. 2Het is onder alle omstandigheden op alle
personen op gelijke wijze toepasbaar. 3En het heeft de macht alle personen van alle vormen
van ziekte te genezen. 4Dit niet geloven betekent onrechtvaardig zijn tegenover God en
Hem dus ontrouw zijn. 5Een zieke ziet zichzelf als gescheiden van God. 6Wil jij hem zien als
gescheiden van jou? 7Het is jouw taak het gevoel van afgescheidenheid dat hem ziek heeft
gemaakt, te genezen. 8Het is jouw functie voor hem in te zien dat wat hij over zichzelf
gelooft niet de waarheid is. 9Jouw vergeving moet hem dit laten zien. 10Genezing is heel
eenvoudig. 11Verzoening wordt ontvangen en geschonken. 12Eenmaal ontvangen, moet ze
wel worden aanvaard. 13Juist in het ontvangen schuilt dus de genezing. 14Al het andere vloeit
ontegenzeggelijk voort uit dit eenduidige doel.
7.Wie kan de macht van God Zelf beperken? 2Wie kan dan zeggen wie er waarvan kan worden
genezen, en wat onherroepelijk buiten Gods macht om te vergeven blijft? 3Dit is zonder
meer waanzin. 4Het is niet aan Gods leraren Hem beperkingen op te leggen, want het is niet
aan hen te oordelen over Zijn Zoon. 5En oordelen over Zijn Zoon wil zeggen zijn Vader
beperken. 6Het is beide even betekenisloos. 7Toch zal dit niet begrepen worden zolang de
leraar van God niet inziet dat het dezelfde vergissing is. 8Hierin ontvangt hij de Verzoening,
omdat hij zijn oordeel over de Zoon van God terugtrekt en hem aanvaardt zoals God hem

geschapen heeft. 9Nu is hij niet langer gescheiden van God, noch bepaalt hij waar genezing
gegeven en waar die geweigerd moet worden. 10Nu kan hij zeggen samen met God: ‘Dit is
mijn geliefde Zoon, die volmaakt geschapen is, en wel voor eeuwig.’

23. NEEMT JEZUS BIJ GENEZING EEN SPECIALE PLAATS IN?
1.Gods gaven kunnen zelden rechtstreeks worden ontvangen. 2Zelfs de meest gevorderde van
Gods leraren zullen in deze wereld toegeven aan verleiding. 3Zou het eerlijk zijn als hun
leerlingen op grond hiervan genezing werd onthouden? 4De Bijbel zegt: ‘Vraag in de naam
van Jezus Christus.’ 5Is dit louter een beroep op magie? 6Een naam geneest niet, noch wekt
het aanroepen ervan enige speciale kracht op. 7Wat betekent het Jezus Christus aan te
roepen? 8Wat wordt er verleend door het aanroepen van zijn naam? 9Waarom maakt een
beroep op hem deel uit van genezing?
2.We hebben herhaaldelijk gezegd dat iemand die de Verzoening voor zichzelf volkomen
heeft aanvaard, de wereld kan genezen. 2Sterker nog, dat heeft hij reeds gedaan. 3Bij
anderen kan de verleiding zich herhalen, maar bij Deze nooit. 4Hij is de verrezen Zoon van
God geworden. 5Hij heeft de dood overwonnen, want hij heeft het leven aanvaard. 6Hij heeft
zichzelf herkend zoals God hem heeft geschapen, en daardoor heeft hij alle levende wezens
als deel van hem herkend. 7Nu kent zijn macht geen grenzen meer, want het is de Macht
van God. 8Zo is zijn naam de Naam van God geworden, want hij ziet zichzelf niet langer als
afgescheiden van Hem.
3.Wat betekent dit voor jou? 2Het betekent dat jij door je Jezus te herinneren je God herinnert.
De hele relatie van de Zoon met de Vader ligt in hem besloten. 4Zijn deel in het Zoonschap
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is ook dat van jou en zijn voleindigde leerweg garandeert jouw eigen welslagen. 5Is hij nog
steeds beschikbaar voor hulp? 6Wat heeft hij hierover gezegd? 7Herinner je zijn beloften en
vraag jezelf in alle eerlijkheid af of het aannemelijk is dat hij die niet zal houden. 8Kan God
Zijn Zoon in de steek laten? 9En kan iemand die één is met God anders zijn dan Hij? 10Wie
het lichaam overstijgt, heeft beperking overstegen.

Zou de grootste leraar niet
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beschikbaar zijn voor hen die hem volgen?
4.De naam van Jezus Christus als zodanig is slechts een symbool. 2Maar het staat voor liefde
die niet van deze wereld is. 3Het is een symbool dat veilig gebruikt kan worden ter
vervanging van de vele namen van al de goden tot wie jij bidt. 4Het wordt het stralende
symbool voor het Woord van God, zo dicht bij waar het voor staat dat de geringe ruimte
tussen de twee verdwijnt, zodra de naam in herinnering wordt geroepen. 5De naam van
Jezus Christus herinneren is dankzeggen voor alle gaven die God jou gegeven heeft. 6En
dankbaarheid jegens God wordt de manier waarop Hij wordt herinnerd, want liefde kan
niet ver verwijderd zijn van een dankbaar hart en een van dank vervulde denkgeest. 7God
komt moeiteloos binnen, want dit zijn de ware voorwaarden voor je thuiskomst.

5.Jezus heeft de weg gewezen. 2Waarom zou je hem niet dankbaar zijn? 3Hij heeft om liefde
gevraagd, maar alleen om die aan jou te kunnen geven. 4Jij hebt jezelf niet lief. 5Maar in zijn
ogen is jouw lieflijkheid zo totaal en smetteloos dat hij daarin een beeld ziet van zijn Vader.
Jij wordt het symbool van zijn Vader hier op aarde. 7Op jou heeft hij zijn hoop gevestigd,
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want in jou ziet hij geen beperking en geen smet die je prachtige volmaaktheid bezoedelt.
In zijn ogen straalt de visie van Christus in volmaakte constantheid. 9Hij is bij jou gebleven.
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Zou jij niet de les van verlossing willen leren aan de hand van wat hij heeft geleerd?
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Waarom zou jij ervoor kiezen opnieuw te beginnen wanneer hij de reis voor jou heeft
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gemaakt?
6.Niemand op aarde kan begrijpen wat de Hemel is, of wat de enige Schepper ervan werkelijk
betekent. 2Toch hebben we getuigen. 3Op hen zou wijsheid een beroep moeten doen. 4Er
zijn er geweest wier leren verre overstijgt wat wij kunnen leren. 5Evenmin willen we de
beperkingen onderwijzen die wij onszelf hebben opgelegd. 6Niemand die een ware en
toegewijde leraar van God is geworden vergeet zijn broeders. 7Maar wat hij hun kan bieden
is beperkt tot wat hij zelf leert. 8Wend je dan tot iemand die alle beperkingen heeft afgelegd,
en die aan de uiterste grenzen van wat geleerd kan worden voorbij is gegaan. 9Hij zal jou
met zich meenemen, want hij is niet alleen gegaan. 10En toen was jij bij hem, zoals je dat nu
ook bent.
7.Deze cursus is van hem gekomen, want zijn woorden hebben je bereikt in een taal die je
kunt liefhebben en begrijpen. 2Zijn er andere leraren mogelijk om de weg te wijzen aan hen
die een andere taal spreken en een beroep doen op andere symbolen? 3Zeker, die zijn er.
Zou God iemand in tijd van tegenspoed verstoken laten van een zeer aanwezige hulp, een
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verlosser die voor Hemzelf symbool kan staan? 5Toch hebben we een leerplan met veel
facetten nodig, niet vanwege het verschil in inhoud, maar omdat symbolen moeten
wisselen en veranderen om in de respectievelijke behoeften te voorzien. 6Jezus is gekomen
om aan die van jou te beantwoorden. 7In hem vind jij Gods Antwoord. 8Onderwijs dan ook
met hem, want hij is met jou, hij is altijd aanwezig.

24. IS REÏNCARNATIE HET GEVAL?
1.In uiteindelijke zin is reïncarnatie onmogelijk. 2Er is geen verleden of toekomst, en het idee
van geboorte in een lichaam heeft geen betekenis, noch één keer, noch meerdere keren.
Reïncarnatie kan dan ook in geen enkele werkelijke zin waar zijn. 4Onze enige vraag zou
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moeten luiden: ‘Is het begrip ons behulpzaam?’ 5En dat hangt natuurlijk af van waarvoor
het wordt gebruikt. 6Als het gebruikt wordt om het inzicht in het eeuwige karakter van het
leven te versterken, dan is het inderdaad behulpzaam. 7Is enige andere vraag hieromtrent
werkelijk van nut om het pad te verlichten? 8Zoals menige andere overtuiging, kan deze
jammerlijk

worden

misbruikt.

In
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het

minste

geval

biedt

zulk

misbruik

vooringenomenheid met en misschien trots over het verleden. 10In het ergste geval brengt
het daadloosheid teweeg in het heden.

Daartussen zijn velerlei soorten dwaasheid
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mogelijk.
2.Onder geen enkele omstandigheid zou reïncarnatie het probleem zijn waar men zich nu
mee bezig moet houden. 2Ook al was ze verantwoordelijk voor een aantal moeilijkheden
waar iemand nu mee wordt geconfronteerd, dan is het nog steeds zijn enige taak er nú een
uitweg voor te vinden. 3Ook al is hij bezig de basis voor een toekomstig leven te leggen, dan
kan hij zijn verlossing toch alleen maar nú bewerken. 4Voor sommigen kan er van het
begrip troost uitgaan, en als het hen bemoedigt is de waarde ervan vanzelfsprekend. 5Het
staat echter vast dat de weg naar verlossing zowel gevonden kan worden door hen die wel
als door hen die niet in reïncarnatie geloven. 6Het idee kan daarom niet beschouwd worden
als essentieel voor het leerplan. 7Er is altijd enig risico aan verbonden het heden te zien in
termen van het verleden. 8Er schuilt altijd iets goeds in elke gedachte die het idee versterkt
dat leven en lichaam niet hetzelfde zijn.
3.Het zou voor wat wij beogen niet nuttig zijn een definitief standpunt over reïncarnatie in te
nemen. 2Een leraar van God behoort even behulpzaam te zijn aan hen die er wel als aan
hen die er niet in geloven. 3Als er van hem een definitief standpunt werd verlangd, zou dat
zijn bruikbaarheid alsook zijn eigen besluitvorming alleen maar beperken. 4Onze cursus
houdt zich niet bezig met enig concept dat niet voor iedereen aanvaardbaar is, ongeacht
diens formele geloofsovertuigingen. 5Hij zal genoeg te stellen hebben met zijn ego, en het
getuigt niet van wijsheid om hem ook nog eens met dogmatische twistpunten te belasten.
Evenmin zou het een voordeel zijn als hij deze cursus overhaast aanvaardt, alleen maar
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omdat die een door hemzelf lang gekoesterde overtuiging bijvalt.

4.Het kan niet sterk genoeg worden benadrukt dat deze cursus aanstuurt op een totale
omkeer van denken. 2Wanneer dit uiteindelijk is bereikt, verliezen kwesties als de
geldigheid van reïncarnatie hun betekenis. 3Tot dan is de kans groot dat ze louter
omstreden blijven. 4De leraar van God neemt daarom wijselijk afstand van al dergelijke
vragen, want los daarvan heeft hij al veel te onderwijzen en te leren. 5Hij zou zowel moeten
leren als onderwijzen dat theoretische kwesties slechts een verspilling zijn van tijd en die
wegvoeren van zijn aangewezen doel. 6Als er aan enig denkbeeld of enige overtuiging
aspecten zijn die hem behulpzaam kunnen zijn, zal hem dat worden gezegd. 7Er zal hem
bovendien verteld worden hoe hij die kan gebruiken. 8Wat moet hij nog meer weten?
5.Betekent dit nu dat de leraar van God zelf niet in reïncarnatie zou mogen geloven, of dit
onderwerp met anderen bespreken die dat wel doen? 2Het antwoord is: zeker niet! 3Als hij
wel in reïncarnatie gelooft, zou het een vergissing zijn om die overtuiging op te geven,
tenzij zijn innerlijke Leraar dat aanraadt. 4En dat is hoogst onwaarschijnlijk. 5Hem wordt
misschien te verstaan gegeven dat hij die overtuiging op een of andere manier misbruikt
die nadelig is voor de vooruitgang van zijn leerling of van hemzelf. 6Een nieuwe
interpretatie zou dan worden aanbevolen, omdat die noodzakelijk is. 7Het enige wat echter
moet worden onderkend, is dat geboorte niet het begin en de dood niet het einde is. 8Maar
zelfs zoveel wordt van de beginner niet geëist. 9Die hoeft alleen maar het idee te
aanvaarden dat wat hij weet niet per se alles is wat er te leren valt. 10Zijn reis is begonnen.
6.Deze cursus blijft steeds hetzelfde benadrukken: op dít moment wordt jou volledige
verlossing geboden en op dít moment kun jij die aanvaarden. 2Dit is nog steeds je enige
verantwoordelijkheid. 3De Verzoening kan gelijkgesteld worden aan een totaal ontsnappen
aan het verleden en een totaal gebrek aan belangstelling voor de toekomst. 4De Hemel is
hier. 5Er is geen ergens anders. 6De Hemel is nu. 7Er is geen andere tijd. 8Geen enkel
onderricht dat niet hiertoe leidt, is voor Gods leraren van belang. 9Alle overtuigingen zullen
hierop gericht zijn als ze juist worden geïnterpreteerd. 10In deze zin kan worden gezegd dat
hun waarheid in hun bruikbaarheid ligt. 11Alle overtuigingen die tot vooruitgang leiden,
dienen gerespecteerd. 12Dit is het enige criterium dat deze cursus vereist. 13Meer is niet
noodzakelijk.

25. ZIJN ‘BOVENNATUURLIJKE’ KRACHTEN WENSELIJK?
1.Het antwoord op deze vraag lijkt erg op het antwoord op de vorige. 2Er zijn uiteraard geen
‘onnatuurlijke’ krachten en een kracht bedenken die niet bestaat is overduidelijk niets
anders dan een beroep doen op magie. 3Het is echter even duidelijk dat iedereen vele
vermogens bezit waarvan hij zich niet bewust is. 4Naarmate zijn bewustzijn toeneemt, is
het heel wel mogelijk dat hij vermogens ontwikkelt die hem nogal verbluffend toeschijnen.
Toch kan niets wat hij vermag ook maar de geringste vergelijking doorstaan met de
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glorierijke verrassing zich te herinneren Wie hij is. 6Laat al wat hij leert en al zijn
inspanningen op deze ene grote laatste verrassing zijn gericht, en hij zal er geen genoegen
mee nemen zich door de kleinere te laten ophouden die hem onderweg wellicht te beurt
vallen.
2.Er zijn ongetwijfeld veel ‘bovennatuurlijke’ krachten die onmiskenbaar met deze cursus in
overeenstemming zijn. 2Communicatie is niet beperkt tot het kleine scala kanalen dat de
wereld waarneemt. 3Was dat wel zo, dan zou het weinig zin hebben te proberen verlossing
te onderwijzen. 4Dat zou onmogelijk zijn. 5De beperkingen die de wereld aan communicatie
oplegt, zijn de voornaamste hinderpalen voor het rechtstreeks ervaren van de Heilige
Geest, wiens Tegenwoordigheid er aldoor is en wiens Stem beschikbaar is voor wie wil
horen. 6Deze beperkingen zijn opgelegd uit angst, want zonder dat zouden de muren die
alle afgescheiden plaatsen in de wereld omringen, omvallen op de heilige klank van Zijn
Stem. 7Wie deze beperkingen op enigerlei wijze overstijgt, wordt alleen maar meer
natuurlijk. 8Hij doet niets speciaals, en bij wat hij tot stand brengt komt geen magie te pas.
3.De ogenschijnlijk nieuwe vermogens die mogelijk gaandeweg worden vergaard, kunnen
heel nuttig zijn. 2Aan de Heilige Geest gegeven en onder Zijn leiding gebruikt, zijn het
waardevolle leermiddelen. 3In dit verband is de vraag hoe ze ontstaan irrelevant. 4De enige
overweging die telt is hoe ze worden benut. 5Wanneer ze als doel op zich worden opgevat,
ongeacht hoe dit gebeurt, zal de voortgang worden vertraagd. 6Hun waarde ligt evenmin in
het bewijzen van iets, wat dan ook: verworvenheden uit het verleden, een ongewoon
afgestemd zijn op het ‘ongeziene’, of ‘speciale’ gunsten van God. 7God verleent geen speciale
gunsten, en niemand beschikt over enige kracht die niet aan iedereen ter beschikking staat.
Alleen door magische trucs worden speciale krachten ‘gedemonstreerd’.
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4.Niets wat authentiek is, wordt gebruikt om te misleiden. 2De Heilige Geest is niet tot
misleiden in staat, en Hij kan alleen authentieke vermogens aanwenden. 3Wat voor magie
wordt gebruikt, is voor Hem onbruikbaar. 4Maar wat Hij aanwendt, kan niet voor magie

worden

gebruikt.

Ongewone

5

vermogens

hebben

echter

een

bijzondere

aantrekkingskracht die buitengewoon verleidelijk is. 6Hier zijn krachten die de Heilige
Geest wenst en nodig heeft. 7Maar in diezelfde krachten ziet het ego een gelegenheid
zichzelf te verheerlijken. 8Krachten, verworden tot zwakheid, zijn zonder meer tragisch.
Maar wat niet aan de Heilige Geest is gegeven, moet wel aan zwakheid gegeven zijn, want
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wat de liefde onthouden wordt, wordt aan angst gegeven, en zal bijgevolg beangstigend
zijn.
5.Zelfs zij die niet langer waarde hechten aan de materiële zaken van de wereld kunnen toch
nog door ‘bovennatuurlijke’ krachten worden misleid. 2Nu niet langer in de materiële
geschenken van de wereld wordt geïnvesteerd, is het ego ernstig bedreigd. 3Het kan toch
nog sterk genoeg zijn om zich onder deze nieuwe verleiding weer te vermannen om zijn
krachten met list te herwinnen. 4Velen hebben hier de verdedigingen van het ego nog niet
doorzien, ook al zijn die niet bepaald subtiel. 5Maar wanneer er een wens om misleid te
worden is achtergebleven, wordt misleiding makkelijk teweeggebracht. 6Nu is de ‘kracht’
niet langer een authentiek vermogen en kan die niet op betrouwbare wijze worden
aangewend. 7Het is bijna onvermijdelijk dat deze persoon de onzekerheden van zijn
‘kracht’ met toenemende misleiding zal oppoetsen, tenzij hij van gedachten verandert over
het doel ervan.
6.Elk vermogen dat wie ook ontwikkelt, heeft de potentie ten goede te worden gebruikt.
Hierop bestaat geen uitzondering. 3En hoe ongewoner en onverwachter de kracht is, des
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te groter is haar potentiële bruikbaarheid. 4De verlossing heeft alle vermogens nodig, want
wat de wereld wil vernietigen, wil de Heilige Geest herstellen. 5‘Bovennatuurlijke’
vermogens zijn gebruikt om de duivel aan te roepen, wat louter betekent dat het ego wordt
versterkt. 6Maar in dienst van de Heilige Geest is hier ook een belangrijk kanaal voor hoop
en genezing. 7Zij die ‘bovennatuurlijke’ krachten hebben ontwikkeld, hebben gewoon
enkele van de beperkingen die zij hun denkgeest hebben opgelegd, opgeheven laten
worden. 8Ze kunnen zichzelf alleen maar verdere beperkingen opleggen, als ze deze
toegenomen vrijheid gebruiken voor een grotere gevangenschap. 9De Heilige Geest heeft
deze gaven nodig, en zij die ze Hem en Hem alleen aanbieden, wandelen met Christus’
dankbaarheid in hun hart en Zijn heilige visie vlak daarachter.

26. KAN GOD RECHTSTREEKS WORDEN BEREIKT?
1.God kan inderdaad rechtstreeks worden bereikt, want er is geen afstand tussen Hem en
Zijn Zoon. 2Het bewustzijn van Hem ligt in ieders herinnering en Zijn Woord staat
geschreven in ieders hart. 3Maar dit bewustzijn en deze herinnering kunnen alleen daar
boven de drempel van herkenning opkomen waar alle barrières tegen de waarheid zijn
geslecht. 4Bij hoevelen is dit het geval? 5Hierin ligt dan ook de rol van Gods leraren. 6Ook zij
hebben vooralsnog niet het nodige inzicht verworven, maar ze hebben zich wel met
anderen verbonden. 7Dat onderscheidt hen van de wereld. 8En dat stelt anderen in staat de
wereld samen met hen te verlaten. 9Alléén zijn ze niets. 10Maar in hun verbinding bevindt
zich de macht van God.
2.Er zijn er die God rechtstreeks hebben bereikt, doordat ze aan niet de geringste wereldse
beperking vasthielden en zich hun eigen Identiteit volmaakt herinnerden. 2Deze zouden de
Leraren der leraren kunnen worden genoemd, want ook al zijn ze niet langer zichtbaar, op
hun beeld kan nog altijd een beroep worden gedaan. 3En ze zullen verschijnen waar en
wanneer het behulpzaam is. 4Aan hen voor wie zulke verschijningen beangstigend zouden
zijn, geven zij hun ideeën. 5Niemand kan tevergeefs een beroep op hen doen. 6Ook is er
niemand van wie zij zich niet bewust zijn. 7Alle noden zijn hun bekend en alle vergissingen
worden door hen gezien en genegeerd. 8De tijd zal komen dat dit wordt begrepen. 9En
intussen geven ze al hun gaven aan de leraren van God die zich tot hen wenden voor hulp
en alles vragen in hun naam en in geen enkele andere.
3.Soms kan een leraar van God een korte ervaring hebben van rechtstreekse vereniging met
God. 2In deze wereld is het bijna onmogelijk dat dit van blijvende aard is. 3Het kan,
misschien, na veel inzet en toewijding worden verkregen en dan een groot deel van de
aardse tijd in stand worden gehouden. 4Maar dit komt zo zelden voor dat het niet als een
realistisch doel kan worden beschouwd. 5Als het gebeurt, laat het zo zijn. 6Als het niet
gebeurt, laat het eveneens zo zijn. 7Elke wereldse toestand moet wel illusoir zijn. 8Als God
in een aanhoudende bewustzijnstoestand rechtstreeks werd bereikt, zou het lichaam niet
lang in stand kunnen worden gehouden. 9Zij die het lichaam hebben afgelegd eenvoudig
om hun behulpzaamheid uit te breiden tot hen die achterblijven, zijn inderdaad gering in
aantal. 10Enzij hebben helpers nodig die nog in slavernij en in slaap verkeren, zodat door
hun ontwaken Gods Stem kan worden gehoord.
4.Wanhoop dus niet vanwege beperkingen. 2Het is jouw functie om aan ze te ontkomen, maar
niet om zonder ze te zijn. 3Wil je gehoord worden door hen die lijden, dan moet je hun taal

spreken. 4Wil je een verlosser zijn, dan moet je begrijpen waaraan men ontsnappen moet.
Verlossing is niet iets theoretisch. 6Zie het probleem, vraag om het antwoord en aanvaard
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dat als het komt. 7En dat zal niet lang op zich laten wachten. 8Alle hulp die je kunt
aanvaarden zal geboden worden en je hebt niet één behoefte die niet zal worden vervuld.
Laten we ons dan niet te veel bekommeren om doelen waarvoor je nog niet klaar bent.
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God neemt je waar je bent en heet jou welkom. 11Wat zou je meer kunnen wensen,
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wanneer dit alles is wat jij nodig hebt?

27. WAT IS DE DOOD?
1.De dood is de centrale droom waaruit alle illusies voortkomen. 2Is het geen waanzin over
het leven te denken als geboren worden, verouderen, aftakelen, en sterven aan het eind?
We hebben deze vraag al eerder gesteld, maar nu moeten we die zorgvuldiger in
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overweging nemen. 4Het is de enige vaste, onveranderlijke overtuiging van de wereld dat
alles erin slechts geboren wordt om te sterven. 5Dit wordt beschouwd als ‘de loop der
natuur’ waaraan niet mag worden getornd, maar die als de ‘natuurlijke’ levenswet dient te
worden aanvaard. 6Het cyclische, het veranderlijke en onzekere, het onbetrouwbare en het
onbestendige dat op een bepaalde manier en langs een bepaald pad toe- en afneemt, – dit
alles wordt gehouden voor de Wil van God. 7En niemand vraagt zich af of een goedaardige
Schepper dit wel kan willen.
2.Volgens deze waarneming van het universum zoals God dat geschapen heeft, zou het
onmogelijk zijn Hem voor liefdevol te houden. 2Want wie bevolen heeft dat alles vergaat,
en in stof, teleurstelling en wanhoop eindigt, kan alleen maar worden gevreesd. 3Hij houdt
je futiele leventje aan een zijden draadje in zijn hand, gereed om dat achteloos of zonder
spijt, misschien vandaag nog, af te breken. 4En zo hij al wacht, het eind staat evengoed vast.
Wie zo’n god liefheeft, weet niet wat liefde is, want hij heeft ontkend dat het leven
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werkelijk is. 6De dood is het symbool van het leven geworden. 7Zijn wereld is nu een
slagveld waar tegenspraak regeert en tegendelen eindeloos oorlog voeren. 8Waar de dood
heerst, is vrede onmogelijk.
3.De dood is het symbool van de angst voor God. 2Zijn Liefde wordt uitgewist in dit idee, dat
haar buiten het bewustzijn houdt als een schild dat omhoog wordt gehouden ter
verduistering van de zon. 3De grimmigheid van het symbool volstaat om aan te tonen dat
het niet samen met God kan bestaan. 4Het bevat een beeld van Gods Zoon waarin hij in
verwoestings armen ‘ter ruste wordt gelegd’, waar de wormen wachten om hem te
begroeten en het dankzij zijn ontbinding nog een tijdje hopen vol te houden. 5Toch is het
even zeker dat ook de wormen tot de ondergang zijn gedoemd. 6En zo leven alle dingen
terwille van de dood. 7Verslinden is de ‘levenswet’ van de natuur. 8God is waanzinnig en
alleen angst is werkelijkheid.
4.Het merkwaardige geloof dat er een deel van de stervende dingen is dat voort kan gaan los
van wat zal sterven, verkondigt niet een liefdevolle God, en herstelt evenmin enige grond
voor vertrouwen. 2Als de dood voor wat dan ook werkelijk is, dan is er geen leven. 3De dood
ontkent het leven. 4Maar als er werkelijkheid is in het leven, dan wordt de dood ontkend.

Hierin is geen compromis mogelijk. 6Er is ofwel een god van angst of Een van Liefde. 7De
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wereld probeert duizend compromissen en zal er nog eens duizenden proberen. 8Niet een
kan er voor Gods leraren aanvaardbaar zijn, want niet een zou er aanvaardbaar kunnen
zijn voor God. 9Hij heeft de dood niet gemaakt, want Hij heeft de angst niet gemaakt. 10Beide
zijn voor Hem even betekenisloos.
5.De ‘realiteit’ van de dood is stevig geworteld in de overtuiging dat Gods Zoon een lichaam
is. 2En als God lichamen schiep, dan zou de dood inderdaad werkelijkheid zijn. 3Maar dan
zou God niet liefdevol zijn. 4Er is geen punt waar het contrast tussen de waarneming van
de werkelijke wereld en die van de wereld van illusies scherper aan den dag treedt. 5De
dood is inderdaad de dood van God, als Hij Liefde is. 6En nu moet Zijn eigen schepping wel
voor Hem sidderen en beven. 7Hij is geen Vader, maar een vernietiger. 8Hij is geen Schepper,
maar een wreker. 9Vreselijk zijn Zijn Gedachten en angstaanjagend is Zijn beeld. 10Naar Zijn
scheppingen kijken betekent sterven.
6.‘En het laatste dat overwonnen moet worden, is de dood.’ 2Uiteraard! 3Zonder het idee van
de dood is er geen wereld. 4Alle dromen zullen met deze eindigen. 5Dit is het einddoel van
de verlossing, het eind van alle illusies. 6En in de dood worden alle illusies geboren. 7Wat
kan uit de dood geboren worden en toch leven hebben? 8Maar wat is uit God geboren en
kan toch sterven? 9De inconsistenties, de compromissen en de rituelen die de wereld
cultiveert in haar vruchteloze pogingen zich vast te klampen aan de dood en toch te denken
dat liefde werkelijk is, zijn onnadenkende, malle magie, zonder effect en zonder betekenis.
God is, en in Hem moet al het geschapene eeuwig zijn. 11Zie je niet in dat Hij anders een
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tegendeel heeft, en dat angst dan even werkelijk zou zijn als liefde?
7.Leraar van God, je enige opdracht zou als volgt geformuleerd kunnen worden: aanvaard
geen compromis waarin de dood een rol speelt. 2Geloof niet in wreedheid, en laat aanval
niet de waarheid voor jou verbergen. 3Wat lijkt te sterven is slechts verkeerd
waargenomen en naar de illusie gebracht. 4Nu wordt het jouw taak de illusie naar de
waarheid te laten brengen. 5Wees alleen hierin standvastig: laat je niet misleiden door de
‘realiteit’ van enige veranderende vorm. 6De waarheid beweegt niet, wankelt niet, en
verzinkt niet in dood en ontbinding. 7En wat is het einde van de dood? 8Niets anders dan
dit: het besef dat Gods Zoon nu en voor eeuwig schuldeloos is. 9Niets anders dan dit. 10Maar
laat niet toe dat je vergeet dat het niet minder is dan dit.

28. WAT IS DE OPSTANDING?
1.Heel simpel: de opstanding is het overwinnen of te boven komen van de dood. 2Het is een
herontwaken of een wedergeboorte, een verandering van denken over de betekenis van
de wereld. 3Het is het aanvaarden van de interpretatie die de Heilige Geest van het doel van
de wereld heeft, het aanvaarden van de Verzoening voor jezelf. 4Het is het eind van dromen
van ellende, en het blijde gewaarzijn van de laatste droom, die van de Heilige Geest. 5Het is
het herkennen van de gaven van God. 6Het is de droom waarin het lichaam perfect
functioneert, en geen andere functie dan communicatie heeft. 7Het is de les waarmee al het
leren eindigt, want hiermee is het voltooid en overtroffen. 8Het is de uitnodiging aan God
om Zijn laatste stap te zetten. 9Het is het loslaten van alle andere doelstellingen, alle andere
belangen, alle andere wensen en alle andere bekommernissen. 10Het is het eenduidige
verlangen van de Zoon naar de Vader.
2.De opstanding is de loochening van de dood, want ze is de bevestiging van het leven. 2Zo is
er een totale ommekeer in al het denken van de wereld gekomen. 3Nu wordt het leven als
verlossing onderkend, en elke vorm van pijn en ellende als de hel beschouwd. 4Liefde
wordt niet langer gevreesd, maar vreugdevol verwelkomd. 5Afgoden zijn verdwenen, en de
Godsherinnering straalt onbelemmerd over de wereld. 6Het gelaat van Christus wordt in
ieder levend wezen gezien, en niets wordt in de duisternis gehouden, gescheiden van het
licht der vergeving. 7Er is geen droefheid meer op aarde. 8De vreugde van de Hemel is over
haar gekomen.
3.Hier eindigt het leerplan. 2Van nu af aan zijn er geen richtlijnen meer nodig. 3Visie is volledig
gecorrigeerd en alle vergissingen zijn ongedaan gemaakt. 4Aanval is zonder betekenis, en
vrede is gekomen. 5Het doel van het leerplan is bereikt. 6Gedachten wenden zich naar de
Hemel en keren zich af van de hel. 7Alle verlangens zijn vervuld, want wat blijft er
onbeantwoord of onvolledig? 8De laatste illusie verspreidt zich over de wereld, vergeeft
alles en neemt de plaats van alle aanval in. 9Heel de ommekeer is volbracht. 10Niets blijft er
over om het Woord van God te weerspreken. 11De waarheid ontmoet geen weerstand. 12En
nu kan de waarheid eindelijk komen. 13Hoe snel zal ze komen als haar gevraagd wordt in
zo’n wereld binnen te gaan en die te omhullen!
4.Het hart van al wat leeft is kalm, door een diep voorgevoel geroerd, want de tijd van
eeuwigdurende dingen is nu nabij. 2Er is geen dood. 3De Zoon van God is vrij. 4En in zijn
vrijheid ligt het eind van angst. 5Er blijven nu op aarde geen verborgen plekken over om de
zieke illusies, angstdromen en wanwaarnemingen van het universum een schuilplaats te

bieden. 6Alle dingen worden in het licht gezien, en in het licht wordt hun doel
getransformeerd en begrepen. 7En wij, Gods kinderen, staan op uit het stof en
aanschouwen onze volmaakte zondeloosheid. 8Het lied des Hemels weerklinkt over heel
de wereld, wanneer die wordt opgeheven en naar de waarheid gebracht.
5.Nu zijn er geen onderscheidingen meer. 2Verschillen zijn verdwenen en Liefde kijkt naar
Zichzelf. 3Welk verder zicht is er nog nodig? 4Wat zou visie nog méér kunnen
verwezenlijken? 5We hebben het gelaat van Christus gezien, Zijn zondeloosheid, Zijn Liefde
achter alle vormen, voorbij alle doelstellingen. 6Heilig zijn wij, want Zijn Heiligheid heeft
ons waarlijk vrij gemaakt! 7En wij aanvaarden Zijn Heiligheid als de onze, wat ze is. 8Zoals
God ons geschapen heeft, zo zullen we voor eeuwig en altijd zijn, en we verlangen niets
anders dan dat Zijn Wil de onze is. 9Illusies van een andere wil zijn vervlogen, want eenheid
van doel is gevonden.
6.Deze dingen wachten ons allen, maar we zijn vooralsnog niet erop voorbereid ze met
vreugde te verwelkomen. 2Zolang er nog één denkgeest bezeten blijft door kwade dromen,
is het idee van een hel werkelijk. 3Het doel van Gods leraren is de denkgeest van hen die in
slaap zijn te doen ontwaken, en daar de visie van Christus’ gelaat te zien om in de plaats te
komen van wat zij dromen. 4Het idee van moord wordt vervangen door zegening. 5Het
oordelen wordt afgelegd en aan Hem gegeven wiens functie oordelen is. 6En in Zijn Laatste
Oordeel wordt de waarheid over de heilige Zoon van God hersteld. 7Hij is verlost, want hij
heeft Gods Woord gehoord en de betekenis ervan begrepen. 8Hij is vrij, want hij heeft Gods
Stem de waarheid laten verkondigen. 9En allen die hij eerder heeft proberen te kruisigen,
worden samen met hem opgewekt, aan zijn zijde, wanneer hij zich samen met hen
voorbereidt op de ontmoeting met zijn God.

29. EN WAT DE REST BETREFT…
1.Dit handboek is niet bedoeld om alle vragen te beantwoorden die zowel leraar als leerling
zouden kunnen opwerpen. 2In feite behandelt het slechts enkele van de meer voor de hand
liggende, in de vorm van een korte samenvatting van enige van de belangrijkste begrippen
in tekst- en werkboek. 3Het vervangt geen van beide, maar dient slechts als aanvulling.
Hoewel het een handboek voor leraren wordt genoemd, moet in gedachten worden
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gehouden dat alleen de tijd leraar en leerling van elkaar scheidt, zodat het onderscheid per
definitie een tijdelijke is. 5In sommige gevallen kan het de leerling helpen eerst het
handboek te lezen. 6Anderen doen er beter aan met het werkboek te beginnen. 7Weer
anderen voelen wellicht de behoefte aan te vangen op het meer abstracte niveau van het
tekstboek.
2.Wat is voor wie? 2Wie zou er meer baat hebben bij gebed alleen? 3Wie heeft er slechts een
glimlach nodig, omdat hij vooralsnog niet klaar is voor meer? 4Niemand zou moeten
proberen deze vragen alléén te beantwoorden. 5Er is zonder enige twijfel geen enkele
leraar van God die tot hier gekomen is zonder dat te beseffen. 6Het leerplan is hoogst
persoonlijk toegesneden, en alle aspecten staan onder de bijzondere zorg en leiding van de
Heilige Geest. 7Vraag en Hij zal antwoorden. 8Het is Zijn verantwoordelijkheid, en Hij alleen
is geschikt om die op zich te nemen. 9Dat is Zijn functie. 10Die van jou is de vragen aan Hem
voorleggen. 11Zou jij verantwoordelijk willen zijn voor beslissingen waar jij zo weinig van
begrijpt? 12Wees blij dat je een Leraar hebt die geen fouten kan maken. 13Zijn antwoorden
zijn steeds juist. 14Kun jij dat van de jouwe zeggen?
3.Er is een ander voordeel – en een heel belangrijk – om beslissingen steeds vaker bij de
Heilige Geest neer te leggen. 2Misschien heb je over dit aspect nog niet nagedacht, maar de
centrale betekenis ervan ligt voor de hand. 3De leiding van de Heilige Geest volgen betekent
jezelf van schuld te laten vrijwaren. 4Dat is de essentie van de Verzoening. 5Dat is de kern
van het leerplan. 6De ingebeelde toeëigening van functies die niet de jouwe zijn, vormt de
basis van angst. 7Heel de wereld die jij ziet weerspiegelt de illusie dat je dat hebt gedaan,
waardoor angst onontkoombaar wordt. 8Defunctie teruggeven aan Degene aan wie ze
toebehoort, is dus de manier om aan angst te ontkomen. 9En juist dit laat de herinnering
van liefde tot jou terugkeren. 10Denk dan ook niet dat het volgen van de leiding van de
Heilige Geest alleen op grond van je eigen ontoereikendheid noodzakelijk is. 11Het is voor
jou de uitweg uit de hel.

4.Ook hier treedt weer de paradox op waar in de cursus vaak naar wordt verwezen. 2Zeggen:
‘Vanuit mijzelf kan ik niets doen’ betekent alle macht verwerven. 3En toch is dit slechts een
schijnbare paradox. 4Zoals God jou geschapen heeft, heb je alle macht. 5Het beeld dat jij van
jezelf gemaakt hebt, heeft er geen. 6De Heilige Geest kent de waarheid over jou. 7Het beeld
dat jij gemaakt hebt niet. 8Ondanks zijn onmiskenbare en totale onwetendheid, gaat dit
beeld er toch van uit dat het alles weet, omdat jij er dat geloof aan hebt gegeven. 9Dat is wat
jij onderwijst, en wat de wereld onderwijst die gemaakt werd om het in stand te houden.
Maar de Leraar die de waarheid kent, is die niet vergeten. 11Zijn beslissingen strekken
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allen tot voordeel, want ze zijn volledig vrij van aanval. 12En daardoor niet in staat tot het
opwekken van schuld.
5.Wie zich een macht aanmeet die hij niet bezit, misleidt zichzelf. 2Maar de macht aanvaarden
die hem door God gegeven is, betekent niets anders dan zijn Schepper erkennen en Diens
gaven aanvaarden. 3En Diens gaven zijn onbegrensd. 4De Heilige Geest vragen om voor jou
te beslissen is simpelweg je ware erfgoed aanvaarden. 5Betekent dit dat je niets kunt
zeggen zonder Hem te raadplegen? 6Allerminst! 7Dat zou beslist niet praktisch zijn, en juist
met het praktische houdt deze cursus zich het meest bezig. 8Als je er een gewoonte van
maakt waar en wanneer je kunt hulp te vragen, dan kun je erop vertrouwen dat wijsheid
jou gegeven zal worden wanneer je die nodig hebt. 9Bereid je hier elke morgen op voor,
herinner je God door de dag heen wanneer je kunt, vraag de Heilige Geest om hulp wanneer
dat doenlijk is, en dank Hem ‘s avonds voor Zijn leiding. 10En je vertrouwen zal waarlijk
stevig zijn gefundeerd.
6.Vergeet nooit dat de Heilige Geest niet op jouw woorden aangewezen is. 2Hij begrijpt de
verzoeken van je hart en geeft daar antwoord op. 3Betekent dit dat Hij, zolang aanval
aanlokkelijk voor je blijft, met kwaad zal reageren? 4Beslist niet! 5Want God heeft Hem de
macht gegeven de gebeden van jouw hart in Zijn taal te vertalen. 6Hij begrijpt dat een aanval
een roep is om hulp. 7En Hij antwoordt dienovereenkomstig met hulp. 8God zou wreed zijn
als Hij jouw woorden in de plaats liet komen van de Zijne. 9Een liefhebbende vader laat niet
toe dat zijn kind zichzelf pijn doet of zijn eigen vernietiging kiest. 10Het vraagt wellicht om
letsel, maar zijn vader zal hem nog steeds beschermen. 11En hoeveel meer houdt jouw
Vader van Zijn Zoon!
7.Vergeet niet dat jij Zijn compleetheid en Zijn Liefde bent. 2Vergeet niet dat jouw zwakheid
Zijn kracht is. 3Maar lees dit niet overhaast of verkeerd. 4Als Zijn kracht zich in jou bevindt,
is wat jij als jouw zwakte waarneemt slechts een illusie. 5En Hij heeft je het middel gegeven
te bewijzen dat dit zo is. 6Vraag alles aan Zijn Leraar en alles zal jou gegeven worden. 7Niet

in de toekomst, maar onmiddellijk: nu. 8God wacht niet, want wachten veronderstelt tijd
en Hij is tijdloos. 9Vergeet je dwaze denkbeelden, je gevoel van broosheid en je angst voor
beschadiging, je dromen over gevaar en geselecteerde ‘misstappen’. 10God kent slechts Zijn
Zoon, en zoals die werd geschapen, zo is hij. 11Vol vertrouwen plaats ik je in Zijn Handen,
en ik zeg dank voor jou dat dit zo is.
8.Wees
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VERKLARING VAN TERMEN

INLEIDING
1.Dit is geen cursus in filosofische bespiegelingen, en evenmin bekommert hij zich om een
precieze terminologie. 2Het enige waar hij zich mee bezighoudt is de Verzoening, of de
correctie van de waarneming. 3Het middel voor de Verzoening is vergeving. 4De structuur
van het ‘individuele bewuste’ is in de kern irrelevant, omdat het een begrip is dat staat voor
de ‘oorspronkelijke dwaling’ of de ‘erfzonde’. 5De dwaling op zichzelf bestuderen leidt niet
tot correctie, als je er tenminste in wilt slagen aan de dwaling voorbij te zien. 6En juist dit
proces van voorbijzien wordt door de cursus beoogd.
2.Alle termen zijn in aanleg controversieel, en zij die de controverse zoeken zullen die vinden.
Maar zij die verheldering en verklaring zoeken zullen die eveneens vinden. 3Ze dienen
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echter bereid te zijn aan controversen voorbij te zien in het besef dat die een verweer zijn
tegen de waarheid in de vorm van een vertragingsmanoeuvre.

Theologische
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overwegingen als zodanig zijn per definitie controversieel, aangezien ze op geloof berusten
en daarom aanvaard of verworpen kunnen worden. 5Een universele theologie is
onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk.
Het is deze ervaring waarop de cursus aanstuurt. 7Alleen hier is consistentie mogelijk,
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want alleen hier komt aan onzekerheid een eind.
3.Deze cursus blijft binnen het kader van het ego, waar hij nodig is. 2Hij houdt zich niet bezig
met wat voorbij alle dwaling ligt, omdat hij alleen ontworpen is om de richting daarnaar
aan te geven. 3Daartoe gebruikt hij woorden, die symbolisch zijn en niet kunnen uitdrukken
wat achter symbolen schuilgaat. 4Alleen het ego stelt vragen, want alleen het ego twijfelt.
De cursus geeft eenvoudig een ander antwoord, zodra een vraag is gesteld. 6Dit antwoord
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probeert echter niet zijn toevlucht te nemen tot vindingrijkheid of scherpzinnigheid. 7Dit
zijn eigenschappen van het ego. 8De cursus is eenvoudig. 9Hij heeft één functie en één doel.
Alleen daarin blijft hij geheel consistent, want alleen dat kan consistent zijn.
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4.Het ego zal veel antwoorden eisen die deze cursus niet geeft. 2Hij herkent niet als vraag wat
slechts de vorm heeft van een vraag waarop geen antwoord mogelijk is. 3Het ego vraagt
misschien: ‘Hoe heeft het onmogelijke plaatsgevonden?’, ‘Waaraan heeft zich het
onmogelijke voltrokken?’, en kan dit in vele vormen vragen. 4Maar er is geen antwoord,
alleen een ervaring. 5Zoek die alleen, en laat theologie je niet ophouden.
5.Je zult merken dat de cursus op structurele kwesties maar kort en alleen aan het begin de
nadruk legt. 2Daarna neemt dit snel af om plaats te maken voor de kern van de leerstof.
Aangezien je echter om verheldering en verklaring hebt gevraagd, volgt hier een aantal
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van de gebruikte termen.

1. DENKGEEST – GEEST
1.De term denkgeest (Engels mind) wordt gebruikt om het activerend beginsel van de geest
(Engels spirit) weer te geven, die deze van creatieve energie voorziet. 2Met een hoofdletter
geschreven, verwijst de term naar God of Christus (d.w.z. de Denkgeest van God of de
Denkgeest van Christus). 3Geest is de Gedachte van God die Hij naar Zijn gelijkenis heeft
geschapen. 4De vereende geest is Gods ene Zoon, of Christus.
2.Omdat de denkgeest gespleten is, lijken de Zonen van God in deze wereld gescheiden te zijn.
Ook schijnen hun denkgeesten niet te zijn verbonden. 3In deze illusoire toestand lijkt het
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concept van een ‘individuele denkgeest’ betekenis te hebben. 4Daarom wordt hij in de
cursus beschreven alsof hij uit twee delen bestaat: geest en ego.
3.De geest is dat deel dat nog steeds met God in contact staat door middel van de Heilige
Geest, die in dit deel verblijft maar tevens het andere deel ziet. 2Het woord ‘ziel’ wordt niet
gebruikt, behalve in rechtstreekse bijbelcitaten, vanwege zijn hoogst controversiële aard.
Het zou echter een equivalent kunnen zijn van ‘geest’, met dien verstande dat de ziel – van
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God afkomstig – eeuwig is en nooit geboren werd.
4.Het andere deel van de denkgeest is volledig illusoir en maakt alleen illusies. 2De geest
behoudt de mogelijkheid om te scheppen, maar zijn Wil, welke die van God is, lijkt gekooid
te zijn zolang de denkgeest niet is vereend. 3De schepping blijft onverminderd doorgaan,
want dat is de Wil van God. 4Deze Wil is steeds vereend en heeft daarom in deze wereld
geen betekenis. 5Hij kent geen tegendeel en geen gradaties.
5.De denkgeest kan juist of onjuist gericht zijn, al naargelang de stem waarnaar hij luistert.
Een juiste gerichtheid-van-denken luistert naar de Heilige Geest, vergeeft de wereld en ziet
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in plaats daarvan met de visie van Christus de werkelijke wereld. 3Dit is de uiteindelijke
visie, de laatste waarneming, de toestand waarin God Zelf de laatste stap zet. 4Hier eindigen
tijd en illusies tezamen.
6.Een onjuiste gerichtheid-van-denken luistert naar het ego en maakt illusies, neemt zonde
waar en rechtvaardigt woede, en ziet schuld, ziekte en dood als werkelijk. 2Zowel deze
wereld als de werkelijke wereld is een illusie, omdat een juiste gerichtheid-van-denken
eenvoudig voorbijziet aan, of vergeeft, wat nooit heeft plaatsgevonden. 3Daarom is dat niet
de Eenheid-van-denken van de Christus-Denkgeest, wiens Wil één is met die van God.
7.In deze wereld is de enige resterende vrijheid de vrijheid van keuze: steeds tussen twee
keuzen of twee stemmen. 2De wil is bij geen enkel niveau van waarneming betrokken en
heeft met keuze niets uitstaande. 3Het bewuste is het ontvangstmechanisme, dat
boodschappen ontvangt van boven of van beneden, van de Heilige Geest of van het ego.

Het bewuste heeft niveaus en het bewustzijn kan heel dramatisch verschuiven, maar het
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kan het domein van de waarneming niet ontstijgen. 5Op zijn hoogst wordt het zich van de
werkelijke wereld bewust, en het kan getraind worden om dat in toenemende mate te
doen. 6Maar alleen al het feit dat het niveaus heeft en getraind kan worden, toont aan dat
het niet tot kennis kan reiken.

2. HET EGO – HET WONDER
1.Illusies zullen niet voortduren. 2Hun dood is zeker en alleen die staat in hun wereld vast.
Op grond hiervan is het de wereld van het ego. 4Wat is het ego? 5Slechts een droom van
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wat jij werkelijk bent. 6Een gedachte dat je van je Schepper gescheiden bent en een wens
te zijn wat Hij niet heeft geschapen. 7Het is iets waanzinnigs, en allerminst werkelijkheid.
Een naam voor het naamloze is al wat het is. 9Een symbool van het onmogelijke, een keuze

8

voor opties die niet bestaan. 10We geven het slechts een naam om ons te helpen begrijpen
dat het niets is dan de oeroude gedachte dat wat gemaakt is onsterfelijkheid bezit. 11Maar
wat kan hier anders uit voortvloeien dan een droom die, zoals alle dromen, slechts kan
eindigen in de dood?
2.Wat is het ego? 2Niets, maar in een vorm die lijkt op iets. 3In een wereld van vorm kan het
ego niet worden ontkend, want lijkt alleen het ego werkelijk. 4Maar zou de Zoon van God,
zoals Hij hem geschapen heeft, in een vorm of in een wereld van vormen kunnen
verblijven? 5Wie jou vraagt het ego te definiëren en uit te leggen hoe het is ontstaan, kan
alleen maar iemand zijn die denkt dat het werkelijk is en die dankzij deze definitie probeert
te waarborgen dat de illusoire aard ervan achter de woorden wordt verborgen die het
werkelijk doen lijken.
3.Er bestaat geen definitie voor een leugen die dient om deze waarheid te verlenen. 2Evenmin
kan er een waarheid zijn die doeltreffend door leugens wordt verborgen.

De
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onwerkelijkheid van het ego wordt niet door woorden ontkend, noch is zijn betekenis
duidelijk omdat zijn aard een vorm lijkt te hebben aangenomen. 4Wie kan het
ondefinieerbare definiëren? 5En toch is zelfs hier een antwoord te vinden.
4.We kunnen in feite geen definitie geven van wat het ego is, maar we kunnen wel zeggen wat
het niet is. 2En dit wordt ons met volmaakte helderheid getoond. 3En hieruit leiden we alles
af wat het ego is. 4Kijk naar zijn tegendeel en je kunt het enige antwoord zien dat betekenis
heeft.
5.Wat in alle opzichten het tegendeel van het ego is – in oorsprong, effect en consequentie –
noemen we een wonder. 2En hier vinden we alles wat in deze wereld niet het ego is. 3Hier
is het tegendeel van het ego en hier alleen kijken we naar wat het ego was, want hier zien
we alles wat het leek te doen, en een oorzaak en haar gevolgen moeten nog steeds één zijn.
6.Waar duisternis was, zien we nu het licht. 2Wat is het ego? 3Wat de duisternis was. 4Waar is
het ego? 5Waar de duisternis was. 6Wat is het nu en waar kan het worden gevonden? 7Niets
en nergens. 8Nu is het licht gekomen: zijn tegendeel is verdwenen zonder een spoor achter
te laten. 9Waar het kwaad was, is nu heiligheid. 10Wat is het ego? 11Wat het kwaad was.

Waar is het ego? 13In een kwade droom die slechts werkelijk leek zolang jij die droomde.

12

Waar de kruisiging was, staat nu Gods Zoon. 15Wat is het ego? 16Wie heeft het nodig dat te
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vragen? 17Waar is het ego? 18Wie voelt de behoefte naar een illusie te zoeken nu dromen
verdwenen zijn?
7.Wat is een wonder? 2Eveneens een droom. 3Maar bekijk alle aspecten van deze droom en je
zult nooit meer vragen stellen. 4Kijk naar de vriendelijke wereld die zich voor jou uitstrekt
terwijl je in zachtmoedigheid je weg gaat. 5Kijk naar de helpers langs de hele weg die je
aflegt, gelukkig als ze zijn in de zekerheid van de Hemel en de geborgenheid van de vrede.
En kijk ook een ogenblik naar wat je tenslotte hebt achtergelaten en waaraan jij
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uiteindelijk voorbij bent gegaan.
8.Dit was het ego – al de hardvochtige haat, de behoefte aan wraak en de kreten van pijn, de
angst om te sterven en de drang om te doden, de illusie broederloos te zijn, en het zelf dat
alleen scheen te zijn in heel het universum. 2Deze verschrikkelijke misvatting over jezelf
wordt door het wonder met evenveel zachtheid gecorrigeerd als waarmee een
liefhebbende moeder haar kind in slaap zingt. 3Zou jij een dergelijk lied niet willen horen?
Zou dit niet antwoord geven op al wat jij dacht te moeten vragen en de vraag zelfs zinledig
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maken?
9.Op jouw vragen bestaat geen antwoord, omdat ze gemaakt zijn om Gods Stem te smoren,
die eenieder slechts één vraag stelt: ‘Ben jij al bereid Mij te helpen de wereld te verlossen?’
Vraag dit in plaats van wat het ego is, en je zult een plotselinge helderheid de wereld zien
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toedekken die het ego heeft gemaakt. 3Geen enkel wonder wordt iemand nu onthouden.
De wereld is verlost van wat jij haar hebt toegedacht. 5En wat ze is, is volkomen
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onveroordeeld en volkomen zuiver.
10.Het wonder vergeeft, het ego verdoemt. 2Geen van beide behoeft een andere definitie dan
deze. 3Maar kan een definitie betrouwbaarder of meer in overeenstemming zijn met wat
verlossing is? 4Probleem en antwoord liggen hier naast elkaar, en nu ze uiteindelijk
samengekomen zijn, is de keuze duidelijk. 5Wie kiest er voor de hel wanneer die als zodanig
wordt herkend? 6En wie wil er niet nog een poosje verdergaan wanneer het hem gegeven
is te begrijpen dat de weg kort is en de Hemel zijn doel?

3. VERGEVING – HET GELAAT VAN CHRISTUS
1.Vergeving is om God, naar God, maar niet van Hem afkomstig. 2Het is onmogelijk iets te
bedenken dat Hij geschapen heeft en dat vergeving behoeft. 3Vergeving is dan ook een
illusie, maar krachtens het doel ervan, wat het doel van de Heilige Geest is, is er één
verschil. 4Anders dan alle andere illusies leidt ze van de dwaling weg en niet ernaartoe.
2.Vergeving kan een soort gelukkige fictie worden genoemd, een manier waarop de
onwetenden de kloof tussen hun waarneming en de waarheid kunnen overbruggen. 2Ze
kunnen niet rechtstreeks van waarneming naar kennis overgaan, omdat ze denken dat het
niet hun wil is dit te doen. 3Hierdoor lijkt God een vijand te worden in plaats van wat Hij
werkelijk is. 4En juist deze waanzinnige waarneming zorgt ervoor dat ze niet genegen zijn
gewoon op te staan en in vrede naar Hem terug te gaan.
3.En dus hebben ze een illusie van hulp nodig omdat ze hulpeloos zijn, een Gedachte van
vrede omdat ze in conflict zijn. 2God weet wat Zijn Zoon nodig heeft voordat die het vraagt.
Hij bekommert Zich allerminst om de vorm, maar omdat Hij de inhoud heeft gegeven, is
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het Zijn Wil dat deze wordt begrepen. 4En dat volstaat. 5De vorm past zich aan de behoefte
aan; de inhoud is onveranderlijk, even eeuwig als zijn Schepper.
4.Het gelaat van Christus dient eerst gezien te worden voordat de Godsherinnering kan
terugkeren. 2De reden ligt voor de hand. 3Het gelaat van Christus zien houdt waarneming
in. 4Niemand kan naar kennis kijken. 5Maar het gelaat van Christus is het grootse symbool
van vergeving. 6Het is de verlossing. 7Het is het symbool van de werkelijke wereld. 8Al wie
hiernaar kijkt, ziet niet langer de wereld. 9Hij is zo dicht bij de Hemel als buiten de poort
mogelijk is. 10Maar vanaf deze poort is het niet meer dan een stap om naar binnen te gaan.
Het is de laatste stap. 12En die laten we over aan God.
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5.Vergeving is ook een symbool, maar als symbool van louter Zijn Wil kan ze niet verdeeld
zijn. 2En dus wordt de eenheid die ze weerspiegelt Zijn Wil. 3Het is het enige dat nog ten
dele in de wereld is, en toch de brug vormt naar de Hemel.
6.Gods Wil is al wat er is. 2We kunnen slechts van niets naar alles gaan, van de hel naar de
Hemel. 3Is dit een reis? 4Neen, in waarheid niet, want de waarheid gaat nergens heen. 5Maar
illusies verschuiven van plaats naar plaats, van tijd naar tijd. 6De laatste stap is eveneens
niets dan een verschuiving. 7Als waarneming is hij deels onwerkelijk. 8En toch zal ook dit
deel verdwijnen. 9Wat overblijft is eeuwige vrede en de Wil van God.
7.Er zijn geen wensen nu, want wensen veranderen. 2Zelfs het gewenste kan onwelkom
worden. 3Dat kan niet anders, want het ego kan niet in vrede zijn. 4Maar als gave van God
is de Wil bestendig. 5En wat Hij geeft, is steeds zoals Hij. 6Dit is de bedoeling van het gelaat

van Christus. 7Het is de gave van God, bedoeld om Zijn Zoon te verlossen. 8Kijk slechts
hiernaar en je bent vergeven.
8.Hoe lieflijk wordt de wereld in juist dat ene ogenblik wanneer je de waarheid over jouzelf
daar weerspiegeld ziet. 2Nu ben jij zonder zonde en zie jij je eigen zondeloosheid. 3Nu ben
jij heilig en neemt dat zo waar. 4En nu keert de denkgeest terug naar zijn Schepper, de
vereniging van de Vader en de Zoon, de Eenheid der eenheden die achter elke vereniging
staat, maar dat alles te boven gaat. 5God wordt niet gezien, maar louter verstaan. 6Zijn Zoon
wordt niet aangevallen, maar herkend.

4. WARE WAARNEMING – KENNIS
1.De wereld die jij ziet is een illusie van een wereld. 2God heeft die niet geschapen, want wat
Hij schept kan alleen maar eeuwig zijn als Hijzelf. 3Maar in de wereld die jij ziet is er niets
dat eeuwig standhoudt. 4Sommige dingen zullen in de tijd een poosje langer duren dan
andere. 5Maar de tijd zal komen dat aan al het zichtbare een einde komt.
2.De ogen van het lichaam zijn daarom niet het middel waarmee de werkelijke wereld kan
worden gezien, want de illusies waarnaar ze kijken moeten wel tot meer illusies van de
werkelijkheid leiden. 2En dat doen ze ook. 3Want alles wat ze zien, zal niet alleen niet
duurzaam zijn, maar leent zichzelf voor gedachten van zonde en schuld. 4Terwijl alles wat
God geschapen heeft voor eeuwig zonder zonde is, en dus voor eeuwig zonder schuld.
3.Kennis is niet de remedie tegen onware waarneming, want ze zijn elk van een ander niveau
en kunnen dus nooit bij elkaar komen. 2De enig mogelijk correctie voor onware
waarneming is daarom ware waarneming. 3Die zal niet blijvend zijn. 4Maar voor de tijd dat
ze duurt, komt ze om te genezen. 5Want ware waarneming is een remedie met vele namen.
Vergeving, verlossing, Verzoening, ware waarneming, ze zijn alle één en hetzelfde. 7Ze zijn
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het ene begin, teneinde naar Eenheid te leiden die ver voorbij henzelf ligt. 8Ware
waarneming is het middel waardoor de wereld wordt verlost van zonde, want zonde
bestaat niet. 9En dit is het wat ware waarneming ziet.
4.De wereld staat als een blok voor het gelaat van Christus. 2Maar ware waarneming beziet
haar als niets meer dan een tere sluier, die zo makkelijk weggetrokken wordt dat die niet
langer dan een ogenblik kan standhouden. 3Ten slotte wordt ze alleen gezien als wat ze is.
En nu verdwijnt ze vanzelf, want nu is er een lege ruimte, die gezuiverd is en toebereid.
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Waar vernietiging werd waargenomen, verschijnt het gelaat van Christus, en op dat
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ogenblik wordt de wereld vergeten, en komt er voor eeuwig een einde aan de tijd terwijl
de wereld het niets indraait waaruit ze is voortgekomen.
5.Een vergeven wereld kan niet duurzaam zijn. 2Ze was de bakermat van lichamen. 3Maar
vergeving kijkt aan lichamen voorbij. 4Dit is haar heiligheid, dit is de manier waarop ze
geneest. 5De wereld van lichamen is de wereld van zonde, want alleen als er een lichaam
was, is zonde mogelijk. 6Uit zonde vloeit even zeker schuld voort als vergeving alle schuld
wegneemt. 7En als alle schuld eenmaal is verdwenen, wat blijft er dan over om een
afgescheiden wereld op haar plaats te houden? 8Want ook plaats en ruimte is verdwenen,
samen met de tijd. 9Alleen het lichaam geeft de wereld een schijn van werkelijkheid, want
aangezien ze afgescheiden is, zou ze niet kunnen blijven bestaan waar afscheiding
onmogelijk is. 10Vergeving bewijst dat die onmogelijk is, want ze ziet die niet. 11En waar je

dan aan voorbij zult zien, zal voor jou onbegrijpelijk zijn, net zoals de aanwezigheid ervan
eens jouw zekerheid was.
6.Dit is de omslag die ware waarneming brengt: wat naar buiten werd geprojecteerd, wordt
vanbinnen gezien, en daar laat vergeving het verdwijnen. 2Want daar is het altaar voor de
Zoon opgericht, en daar wordt zijn Vader herinnerd. 3Hier zijn alle illusies naar de
waarheid gebracht, en op het altaar gelegd. 4Wat buiten je wordt gezien, moet wel buiten
het bereik van vergeving liggen, want het lijkt voor eeuwig zondig. 5Waar is er nog hoop
zolang zonde als buiten jou wordt gezien? 6Op welke remedie kan schuld hopen? 7Maar
binnenin je denkgeest gezien, liggen schuld en vergeving voor een ogenblik zij aan zij, op
één altaar naast elkaar. 8Daar worden ziekte en de enige remedie ertegen tenslotte in één
helende helderheid verenigd. 9God is gekomen om op het Zijne aanspraak te maken.
Vergeving is totaal.
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7.En nu treedt Gods kennis, onveranderlijk, zeker, zuiver en volkomen begrijpelijk, haar
koninkrijk binnen. 2Verdwenen is de waarneming, de onware zo goed als de ware.
Verdwenen is vergeving, want haar taak is beeindigd. 4En verdwenen zijn de lichamen in
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het stralende licht op het altaar voor Gods Zoon. 5God weet dat dit het Zijne is, zoals het dat
van hem is. 6En hier verenigen Zij zich, want hier heeft het gelaat van Christus het laatste
ogenblik van de tijd weggeschenen, en nu is de laatste waarneming van de wereld zonder
doel of oorzaak. 7Want waar de Godsherinnering tenslotte is gekomen, is er geen reis, geen
geloof in zonde, geen muren, geen lichamen, en daar wordt de macabere bekoring van
schuld en dood voor eeuwig gedoofd.
8.O mijn broeder, kende je enkel de vrede die jou omhullen en zuiver en lieflijk bewaren zal,
geborgen in de Denkgeest van God, je zou niet anders kunnen dan Hem tegemoetsnellen
waar Zijn altaar is. 2Geheiligd zij jouw Naam en de Zijne, want hier in deze heilige plaats
zijn ze verenigd. 3Hier buigt Hij Zich voorover om jou tot Hem te verheffen, weg uit illusies
naar heiligheid, weg uit de wereld naar de eeuwigheid, weg uit alle angst en teruggegeven
aan de liefde.

5. JEZUS – CHRISTUS
1.Je hebt geen hulp nodig om de Hemel binnen te gaan, want je hebt die nooit verlaten. 2Maar
er is wel hulp nodig van buiten jezelf, ingeperkt als jij bent door valse overtuigingen over
je Identiteit, die God alleen in de werkelijkheid heeft gegrondvest. 3Er worden jou Helpers
gegeven in vele vormen, hoewel ze op het altaar één zijn. 4Achter elk van hen staat een
Gedachte van God, en dit zal nooit veranderen. 5Maar ze hebben namen die een tijd van
elkaar verschillen, want de tijd heeft symbolen nodig, daar die zelf onwerkelijk is. 6Hun
namen zijn legio,* maar we zullen niet verder gaan dan de namen die de cursus zelf
gebruikt. 7God helpt niet, want Hij heeft geen weet van noden. 8Maar Hij schept alle Helpers
voor Zijn Zoon zolang die gelooft dat zijn fantasieën werkelijk zijn. 9Zeg God dank voor hen,
want zij zullen jou naar huis leiden.
2.De naam Jezus is de naam van iemand die mens was, maar in al zijn broeders het gelaat van
Christus zag, en zich God herinnerde. 2Zo werd hij met Christus vereenzelvigd, een mens
niet langer, maar één met God. 3De mens was een illusie, want hij leek een afgescheiden
wezen te zijn, op zichzelf staand, in een lichaam dat zijn zelf leek weg te houden van het
Zelf, wat alle illusies doen. 4Maar wie kan verlossen, tenzij hij illusies ziet en dan vaststelt
wat ze zijn? 5Jezus blijft een Verlosser, omdat hij het onware zag zonder dat als waar te
aanvaarden. 6En Christus had zijn vorm nodig, opdat Hij aan de mensen kon verschijnen en
hen van hun eigen illusies kon verlossen.
3.Door zijn volledige vereenzelviging met de Christus – de volmaakte Zoon van God, Zijn
enige schepping en Zijn gelukzaligheid, voor eeuwig zoals Hij en één met Hem – werd Jezus
wat jullie allen zijn. 2Hij ging jou voor, zodat je hem kunt volgen. 3Hij leidt jou terug naar
God, omdat hij de weg voor zich zag, en die volgde. 4Hij maakte een duidelijk onderscheid,
voor jou nog duister, tussen het onware en het ware. 5Hij bood je een ultieme demonstratie
dat het onmogelijk is Gods Zoon te doden, en dat zijn leven evenmin op enige manier door
zonde en kwaad, kwaadwilligheid, angst of dood kan worden veranderd.
4.En daarom zijn al jouw zonden je vergeven, omdat ze in het geheel geen gevolgen hadden.
En dus waren het slechts dromen. 3Sta op met hem die jou dit liet zien, want dat ben je
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verschuldigd aan hem die jouw dromen met je deelde, zodat ze verjaagd konden worden.
En die ze nog steeds met jou deelt, om één met jou te zijn.
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5.Is hij de Christus? 2Ja zeker, samen met jou. 3Zijn geringe leven op aarde volstond niet om
de machtige les te onderwijzen die hij voor jullie allen heeft geleerd. 4Hij zal bij je blijven
om jou uit de hel die jij gemaakt hebt te leiden naar God. 5En wanneer je jouw wil met die
van hem verenigt, zal zijn visie jouw zicht zijn, want de ogen van Christus worden gedeeld.

Aan zijn zijde gaan is even natuurlijk als aan de zijde van een broer gaan die jij vanaf je
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geboorte kent, want dat is hij voorwaar. 7Wrange idolen zijn er gemaakt van hem die
slechts een broeder voor de wereld wilde zijn. 8Vergeef hem jouw illusies en zie welk een
dierbare broeder hij voor jou wil zijn. 9Want hij zal je denkgeest tenslotte tot rust brengen
en die samen met jou naar jouw God toe dragen.
6.Is hij Gods enige Helper? 2Nee, zeker niet. 3Want Christus neemt vele vormen aan met
verschillende namen, totdat hun eenheid kan worden herkend. 4Maar voor jou is Jezus de
drager van Christus’ enkelvoudige boodschap van Gods Liefde. 5Je hebt geen ander nodig.
Het is mogelijk zijn woorden te lezen en er baat bij te vinden zonder hem in je leven te
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aanvaarden. 7Maar hij zou jou nog wat meer kunnen helpen als jij jouw vreugde en verdriet
met hem wilt delen en ze beide wilt achterlaten om Gods vrede te vinden. 8Maar bovenal
wil hij dat je zijn les leert, en die luidt als volgt:
Er is geen dood, want de Zoon van God is als zijn Vader. 10Door niets wat jij kunt doen, kan Eeuwige
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Liefde worden veranderd. 11Vergeet je dromen van zonde en schuld, en kom in plaats daarvan met
mij mee om te delen in de opstanding van Gods Zoon. 12En breng al diegenen met je mee die Hij jou
gezonden heeft om voor te zorgen, zoals ik zorg voor jou.

6. DE HEILIGE GEEST
1.Jezus is de manifestatie van de Heilige Geest, die hij op aarde liet neerdalen nadat hij was
opgestegen ten Hemel, of anders gezegd, tot volmaakte vereenzelviging kwam met de
Christus, de Zoon van God, zoals Hij die heeft geschapen. 2De Heilige Geest, die een
schepping is van de ene Schepper en met Hem schept naar Zijn gelijkenis of geest, is eeuwig
en is nooit veranderd. 3Hij was ‘op de aarde neergedaald’ in die zin dat het nu mogelijk was
Hem te aanvaarden en Zijn Stem te horen. 4Zijn Stem is de Stem namens God, en heeft
daarom vorm aangenomen. 5Deze vorm is niet Zijn werkelijkheid, die God alleen kent,
samen met Christus, Zijn werkelijke Zoon, die deel is van Hem.
2.De Heilige Geest wordt door de hele cursus heen beschreven als Degene die ons het
antwoord op de afscheiding geeft en ons het Verzoeningsplan brengt, waarbij Hij ons
specifieke aandeel daarin vastlegt en ons precies laat zien wat dat inhoudt. 2Hij heeft Jezus
als leider aangesteld om Zijn plan uit te voeren, aangezien hij de eerste was die zijn eigen
aandeel volmaakt heeft voltooid. 3Alle macht in de Hemel en op aarde is hem dan ook
gegeven, en hij zal die met jou delen wanneer jij het jouwe hebt voltooid. 4Het
Verzoeningsprincipe werd aan de Heilige Geest gegeven lang voordat Jezus dat in
beweging zette.
3.De Heilige Geest wordt beschreven als de overblijvende Communicatieschakel tussen God
en Zijn afgescheiden Zonen. 2Om deze bijzondere functie te vervullen, heeft de Heilige Geest
een dubbele functie op zich genomen. 3Hij heeft kennis, want Hij is deel van God; Hij neemt
waar, want Hij werd gezonden om de mensheid te verlossen. 4Hij is het grote
correctieprincipe; de brenger van ware waarneming, de macht die onlosmakelijk
verbonden is met de visie van Christus. 5Hij is het licht waarin de vergeven wereld wordt
waargenomen, waarin alleen het gelaat van Christus wordt gezien. 6Nooit vergeet Hij de
Schepper, noch Zijn schepping. 7Nooit vergeet Hij de Zoon van God. 8Nooit vergeet Hij jou.
En Hij brengt jou de Liefde van je Vader in een eeuwige schittering die nooit zal worden
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tenietgedaan, omdat God die daar heeft geplaatst.
4.De Heilige Geest verblijft in dat deel van jouw denkgeest dat deel is van de ChristusDenkgeest. 2Hij vertegenwoordigt je Zelf en je Schepper, die Eén zijn. 3Hij spreekt namens
God en ook namens jou, daar Hij met Beiden verbonden is. 4En daarom is Hij het die bewijst
dat Zij Eén zijn. 5Hij lijkt een Stem, want in die vorm richt Hij Gods Woord tot jou. 6Hij lijkt
een Gids door een ver land, want die vorm van hulp heb je nodig. 7Hij lijkt alles te zijn wat
maar voldoet aan de behoeften die jij meent te hebben. 8Maar Hij wordt niet misleid

wanneer jij ziet dat jouw zelf verstrikt is in behoeften die jij niet hebt. 9Hiervan wil Hij je
juist bevrijden. 10Hiertegen wil Hij je juist beschermen.
5.Jij bent Zijn manifestatie in deze wereld. 2Je broeder roept jou op om samen met hem Zijn
Stem te zijn. 3Alléén kan hij de Helper van Gods Zoon niet zijn, want alléén is hij functieloos.
Maar verbonden met jou is hij de stralende Verlosser van de wereld, wiens aandeel in haar
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verlossing jij compleet hebt gemaakt. 5Hij zegt jou dank evenals hem, want jij stond met
hem op toen hij de wereld begon te verlossen. 6En je zult bij hem zijn wanneer de tijd
voorbij is en er geen spoor overblijft van de boosaardige dromen waarin je danst op de
magere melodie van de dood. 7Want in haar plaats wordt de lofzang tot God een korte tijd
gehoord. 8En dan is de Stem verdwenen, en neemt ze niet langer vorm aan, maar keert
terug naar de eeuwige vormloosheid van God.

NAWOORD
1.Vergeet niet dat zodra deze reis begonnen is, het einde vaststaat. 2Twijfel zal onderweg
komen en gaan, en gaan om terug te keren. 3Toch is de afloop zeker. 4Niemand kan nalaten
te doen wat God voor hem heeft bestemd. 5Wanneer je dat vergeet, bedenk dan dat jij aan
Zijn zijde gaat, met Zijn Woord in jouw hart gegrift. 6Wie kan wanhopen wanneer een
dergelijke hoop de zijne is? 7Illusies van wanhoop lijken misschien op te doemen, maar leer
je er niet door te laten misleiden. 8Achter elk daarvan ligt de werkelijkheid en is God.
Waarom zou je hierop wachten en het verruilen voor illusies, wanneer Zijn Liefde zich
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slechts een ogenblik verder bevindt op de weg waar alle illusies eindigen? 10Het einde is
zeker en door God gewaarborgd. 11Wie blijft er voor een levenloos beeld staan wanneer één
stap verder het Heilige der Heiligen een aloude deur opent die voorbij de wereld leidt?
2.Jij bent hier een vreemdeling. 2Maar je behoort toe aan Hem die jou liefheeft zoals Hij
Zichzelf liefheeft. 3Vraag slechts mijn hulp om de steen weg te rollen, en het geschiedt
overeenkomstig Zijn Wil. 4We zijn aan de reis begonnen. 5Lang geleden werd het einde in
de sterren geschreven en in de Hemelen gezet met een schitterende Straal, die het in de
eeuwigheid en door alle tijden heen veilig heeft bewaard. 6En het nog steeds bewaart:
onveranderd, onveranderlijk en onveranderbaar.
3.Wees niet bevreesd. 2We beginnen enkel opnieuw aan een aloude reis, die lang geleden een
aanvang nam en slechts nieuw lijkt te zijn. 3We zijn opnieuw aan een weg begonnen die we
al eerder zijn gegaan en voor korte tijd waren kwijtgeraakt. 4En nu proberen we het
opnieuw. 5Ons nieuw begin bezit de zekerheid waar het de reis tot nu toe aan ontbrak. 6Kijk
omhoog en zie Zijn Woord te midden van de sterren, waar Hij jouw Naam, samen met de
Zijne, heeft gezet. 7Kijk omhoog en ontdek je zekere bestemming, die de wereld verborgen
wil houden, maar God wil dat jij ziet.
4.Laten we hier in stilte wachten en een ogenblik neerknielen in dankbaarheid jegens Hem
die ons geroepen heeft en ons heeft geholpen Zijn Roep te horen. 2En laten we dan opstaan
en vol vertrouwen de weg gaan naar Hem. 3Nu zijn we zeker dat we niet alleen reizen.
Want God is hier, en met Hem al onze broeders. 5Nu weten we dat we de weg nooit meer
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zullen kwijtraken. 6Het lied begint weer dat maar een ogenblik was gestopt, al leek het voor
eeuwig ongezongen. 7Wat hier begonnen is, zal winnen aan leven, aan kracht, aan hoop,
totdat de wereld een ogenblik stil is en alles vergeet wat de droom van zonde van haar had
gemaakt.
5.Laat ons naar buiten treden en de herboren wereld ontmoeten, in de wetenschap dat
Christus daarin is wedergeboren en dat de heiligheid van deze wedergeboorte voor eeuwig

duren zal. 2Wij waren de weg kwijt, maar Hij heeft die voor ons gevonden. 3Laten we Hem
gaan verwelkomen die naar ons terugkeert om de verlossing en het eind te vieren van alles
wat we dachten te hebben gemaakt. 4De morgenster van deze nieuwe dag aanschouwt een
andere wereld, waar God verwelkomd wordt, en Zijn Zoon samen met Hem. 5Wij die Hem
compleet maken, zeggen Hem dank, zoals Hij ons dankzegt. 6De Zoon is stil, en in de rust
die God hem heeft gegeven, betreedt hij zijn huis en is eindelijk in vrede.
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PSYCHOTHERAPIE
Doel, proces en praktijk

INLEIDING
1.Psychotherapie is de enige vorm van therapie die er is. 2Aangezien alleen de denkgeest ziek
kan zijn, kan alleen de denkgeest worden genezen. 3Alleen de denkgeest heeft genezing
nodig. 4Dit lijkt niet het geval te zijn, want de verschijningsvormen van deze wereld lijken
alleszins werkelijk. 5Psychotherapie is noodzakelijk zodat iemand hun werkelijkheid in
twijfel kan gaan trekken. 6Soms is hij in staat zonder formele hulp een begin te maken met
het openen van zijn denkgeest, maar zelfs dan is het altijd een verandering in zijn
waarneming van interpersoonlijke relaties die hem daartoe in staat stelt. 7Soms heeft hij
een meer gestructureerde, uitgebreidere relatie met een ‘officiële’ therapeut nodig. 8In
beide gevallen blijft de taak dezelfde: de patiënt moet geholpen worden zijn denken over
de ‘realiteit’ van illusies te veranderen.

1. HET DOEL VAN PSYCHOTHERAPIE
1.Heel eenvoudig gesteld is het doel van psychotherapie de belemmeringen voor de waarheid
weg te nemen. 2Ze beoogt de patiënt te helpen zijn vastgeroeste waansysteem op te geven
en hem te laten beginnen de valse oorzaak-en-gevolgrelaties waarop dat berust te
heroverwegen. 3Niemand in deze wereld ontkomt aan angst, maar ieder kan de oorzaken
daarvan opnieuw overdenken en die de juiste waarde leren verlenen. 4God heeft iedereen
een Leraar gegeven, wiens wijsheid en hulp elke bijdrage die een aardse therapeut maar
kan leveren, verre te boven gaan. 5Toch zijn er tijden en situaties waarin een aardse
patiënt-therapeutrelatie het middel wordt waarmee Hij beiden Zijn grootste gaven biedt.
2.Kan een relatie een beter doel hebben dan de Heilige Geest uit te nodigen daarin binnen te
treden en daaraan Zijn eigen groots geschenk van vreugde te geven? 2Kan er voor iemand
een hoger doel zijn dan te leren een beroep op God te doen en Zijn Antwoord te horen? 3En
kan er een transcendenter streven zijn dan zich de weg, de waarheid en het leven te binnen
te brengen en zich God te herinneren? 4Hierbij te helpen is het eigenlijke doel van
psychotherapie. 5Kan er iets heiliger zijn? 6Want psychotherapie, mits juist begrepen,
onderwijst vergeving en helpt de patiënt deze te herkennen en aanvaarden. 7En door zijn
genezing wordt de therapeut, samen met hem, vergeven.
3.Ieder die hulp nodig heeft, ongeacht de vorm van zijn leed, valt zichzelf aan, en zijn
innerlijke vrede lijdt daaronder. 2Deze neigingen worden vaak als ‘zelf-vernietigend’
omschreven, en de patiënt ziet ze zelf ook vaak op die manier. 3Wat hij niet beseft en dient
te leren is dat dit ‘zelf’ dat zowel kan aanvallen als worden aangevallen, een denkbeeld is
dat hij heeft bedacht. 4Meer nog, hij koestert en verdedigt het, en is soms zelfs bereid zijn
‘leven’ ervoor ‘op te offeren’. 5Want hij beschouwt het als zichzelf. 6Dit zelf ziet hij als iets
wat beïnvloed wordt, een speelbal van externe krachten, en hulpeloos te midden van de
macht der wereld.
4.Psychotherapie nu moet hem opnieuw bewust maken van zijn vermogen zijn eigen
beslissingen te nemen. 2Hij moet de bereidheid vinden zijn denken om te keren, en te
begrijpen dat wat hij dacht dat zijn uitwerking op hem projecteerde, gemaakt werd door
zijn projecties op de wereld. 3De wereld die hij ziet bestaat dan ook niet. 4Pas wanneer de
patiënt dit, al was het maar ten dele, aanvaardt, kan hij zichzelf zien als werkelijk in staat
beslissingen te nemen. 5En hij zal tegen zijn vrijheid vechten, omdat hij denkt dat ze
slavernij is.
5.De patiënt hoeft de waarheid niet als God te zien om in verlossing vooruitgang te boeken.
Maar hij moet wel beginnen waarheid van illusie te scheiden, in het besef dat die niet

2

hetzelfde zijn en steeds meer bereid illusies als onwaar te zien en de waarheid als waar te
aanvaarden. 3Zijn Leraar zal hem vandaar verder meenemen, zo ver als hij bereid is te gaan.
Psychotherapie kan hem slechts tijd besparen. 5De Heilige Geest gebruikt de tijd zoals Hij
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dat het beste acht, en Hij vergist Zich nooit. 6Psychotherapie onder Zijn leiding is een van
de middelen die Hij aanwendt om tijd te besparen, en om extra leraren voor te bereiden op
Zijn werk. 7De hulp die Hij begint en leidt, kent geen einde. 8Welke weg Hij ook kiest, alle
psychotherapie leidt uiteindelijk naar God. 9Maar dat is aan Hem. 10Wij allen zijn Zijn
psychotherapeuten, want Hij wil dat wij allen genezen zijn in Hem.

2. HET PSYCHOTHERAPEUTISCH PROCES
Inleiding
1.Psychotherapie is een proces dat de visie op het zelf verandert. 2Op zijn best is dit ‘nieuwe’
zelf een heilzamer zelfbeeld, maar van psychotherapie kan bepaald niet worden verwacht
dat ze de werkelijkheid vaststelt. 3Dat is haar functie niet. 4Als ze de weg kan vrijmaken
voor de werkelijkheid, heeft ze haar hoogste succes behaald. 5Haar hele functie is tenslotte
de patiënt te helpen één fundamentele dwaling aan te pakken: de overtuiging dat woede
hem iets brengt wat hij werkelijk wil, en dat door een aanval te rechtvaardigen hij zichzelf
beschermt. 6In de mate waarin hij begint te beseffen dat dit een dwaling is, in die mate is
hij waarlijk verlost.
2.Patiënten begeven zich niet in een therapeutische relatie met dit doel voor ogen.
Integendeel, zulke denkbeelden hebben voor hen weinig betekenis, anders zouden ze geen
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hulp nodig hebben. 3Hun oogmerk is hun zelfbeeld precies zo te kunnen handhaven als het
is, maar zonder het lijden dat dit met zich meebrengt. 4Hun hele evenwicht berust op de
waanzinnige overtuiging dat dit mogelijk is. 5En omdat dit voor het gezonde denken zo
volstrekt onmogelijk is, is het magie wat ze nastreven. 6In illusies wordt het onmogelijke
met gemak tot stand gebracht, maar met als enige prijs dat illusies tot waarheid worden
gemaakt. 7De patiënt heeft deze prijs reeds betaald. 8Nu wil hij een ‘betere’ illusie.
3.In het begin staat het doel van de patiënt dan ook op gespannen voet met dat van de
therapeut. 2Zowel de therapeut als de patiënt kan een vals zelfbeeld koesteren, maar hun
respectieve blik op ‘verbetering’ verschilt onvermijdelijk nog altijd. 3De patiënt hoopt te
leren hoe hij de veranderingen die hij wil, kan bemachtigen zonder zijn zelfbeeld
noemenswaard te veranderen. 4Hij hoopt het in feite voldoende te stabiliseren om er de
magische krachten die hij in psychotherapie zoekt in op te nemen. 5Hij wil het kwetsbare
onkwetsbaar maken, en het begrensde onbegrensd. 6Het zelf dat hij ziet is zijn god, en hij
streeft er slechts naar die beter te dienen.
4.Ongeacht hoe oprecht de therapeut zelf wellicht ook is, het moet zijn wens zijn het zelfbeeld
van de patiënt op een manier te veranderen die hij voor werkelijk houdt. 2Het is de taak
van therapie die verschillen met elkaar te verenigen. 3Hopelijk zullen beiden hun
oorspronkelijk doel leren opgeven, want verlossing kan alleen in relaties worden
gevonden. 4Aanvankelijk is het onvermijdelijk dat patiënt én therapeut onrealistische
doelen aanvaarden die niet volledig vrij zijn van een magische ondertoon. 5Uiteindelijk
worden die in beider denkgeest opgegeven.

I. De beperkingen van psychotherapie
1.Het ideale resultaat wordt echter zelden bereikt. 2Therapie begint met het inzicht dat
genezing iets van de denkgeest is, en in psychotherapie zijn diegenen bij elkaar gekomen
die dit al geloven. 3Het kan zijn dat ze niet veel verder komen, want niemand leert meer
dan waartoe hij bereid is. 4Niveaus van bereidheid veranderen echter, en wanneer
therapeut of patiënt het volgende niveau heeft bereikt, zal hun een relatie worden
aangereikt die beantwoordt aan de veranderde behoefte. 5Misschien komen ze weer bij
elkaar en maken ze vorderingen in dezelfde relatie, die ze aldus heiliger maken. 6Of
misschien zullen beiden een andere verbintenis aangaan. 7Wees hier zeker van: elk zal
vooruitgang boeken. 8Achteruitgang is tijdelijk. 9De algehele richting is die van vooruitgang
naar de waarheid.
2.Psychotherapie op zich kan niet creatief zijn. 2Dit is een van de misvattingen die het ego
koestert: dat het tot ware verandering, en dus tot ware creativiteit in staat is. 3Wanneer we
van ‘de verlossende illusie’ of van ‘de laatste droom’ spreken, is dit niet wat we bedoelen,
maar dit is de laatste verdediging van het ego. 4’Weerstand’ is zijn manier om naar de
dingen te kijken; zijn interpretatie van vooruitgang en groei. 5Deze interpretaties zijn
noodzakelijkerwijs verkeerd, want ze zijn illusoir. 6De veranderingen die het ego probeert
teweeg te brengen, zijn geen werkelijke veranderingen. 7Het zijn slechts diepere
schaduwen, of misschien andere wolkenpatronen. 8Maar wat uit niets is gemaakt, kan niet
nieuw of anders worden genoemd. 9Illusies zijn illusies; de waarheid is de waarheid.
3.De weerstand zoals die hier wordt omschreven kan zowel voor een therapeut als een
patiënt typerend zijn. 2In beide gevallen stelt die een grens aan de psychotherapie, omdat
die de doelstellingen ervan beperkt. 3Evenmin kan de Heilige Geest vechten tegen de
inbreuk die het ego maakt op het therapeutisch proces. 4Maar Hij zal wachten, en Zijn
geduld is oneindig. 5Zijn doel is altijd volkomen onverdeeld. 6Tot welke oplossingen patiënt
en therapeut in verband met hun eigen uiteenlopende doelen ook komen, pas wanneer die
zich met het Zijne verenigen kunnen die volledig als één met elkaar worden verzoend. 7Pas
dan is alle conflict voorbij, want pas dan kan er zekerheid zijn.
4.Ideaal gezien is psychotherapie een reeks heilige ontmoetingen, waarin broeders
bijeenkomen om elkaar te zegenen en de vrede van God te ontvangen. 2En dit zal zich op
een dag aan iedere ‘patiënt’ op deze aarde voltrekken, want wie anders dan een patiënt
had hier ooit kunnen komen? 3De therapeut is slechts een wat meer gespecialiseerde leraar
van God. 4Hij leert door te onderwijzen, en hoe verder gevorderd hij is, des te meer hij
onderwijst en des te meer hij leert. 5Maar in welk stadium hij zich ook bevindt, er zijn

patiënten die hem precies zo nodig hebben. 6Zij kunnen niet meer aannemen dan hij nu
geven kan. 7Toch zullen beiden uiteindelijk hun innerlijke gezondheid vinden.

II. De plaats van religie in psychotherapie
1.Om een leraar van God te zijn, is het niet noodzakelijk religieus te zijn of zelfs maar in een
enigszins merkbare mate in God te geloven. 2Het is echter wel noodzakelijk vergeving in
plaats van veroordeling te onderwijzen. 3En zelfs hierbij wordt geen volledige consistentie
vereist, want iemand die dat punt had bereikt zou in een oogwenk en zonder één woord
verlossing volledig kunnen onderwijzen. 4Maar hij die alles heeft geleerd heeft geen leraar
nodig, en zij die genezen zijn hebben geen behoefte aan een therapeut. 5Relaties zijn nog
steeds de tempel van de Heilige Geest, en ze zullen in de tijd vervolmaakt worden, en tot
de eeuwigheid hersteld.
2.Geformaliseerde godsdienst heeft in psychotherapie geen plaats, maar heeft in religie
evenmin een werkelijke plaats. 2ln deze wereld is er een verbazingwekkende tendens om
tegenstrijdige woorden in één begrip samen te brengen zonder die tegenstrijdigheid ook
maar enigszins op te merken. 3De poging religie te formaliseren is zo’n duidelijke poging
van het ego om het onverenigbare te verenigen dat er hier beslist niet over hoeft te worden
uitgeweid. 4Religie is ervaring; psychotherapie is ervaring. 5Op de hoogste niveaus worden
ze één. 6Geen van beide is zelf de waarheid, maar beide kunnen naar de waarheid leiden.
Wat kan er anders nodig zijn om de waarheid te vinden, die volmaakt duidelijk blijft, dan
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de schijnbare obstakels voor waar bewustzijn weg te nemen?
3.Niemand die leert vergeven, kan zich God niet herinneren. 2Vergeving is daarom alles wat
er onderwezen, want alles wat er geleerd dient te worden. 3Alle belemmeringen voor de
Godsherinnering zijn vormen van niet-vergeven, en anders niets. 4Dit is nooit duidelijk
voor de patiënt, en slechts zelden voor de therapeut. 5De wereld heeft al haar krachten
gebundeld tegen dit ene gewaarzijn, want hierin ligt het eind van de wereld en alles waar
zij voor staat.
4.Maar voor de psychotherapie vormt het gewaarzijn van God geen redelijk doel. 2Dit zal
komen wanneer de psychotherapie voltooid is, want waar vergeving is moet de waarheid
wel komen. 3Het zou beslist onterecht zijn als geloof in God noodzakelijk was voor het
welslagen van psychotherapie. 4Ook is geloof in God geen werkelijk betekenisvol begrip,
want God kan louter gekend zijn. 5Geloof houdt in dat ongeloof mogelijk is, maar kennis
van God heeft geen werkelijk tegendeel. 6God niet kennen is geen kennis bezitten, en juist
hiertoe leidt alle niet-vergeven. 7En zonder kennis kan men slechts geloof hebben.

5.Verschillende leermiddelen spreken verschillende mensen aan. 2Sommige vormen van
religie hebben niets te maken met God, en sommige vormen van psychotherapie hebben
niets te maken met genezing. 3Als leerling en leraar samen echter één doel delen, zal God
in hun relatie binnentreden omdat Hij werd binnengenood. 4Op dezelfde manier geeft een
vereniging van doel tussen patiënt en therapeut God opnieuw de eerste plaats, eerst via de
visie van Christus, dan via het herinneren van God Zelf. 5Het psychotherapeutisch proces is
de terugkeer naar innerlijke gezondheid. 6Leraar en leerling, therapeut en patiënt zijn allen
waanzinnig, anders zouden ze hier niet zijn. 7Samen kunnen ze een uitweg vinden, want
niemand vindt zijn innerlijke gezondheid alléén.
6.Als genezing een uitnodiging is aan God Zijn Koninkrijk te betreden, welk verschil maakt
het dan hoe de uitnodiging is geschreven? 2Doet het papier ter zake, de inkt of de pen? 3Of
gaat de uitnodiging uit van degene die schrijft? 4God komt tot hen die Zijn wereld willen
herstellen, want zij hebben de manier gevonden om Hem te roepen. 5Als er twee verenigd
zijn, is Hij daar beslist aanwezig. 6Wat hun doel is doet niet ter zake, maar zij moeten dat
volledig delen om te slagen. 7Het is onmogelijk een doel te delen dat niet door Christus is
gezegend, want wat door Zijn ogen ongezien blijft is te versplinterd om betekenis te
hebben.
7.Zoals ware religie geneest, zo moet ware psychotherapie religieus zijn. 2Maar beide nemen
vele vormen aan, omdat geen enkele goede leraar voor alle leerlingen één aanpak kiest.
lntegendeel, hij luistert geduldig naar elke leerling, en laat hem zijn eigen leerplan
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formuleren; niet het doel van het leerplan, maar op welke manier hij het best het doel
bereiken kan dat het voor hem stelt. 4Wellicht denkt de leraar niet aan God als deel van het
onderricht. 5Wellicht begrijpt de psychotherapeut niet dat genezing van God afkomstig is.
Zij kunnen slagen waar velen die geloven dat ze God hebben gevonden, zullen falen.
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8.Wat moet de leraar doen om leren zeker te stellen? 2Wat moet de therapeut doen om
genezing tot stand te brengen? 3Slechts één ding: hetzelfde wat verlossing van iedereen
vereist. 4Elk moet met iemand anders één doel delen, en zo elk gevoel van afzonderlijke
belangen kwijtraken. 5Alleen zo is het mogelijk de nauwe begrenzingen die het ego het zelf
oplegt, te overstijgen. 6Alleen zo kunnen leraar en leerling, therapeut en patiënt, jij en ik,
de Verzoening aanvaarden en die leren geven zoals ze ontvangen werd.
9.Gemeenschap is onmogelijk voor iemand alleen. 2Niemand die zich apart opstelt, kan de
visie van Christus ontvangen. 3Ze wordt hem aangereikt, maar hij kan zijn hand niet
uitstrekken om die te ontvangen. 4Laat hij stil zijn en inzien dat de behoefte van zijn
broeder die van hem is. 5En laat hij dan zijn broeders behoefte vervullen als de zijne, en

zien dat ze als één worden vervuld, want dat zijn ze ook. 6Wat is religie anders dan een
hulpmiddel om hem te laten zien dat dit zo is? 7En wat is psychotherapie anders dan een
hulpmiddel dat in precies diezelfde richting leidt? 8Het is het doel dat deze processen
hetzelfde maakt, want ze zijn één van doel en moeten dus één van middel zijn.

III. De rol van de psychotherapeut
1.De psychotherapeut is een leider in die zin dat hij een beetje voor de patiënt uit loopt, en
hem helpt een paar valkuilen langs de weg te vermijden door die als eerste te zien. 2Ideaal
gezien is hij ook een volgeling, want er is Iemand die voor hem uit moet gaan die hem licht
geeft om te zien. 3Zonder Deze zullen beiden slechts blindelings voortstrompelen naar
nergens. 4Het is echter uitgesloten dat Deze volledig afwezig is, als het doel genezing is.
Maar mogelijk wordt Hij niet herkend. 6En zo is het weinige licht dat dan wel kan worden
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aanvaard, al wat er is om de weg naar de waarheid te verlichten.
2.Genezing wordt beperkt door de beperkingen van de psychotherapeut, zoals ze wordt
beperkt door die van de patiënt. 2Het proces is er dus op gericht deze beperkingen te
overstijgen. 3Geen van beiden kan dit zonder de ander, maar wanneer ze zich verenigen is
hun het vermogen gegeven alle beperkingen te overstijgen. 4Nu hangt de mate van hun
welslagen af van hoezeer ze bereid zijn van dit vermogen gebruik te maken. 5De
bereidwilligheid kan in het begin van een van beiden komen, en zal groeien naarmate de
ander die deelt. 6Vooruitgang wordt een kwestie van beslissing; ze kan bijna tot aan de
Hemel reiken, of niet verder gaan dan een paar stappen weg van de hel.
3.Het is heel wel mogelijk dat psychotherapie lijkt te falen. 2Het is zelfs mogelijk dat het
resultaat meer op achteruitgang lijkt. 3Maar uiteindelijk moet er toch enig succes zijn.
Iemand vraagt om hulp; een ander hoort dat en probeert antwoord te geven in de vorm
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van hulp. 5Dit is de formule voor verlossing en moet genezing brengen. 6Alleen verdeelde
doelen kunnen volmaakte genezing in de weg staan. 7Eén volkomen egoloze therapeut zou
de wereld zonder één woord kunnen genezen, louter door er te zijn. 8Niemand hoeft hem
te zien of te spreken, of zelfs van zijn bestaan te weten. 9Zijn Tegenwoordigheid alleen al
volstaat om te genezen.
4.De ideale therapeut is één met Christus. 2Maar genezing is een proces, niet een feit. 3De
therapeut kan zonder de patiënt geen vooruitgang boeken, en de patiënt kan niet klaar zijn
om de Christus te ontvangen, anders kon hij niet ziek zijn. 4In zekere zin is de egoloze
psychotherapeut een abstractie die zich aan het einde van het genezingsproces bevindt, te
ver gevorderd om in ziekte te geloven en te dicht bij God om zijn voeten op de aarde te

houden. 5Nu kan hij helpen door middel van degenen die hulp nodig hebben, want zo voert
hij het plan uit dat voor verlossing werd opgesteld. 6De psychotherapeut wordt zijn patiënt,
en werkt via andere patiënten om uitdrukking te geven aan zijn gedachten zoals hij die van
de Denkgeest van Christus ontvangt.

IV. Het ziekteproces
1.Zoals alle therapie psychotherapie is, zo is alle ziekte mentale ziekte. 2Het is een oordeel
over Gods Zoon, en oordelen is een mentale activiteit. 3Oordelen is een beslissing, telkens
opnieuw genomen, tegen de schepping en haar Schepper. 4Het is de beslissing om het
universum waar te nemen zoals jij dat zou hebben geschapen. 5Het is de beslissing dat de
waarheid kan liegen en een leugen moet zijn. 6Wat kan ziekte dan anders zijn dan een
uitdrukking van leed en schuld? 7En wie zou er anders dan om zijn onschuld in tranen zijn?
2.Als Gods Zoon eenmaal als schuldig wordt gezien, wordt ziekte onvermijdelijk. 2Er is om
gevraagd en het zal worden ontvangen. 3En al wie om ziekte vraagt, heeft zichzelf nu
veroordeeld tot het zoeken naar remedies die niet kunnen helpen, omdat zijn geloof is
gesteld in ziekte en niet in verlossing. 4Er kan niets zijn dat een verandering in denken niet
kan bewerkstelligen, want alle uiterlijkheden zijn slechts de schaduw van een reeds
genomen beslissing. 5Verander de beslissing, en hoe kan haar schaduw onveranderd
blijven? 6Ziekte kan slechts de schaduw van schuld zijn, grotesk en lelijk, aangezien zij
misvorming imiteert. 7Als misvorming voor werkelijk wordt gehouden, kan haar schaduw
dan iets anders zijn dan misvormd?
3.De afdaling in de hel volgt stap voor stap in een onafwendbaar verloop, zodra de beslissing
is genomen dat schuld werkelijk is. 2In meedogenloze golven waren ziekte, dood en ellende
nu op aarde rond, soms samen en soms in een gruwelijke opeenvolging. 3Maar al deze
dingen, hoe werkelijk ze ook lijken, zijn slechts illusies. 4Wie kan er nog geloof aan hechten
wanneer dit eenmaal wordt ingezien? 5En wie kan er géén geloof aan hechten, zolang hij
dit niet inziet? 6Genezing is therapie of correctie, en we hebben al gezegd, en zeggen
opnieuw, dat alle therapie psychotherapie is. 7Zieken genezen is niets anders dan hun dit
inzicht brengen.
4.Het woord ‘genezing’ is onder de ‘respectabelere’ therapeuten van de wereld in diskrediet
geraakt, en terecht. 2Want niet één van hen kan genezen, en niet één van hen begrijpt wat
genezing is. 3In het ergste geval verlenen ze slechts het lichaam werkelijkheid in hun eigen
denkgeest, en zoeken daarna naar magische middelen om de kwalen te genezen waarmee
hun denkgeest het heeft toegerust. 4Hoe kan zo’n proces nu genezend zijn? 5Het is

belachelijk van begin tot eind. 6Maar nu het eenmaal begonnen is, moet het wel zo eindigen.
Het is alsof God de duivel is, en in het kwaad moet worden gevonden. 8Hoe zou liefde daar
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aanwezig kunnen zijn? 9En hoe zou ziekte genezing kunnen brengen? 10Is dit niet een en
dezelfde vraag?
5.In het gunstigste geval, en dat woord roept hier misschien vragen op, zouden de ‘genezers’
van de wereld de denkgeest als bron van de ziekte kunnen herkennen. 2Maar hun
misvatting ligt in de overtuiging dat die zichzelf genezen kan. 3Dit heeft enige waarde in
een wereld waar ‘gradaties van vergissingen’ een betekenisvol begrip is. 4Toch blijven hun
remedies beslist tijdelijk, of steekt een andere ziekte in plaats daarvan de kop op, want de
dood is niet overwonnen zolang de betekenis van liefde niet begrepen is. 5En wie kan dit
begrijpen zonder het Woord van God, door Hem aan de Heilige Geest gegeven als Zijn
geschenk aan jou?
6.Elk soort ziekte kan worden gedefinieerd als het resultaat van de zienswijze het zelf te zien
als iets wat zwak, kwetsbaar, slecht en bedreigd is, en dus voortdurend verdediging
behoeft. 2Maar als dat werkelijk het zelf was, zou verdediging onmogelijk zijn. 3Daarom
moeten de verdedigingsmiddelen waarnaar wordt gezocht wel magisch zijn. 4Ze moeten
alle beperkingen overwinnen die in het zelf zijn waargenomen, en tegelijk een nieuw
zelfbeeld maken waartoe het oude niet kan terugkeren. 5Kortom, dwaling wordt als
werkelijkheid aanvaard en met illusies aangepakt. 6Nu de waarheid naar illusies is
gebracht, wordt de werkelijkheid een bedreiging en wordt ze als het kwaad beschouwd.
Liefde wordt nu gevreesd, want de werkelijkheid is liefde. 8En zo wordt de cirkel gesloten
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tegen de ‘aanslagen’ van de verlossing.
7.Ziekte is dus een vergissing en heeft correctie nodig. 2En zoals we al hebben benadrukt:
correctie kan niet worden bereikt door eerst de ‘juistheid’ van de vergissing te bepalen en
er dan aan voorbij te zien. 3Als ziekte werkelijk is, kan er in waarheid niet aan voorbij
worden gezien, want aan de werkelijkheid voorbijzien is waanzin. 4En toch is dat het doel
van magie: illusies waar maken door valse waarneming. 5Dit kan niet genezend zijn, want
het is met de waarheid in strijd. 6Misschien dient een illusie van gezondheid een tijdje, maar
niet lang, als vervanging. 7Angst kan niet lang door illusies verborgen worden gehouden,
want hij maakt er deel van uit. 8Hij zal ontsnappen en een andere vorm aannemen, daar hij
de bron van alle illusies is.
8.Ziekte betekent waanzin, want alle ziekte is mentaal, en gradaties kent ze niet. 2Een van de
illusies waardoor ziekte als werkelijk wordt gezien, is de overtuiging dat ziekte varieert in
intensiteit: dat de mate van bedreiging verschilt met de vorm die ze aanneemt. 3Dit vormt

de basis van alle dwalingen, want alle zijn het louter pogingen compromissen te sluiten
door slechts een stukje hel te zien. 4Deze schijnvertoning is zo vreemd aan God dat ze voor
altijd absoluut ondenkbaar is. 5Maar de waanzinnigen geloven het, omdat ze waanzinnig
zijn.
9.Een dwaas verdedigt zijn eigen illusies, omdat hij daarin zijn eigen verlossing ziet. 2En dus
zal hij degene aanvallen die hem daarvan probeert te verlossen, in de overtuiging dat deze
hem aanvalt. 3Deze merkwaardige cirkel van aanval en verdediging is een van de lastigste
problemen waaraan de psychotherapeut het hoofd moet bieden. 4In feite is dit zijn
voornaamste taak, de kern van psychotherapie. 5De therapeut wordt gezien als iemand die
het dierbaarste bezit van de patiënt aanvalt: zijn beeld van zichzelf. 6En aangezien dit beeld
de veiligheid van de patiënt geworden is, zoals hij die ziet, kan de therapeut niet anders
dan als een bron van gevaar worden beschouwd, die dient te worden aangevallen en zelfs
gedood.
10.De psychotherapeut draagt dan ook een enorme verantwoordelijkheid. 2Hij dient aanval
zonder aanval – en dus zonder verdediging – tegemoet te treden. 3Het is zijn taak te
demonstreren dat verdedigingen niet nodig zijn, en dat verdedigingsloosheid kracht is.
Dat moet zijn onderricht zijn, wil zijn les inhouden dat innerlijke gezondheid veiligheid
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betekent. 5Het kan niet sterk genoeg worden benadrukt dat de waanzinnigen geloven dat
innerlijke gezondheid een bedreiging is. 6Dit is het logisch gevolg van de ‘erfzonde’: de
overtuiging dat schuld werkelijk is en ten volle gerechtvaardigd. 7Het is dan ook de functie
van de psychotherapeut te onderwijzen dat schuld, doordat die onwerkelijk is, niet
gerechtvaardigd kan zijn. 8Maar evenmin biedt ze veiligheid. 9En dus moet ze zowel
ongewenst als onwerkelijk blijven.
11.De enkelvoudige leerstelling van verlossing is het doel van alle therapie. 2Ontlast de
denkgeest van de waanzinnige schuldenlast die hij zo uitgeblust draagt, en genezing is
volbracht. 3Het lichaam is niet genezen. 4Het wordt louter gezien als wat het is. 5Op de juiste
manier gezien kan het doel ervan worden begrepen. 6Wat is dan de behoefte aan ziekte?
Op deze enkelvoudige omslag zal al het andere volgen. 8Er is geen behoefte aan een

7

ingewikkelde verandering. 9Er is geen behoefte aan lange analyses en vermoeiende
discussies en werkzaamheden. 10De waarheid is eenvoudig, want ze is één voor allen.

V. Het genezingsproces
1.Hoewel de waarheid eenvoudig is, moet ze desondanks worden onderwezen aan degenen
die hun weg reeds zijn kwijtgeraakt in eindeloze labyrinten van complexiteit. 2Dit is de

grote illusie. 3In haar kielzog volgt de onvermijdelijke overtuiging dat men, om veilig te zijn,
het onbekende onder controle moet hebben. 4Deze vreemde overtuiging steunt op
bepaalde stappen die nooit tot het bewuste doordringen. 5Om te beginnen wordt ze
ingeluid door de overtuiging dat er krachten overwonnen dienen te worden om überhaupt
te kunnen leven. 6En vervolgens lijkt het alsof deze krachten alleen in toom kunnen worden
gehouden door een opgeblazen zelfgevoel, dat in het duister houdt wat werkelijk wordt
gevoeld en illusies tot het licht probeert te verheffen.
2.Laten we niet vergeten dat degenen die voor hulp naar ons toekomen in bittere angst
verkeren. 2Wat zij geloven dat zal helpen, kan alleen maar schaden; wat zij geloven dat zal
schaden, kan alleen maar helpen. 3Vooruitgang wordt onmogelijk totdat de patiënt ertoe
bewogen wordt zijn verwrongen manier van naar de wereld kijken, zijn verwrongen
manier van naar zichzelf kijken, om te keren. 4De waarheid is simpel. 5Maar ze dient
onderwezen te worden aan degenen die denken dat ze hen in gevaar zal brengen. 6Ze dient
onderwezen te worden aan degenen die willen aanvallen omdat ze zich bedreigd voelen,
en aan degenen die bovenal een les in verdedigingsloosheid nodig hebben, om hun te laten
zien wat kracht is.
3.Als deze wereld ideaal was, zou er misschien ideale therapie kunnen zijn. 2Maar die zou
nutteloos zijn in een ideale staat. 3We spreken over ideaal onderricht in een wereld waarin
de volmaakte leraar niet lang aanwezig zou kunnen blijven; waar de volmaakte
psychotherapeut slechts een zweem van een gedachte is waarvan men nog geen idee heeft.
Maar desondanks spreken we over wat toch gedaan kan worden om de waanzinnigen
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binnen de limieten van het bereikbare te helpen. 5Zolang ze ziek zijn, kunnen en moeten ze
worden geholpen. 6Meer wordt van psychotherapie niet gevraagd; minder dan al wat hij te
geven heeft, is de therapeut niet waardig. 7Want God Zelf reikt zijn broeder aan als zijn
verlosser van de wereld.
4.Genezing is heilig. 2Niets ter wereld is heiliger dan iemand te helpen die om hulp vraagt. 3En
beiden komen met deze poging, hoe beperkt ook, hoe gebrekkig ook qua oprechtheid, heel
dicht bij God. 4Waar twee zich hebben verenigd ter genezing, is God aanwezig. 5En Hij heeft
gegarandeerd dat Hij gehoor zal geven en hen in waarheid antwoorden. 6Ze kunnen er
zeker van zijn dat genezing een proces is dat onder Zijn leiding staat, want het is in
overeenstemming met Zijn Wil. 7We hebben Zijn Woord als gids, wanneer we onze
broeders proberen te helpen. 8Laten we niet vergeten dat we van onszelf uit hulpeloos zijn,
en ons voor wat er te onderwijzen en wat er te leren valt verlaten op een kracht die ligt
buiten ons beperkt bereik.

5.Een broeder die hulp zoekt kan ons geschenken brengen verheven boven de hoogten
waargenomen in enige droom. 2Hij biedt ons verlossing, want hij komt tot ons als Christus
en Verlosser. 3Wat hij vraagt wordt door God gevraagd via hem. 4En wat wij voor hem doen,
wordt ons geschenk aan God. 5De heilige roep van Gods heilige Zoon om hem in zijn
vermeende ellende te helpen, kan slechts door zijn Vader worden beantwoord. 6Maar Hij
heeft een stem nodig waarmee Hij Zijn heilig Woord kan spreken, een hand waarmee Hij
Zijn Zoon bereikt en diens hart raakt. Wie kan er in zo’n proces niet worden genezen? 8Deze
heilige interactie is het plan van God Zelf, waardoor Zijn Zoon wordt verlost.
6.Want twee hebben zich verenigd. 2En nu houdt God Zijn beloften. 3De beperkingen die zowel
patiënt als therapeut zijn opgelegd vallen in het niets, want de genezing is begonnen. 4Wat
zij in gang moeten zetten, zal hun Vader compleet maken. 5Want Hij heeft nooit meer
gevraagd dan slechts het kleinste beetje bereidwilligheid, de geringste vordering, het
lichtste gefluister van Zijn Naam. 6Hulp vragen, in welke vorm ook, is slechts een beroep
doen op Hem. 7En Hij zal Zijn Antwoord zenden via de therapeut die Zijn Zoon in al diens
huidige behoeften het best kan dienen. 8Wellicht lijkt het antwoord geen geschenk uit de
Hemel. 9Het lijkt misschien eerder een verslechtering dan een hulp. 10Maar laten we geen
oordeel vellen over het resultaat.
7.Ergens moeten alle gaven van God worden ontvangen. 2In de tijd kan geen enkele
inspanning vergeefs worden geleverd. 3Er wordt niet gevraagd dat wij volmaakt zijn in
onze pogingen te genezen. 4We zijn al misleid als we denken dat er behoefte aan genezing
is. 5En de waarheid zal alleen tot ons komen via iemand die onze droom van ziekte
schijnbaar deelt. 6Laten we hem helpen zichzelf alle overtredingen te vergeven waarmee
hij zich zonder reden veroordelen wil. 7Zijn genezing is de onze. 8En wanneer we de
zondeloosheid in hem zien gaan stralen dwars door de sluier van schuld die de Zoon van
God verhult, zullen we in hem het gelaat van Christus zien, en begrijpen dat dit slechts het
onze is.
8.Laten we in stilte voor Gods Wil staan en doen wat die voor ons te doen gekozen heeft. 2Er
is maar één manier waarop we naar het punt komen waar alle dromen begonnen zijn. 3En
daar zullen wij ze neerleggen, om voor eeuwig in vrede heen te gaan. 4Hoor een broeder
om hulp roepen en geef hem antwoord. 5Het is God aan wie je antwoord geeft, want Hem
riep je aan. 6Er is geen andere manier om Zijn Stem te horen. 7Er is geen andere manier om
Zijn Zoon te zoeken. 8Er is geen andere manier om jouw Zelf te vinden. 9Heilig is genezing,
want door haar lieflijke omhelzing keert Gods Zoon naar de Hemel terug. 10Want genezing
vertelt hem, met de Stem namens God, dat al zijn zonden hem vergeven zijn.

VI. De definitie van genezing
1.Het psychotherapeutisch proces kan nu eenvoudig als vergeving worden gedefinieerd,
want geen enkele vorm van genezing kan iets anders zijn. 2Wie niet vergeeft is ziek, omdat
hij gelooft dat hij niet vergeven is. 3Het vastklampen aan schuld, haar innig omhelzen en
koesteren, haar liefdevol beschermen en waakzaam verdedigen – dit alles is niets dan de
onverbiddelijke weigering om te vergeven. 4‘God mag hier niet binnenkomen’ herhalen de
zieken steeds en steeds weer, terwijl ze hun verlies betreuren en zich er toch in verheugen.
Genezing vindt plaats wanneer een patiënt de klaagzang begint te horen die hij zingt en
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de gegrondheid daarvan in twijfel trekt. 6Zolang hij die niet hoort, kan hij niet begrijpen dat
hij het is die dit voor zichzelf zingt. 7Deze klaagzang horen is de eerste stap op weg naar
herstel. 8Deze in twijfel trekken dient vervolgens zijn keus te zijn.
2.De neiging bestaat, en wel heel sterk, dit doodsgezang slechts een ogenblik te horen en het
dan,

ongecorrigeerd,

weg

te

wuiven.

Deze

2

vluchtige

bewustzijnsmomenten

vertegenwoordigen de vele gelegenheden die ons worden geboden om letterlijk ‘een nieuw
lied te zingen’. 3De klank van genezing kan in plaats daarvan worden gehoord. 4Maar eerst
moet de bereidheid ontstaan om de ‘waarheid’ van het lied van veroordeling ter discussie
te stellen. 5De vreemde vervormingen die onontwarbaar in het zelfbeeld, op zichzelf niets
dan een pseudo-schepping, zijn ingeweven, geven deze lelijke klank een schijn van ware
schoonheid. 6’Het ritme van het universum’, ‘het gezang van de engelbode’, dit alles en meer
wordt gehoord in plaats van luide, valse kreten.
3.Het oor vertaalt; het hoort niet. 2Het oog geeft weer; het ziet niet. 3Het is hun taak om al wat
wordt opgeroepen, acceptabel te maken, hoe onacceptabel het ook mag zijn. 4Ze
beantwoorden de beslissingen van de denkgeest, door zijn verlangens weer te geven en
die te vertalen in aanvaardbare en prettige vormen. 5Soms breekt de gedachte achter de
vorm door, maar slechts heel even, en dan wordt de denkgeest bang en begint aan zijn
gezond verstand te twijfelen. 6Maar hij zal zijn slaven niet toelaten de vormen waarnaar ze
kijken, noch de klanken die ze horen, te veranderen. 7Dat zijn zijn ‘remedies’, zijn
‘beschermers’ tegen waanzin.
4.Deze getuigenissen die de zintuigen brengen hebben slechts één doel: aanval
rechtvaardigen en zo te verhinderen dat niet-vergeven gezien wordt voor wat het is.
Zonder vermomming gezien is het onverdraaglijk. 3Zonder bescherming kan het niet
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standhouden. 4Hier wordt alle ziekte gekoesterd, maar zonder het inzicht dat dit zo is.
Want wanneer iets wat niet vergeven is, niet als zodanig wordt onderkend, lijkt de vorm
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die het aanneemt iets anders te zijn. 6En nu is het dit ‘iets anders’ wat angst lijkt aan te

jagen. 7Maar dit ‘iets anders’ kan niet worden genezen. 8Het is niet ziek, en heeft geen
remedie nodig. 9Hierop je inspanningen ter genezing concentreren is alleen maar
nutteloos. 10Wie kan genezen wat niet ziek is en dat gezond maken?
5.Ziekte neemt evenals niet-vergeven vele vormen aan. 2De vorm van het een reproduceert
slechts de vorm van het ander, want ze zijn dezelfde illusie. 3Zo getrouw wordt het een in
het ander omgezet, dat een zorgvuldige studie van de vorm die een ziekte aanneemt, heel
duidelijk de vorm van niet-vergeven aangeeft waar deze voor staat. 4Maar dit inzien zal
geen herstel bewerkstelligen. 5Dat wordt slechts door één enkel inzicht bereikt: dat alleen
vergeving niet-vergeven geneest, en dat alleen niet-vergeven enige vorm van ziekte kan
doen ontstaan.
6.Dit inzicht is het einddoel van de psychotherapie. 2Hoe wordt dit bereikt? 3De therapeut ziet
in de patiënt alles wat hij in zichzelf niet heeft vergeven, en krijgt op die manier een nieuwe
kans ernaar te kijken, het open te stellen voor herwaardering en het te vergeven. 4Wanneer
dit plaatsvindt, ziet hij zijn zonden als verdwenen in een verleden dat niet langer hier is.
Zolang hij dit niet doet, moet hij wel denken dat hij hier en nu door het kwaad wordt
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belaagd. 6De patiënt is het projectiescherm voor zijn zonden, en stelt hem in staat ze los te
laten. 7Laat hem één plekje zonde behouden in dat waarnaar hij kijkt, en zijn bevrijding is
gedeeltelijk en zal niet zeker zijn.
7.Niemand wordt als enige genezen. 2Dit is het vreugdevolle lied dat verlossing allen toezingt
die haar Stem horen. 3Aan deze uitspraak kan niet vaak genoeg worden gedacht door allen
die zichzelf zien als therapeut. 4Hun patiënten kunnen slechts als de brengers van
vergeving worden gezien, want zij zijn het die hun zondeloosheid komen demonstreren
aan ogen die nog steeds geloven dat er zonde valt te zien. 5Toch zal het bewijs van
zondeloosheid, in de patiënt gezien en aanvaard in de therapeut, de denkgeest van beiden
een verbond bieden waarin zij elkaar ontmoeten, zich verbinden en als één zijn.

VII. De ideale patiënt-therapeutrelatie
1.Wie is nu de therapeut, en wie de patiënt? 2Uiteindelijk is iedereen beide. 3Hij die genezing
behoeft, dient anderen te genezen. 4Geneesheer, genees uzelf. 5Wie anders valt er te
genezen? 6En wie anders heeft genezing nodig? 7Elke patiënt die bij een therapeut komt
biedt hem de gelegenheid zichzelf te genezen. 8Bijgevolg is hij diens therapeut. 9En elke
therapeut dient van elke patiënt die naar hem toe komt te leren genezen. 10Hij wordt dus
zijn patiënt. 11God heeft geen weet van afscheiding. 12Het enige wat Hij weet is dat Hij één

Zoon heeft. 13Zijn kennis wordt weerspiegeld in de ideale patiënt-therapeutrelatie. 14God
komt tot hem die roept, en in Hem herkent hij Zichzelf.
2.Leraar en therapeut, bedenk zorgvuldig voor wie jij bidt, en wie er genezing nodig heeft.
Want therapie is gebed, en genezing is daarvan het doel en resultaat. 3Wat is gebed anders
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dan de verbinding van denkgeesten in een relatie waarin Christus kan binnentreden? 4Dit
is Zijn woning, waarin psychotherapie Hem binnennoodt. 5Wat is het genezen van een
symptoom, wanneer er steeds een ander kan worden gekozen? 6Maar wanneer Christus
eenmaal binnentreedt, welke keuze is er nog dan Hem te laten blijven? 7Meer is niet nodig,
want dit omvat alles. 8Genezing is hier, en geluk en vrede. 9Dit zijn de ‘symptomen’ van de
ideale patiënt-therapeutrelatie, die in de plaats komen van die waarmee de patiënt om
hulp kwam vragen.
3.Het proces dat in deze relatie plaatsvindt is er feitelijk een waarin de therapeut in zijn hart
de patiënt vertelt dat al diens zonden hem vergeven zijn, samen met de zijne. 2Wat kan het
verschil zijn tussen genezing en vergeving? 3Alleen Christus vergeeft, want Hij kent Zijn
zondeloosheid. 4Zijn visie geneest de waarneming en ziekte verdwijnt. 5En die zal niet
terugkeren, waar de oorzaak eenmaal weggenomen is. 6Hierbij is echter de hulp nodig van
een vergevorderd therapeut, die in staat is zich met de patiënt te verbinden in een heilige
relatie waarin alle gevoel van afgescheidenheid ten slotte overwonnen is.
4.Hiertoe is één ding, één ding slechts vereist: de therapeut verwart zichzelf op geen enkele
manier met God. 2Alle ‘ongenezen genezers’ begaan deze fundamentele verwarring in een
of andere vorm, omdat ze niet anders kunnen dan zichzelf als zelfgeschapen beschouwen
in plaats van door God geschapen. 3Deze verwarring is zelden of nooit in het bewustzijn,
anders zou de ongenezen genezer ogenblikkelijk een leraar van God worden, en zijn leven
wijden aan de functie van ware genezing. 4Voor hij dit punt bereikte, dacht hij dat hij de
leiding had over het therapeutisch proces en daarom verantwoordelijk was voor het
resultaat. 5De dwalingen van zijn patiënt werden aldus zijn eigen mislukkingen, en schuld
werd de dekmantel, donker en sterk, voor wat de Heiligheid van Christus moest zijn.
Schuld is onvermijdelijk in hen die hun oordeel aanwenden voor het nemen van
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beslissingen. 7Schuld is onmogelijk in hen door wie de Heilige Geest spreekt.
5.Het eindigen van schuld is het werkelijk doel van therapie en het onmiskenbaar doel van
vergeving. 2Hierin kan hun eenheid duidelijk worden gezien. 3Maar wie zou het eind van
schuld kunnen ervaren, als hij zich in de rol van gids voor zijn broeder verantwoordelijk
voor hem voelt? 4Zo’n functie vooronderstelt een kennis die niemand kan bezitten hier; een
zekerheid over verleden, heden en toekomst, en over alle gevolgen die daarin kunnen

plaatsvinden. 5Alleen vanuit dit alwetend gezichtspunt zou zo’n rol mogelijk zijn. 6Maar
geen enkele waarneming is alwetend, en evenmin is het nietig zelf van één enkeling
tegenover het universum in staat aan te nemen dat hij over zo’n wijsheid beschikt –
behalve in waanzin. 7Dat veel therapeuten waanzinnig zijn is zonneklaar. 8Geen enkele
ongenezen genezer kan innerlijk volkomen gezond zijn.
6.Maar het is even krankzinnig een functie die God jou gegeven heeft niet te aanvaarden als
er een te bedenken die Hij niet heeft gegeven. 2De gevorderde therapeut kan op geen enkele
manier ooit twijfelen aan de kracht die in hem is. 3Noch twijfelt hij aan de Bron ervan. 4Hij
begrijpt dat alle macht op aarde en in de Hemel hem toebehoort vanwege wie hij is. 5En dit
is hij vanwege zijn Schepper, wiens Liefde in hem is en Die niet falen kan. 6Bedenk eens wat
dit betekent: hij beschikt over de gaven van God Zelf om weg te schenken. 7Zijn patiënten
zijn Gods heiligen, die een beroep doen op zijn heiligheid om die tot de hunne te maken.
En wanneer hij hun die schenkt, aanschouwen zij het stralende gelaat van Christus zoals
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dit naar hen terugkijkt.
7.De waanzinnigen, denkend dat ze God zijn, zijn niet bang zwakheid te bieden aan Gods
Zoon. 2Maar wat ze als gevolg hiervan in hem zien, vrezen ze inderdaad. 3De ongenezen
genezer kan niet anders dan bang zijn voor zijn patiënten, en hen verdenken van het
verraad dat hij ziet in zichzelf. 4Hij probeert te genezen, en mogelijk lukt hem dat af en toe.
Maar hij zal niet slagen dan tot op zekere hoogte en voor geringe tijd. 6Hij ziet de Christus
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niet in degene die roept. 7Welk antwoord kan hij geven aan iemand die een vreemde lijkt;
onbekend met de waarheid en pover in kennis, zonder de god die hem moet worden
gegeven? 8Aanschouw jouw God in hem, want wat je ziet zal jouw Antwoord zijn.
8.Bedenk eens wat de verbinding van twee broeders werkelijk betekent. 2En vergeet dan de
wereld en al haar geringe triomfen en haar dromen over de dood. 3Wat hetzelfde is, is één,
en niets kan nu worden herinnerd van de wereld van schuld. 4De kamer wordt een tempel,
de straat een sterrenstroom die luchtig over alle ziekelijke dromen strijkt. 5Genezing is
volbracht, want wat volmaakt is heeft geen genezing nodig, en wat valt er te vergeven waar
er geen zonde is?
9.Therapeut, wees dankbaar dat je zulke dingen kunt zien, als je maar begrijpt wat jouw
geëigende rol hier is. 2Maar als je hierin niet slaagt, heb je ontkend dat God jou geschapen
heeft, en dus zul je niet weten dat jij Zijn Zoon bent. 3Wie is nu je broeder? 4Welke heilige
kan jou komen halen om samen met hem naar huis te gaan? 5Jij bent verdwaald. 6En kun je
nu verwachten in hem een antwoord te zien dat jij geweigerd hebt te geven? 7Genees en
wees genezen. 8Er valt geen andere weg te kiezen die ooit naar vrede leiden kan. 9Laat je

patiënt toch binnen, want hij is van God tot jou gekomen. 10Volstaat zijn heiligheid niet om
jouw herinnering van Hem te wekken?

3. PSYCHOTHERAPIE IN DE PRAKTIJK
I. Het kiezen van patiënten
1.Ieder die naar jou wordt gezonden, is jouw patiënt. 2Dit betekent niet dat jij hem uitkiest,
en evenmin dat jij de soort behandeling kiest die geschikt is. 3Maar het betekent wel dat
niemand per vergissing naar jou toe komt. 4Er zijn geen vergissingen in Gods plan. 5Het zou
echter wel een vergissing zijn ervan uit te gaan dat jij weet wat jij ieder die komt te bieden
hebt. 6Het is niet aan jou dit te beslissen. 7De neiging bestaat aan te nemen dat jou
voortdurend wordt gevraagd zelf offers te brengen ten behoeve van degenen die komen.
Dit kan allerminst waar zijn. 9Een offer van jezelf eisen is een offer van God eisen, en Hij
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heeft geen weet van offers. 10Wie zou Volmaaktheid kunnen vragen dat Hij onvolmaakt is?
2.Wie beslist er dan wat elke broeder nodig heeft? 2Zeker niet jij die nog niet inziet wie het is
die vraagt. 3Er is Iets in hem dat jou dat zal zeggen, mits je luistert. 4En dat is het antwoord:
luister. 5Eis niets, beslis niets, offer niets. 6Luister. 7Wat je hoort is waar. 8Zou God jou Zijn
Zoon zenden zonder er zeker van te zijn dat jij inziet wat zijn noden zijn? 9Bedenk eens wat
God jou vertelt: Hij heeft jouw stem nodig om namens Hem te spreken. 10Kan er iets heiliger
zijn? 11Of een groter geschenk aan jou? 12Kies je liever wie er god zou zijn dan de Stem te
horen van Hem die God is in jou?
3.Je patiënten hoeven niet fysiek aanwezig te zijn om jou de gelegenheid te geven hen in de
Naam van God te dienen. 2Dit is misschien moeilijk in gedachten te houden, maar God wil
niet dat Zijn gaven aan jou beperkt blijven tot de enkelingen die jij daadwerkelijk ziet. 3Je
kunt ook anderen zien, want zien is niet beperkt tot de ogen van het lichaam. 4Sommigen
hebben jouw fysieke aanwezigheid niet nodig. 5Ze hebben jou even hard, en misschien zelfs
meer, nodig op het ogenblik dat ze worden gezonden. 6Je zult hen herkennen op elke
manier die voor jullie beiden het meest behulpzaam kan zijn. 7Het doet er niet toe hoe ze
komen. 8Ze zullen worden gezonden in elke vorm die het meest behulpzaam is: als naam,
als gedachte, als beeld, als idee, of misschien alleen maar als gevoel dat je met iemand
ergens contact maakt. 9De verbinding ligt in handen van de Heilige Geest. 10Ze kan alleen
maar lukken.
4.Een heilige therapeut, een gevorderde leraar van God, vergeet één ding nooit: hij stelde het
leerplan van de verlossing niet vast, en bepaalde evenmin zijn aandeel daarin. 2Hij begrijpt
dat zijn aandeel noodzakelijk is voor het geheel, en dat hij door middel daarvan het geheel
zal herkennen, wanneer zijn aandeel compleet is. 3Ondertussen dient hij te leren, en zijn
patiënten zijn de middelen die hem daartoe gezonden zijn. 4Wat kan hij anders dan om hen

en jegens hen dankbaar zijn? 5Ze komen en dragen God met zich mee. 6Zou hij deze Gave
willen afslaan voor een kiezelsteen, of zou hij de deur willen sluiten voor de verlosser van
de wereld om een spook binnen te laten? 7Laat hij de Zoon van God niet verraden. 8Wie er
een beroep op hem doet gaat zijn begrip verre te boven. 9En zou hij niet blij zijn dat hij
antwoorden kan, wanneer hij alleen zo de roep kan horen en begrijpen dat het de zijne is?

II. Is psychotherapie een beroep?
1.Strikt genomen luidt het antwoord: nee. 2Hoe kan iets wat iedereen beoefent een
afzonderlijk beroep zijn? 3En hoe kan er een beperking worden opgelegd aan een interactie
waarbij iedereen zowel patiënt als therapeut is, in iedere relatie waarin hij zich begeeft?
Maar praktisch gesproken kan nog steeds worden gezegd dat er personen zijn die zich als
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hun hoofdtaak vooral toeleggen op een of andere vorm van genezing. 5En het is tot hen dat
een groot aantal anderen zich wendt om hulp. 6Dat is in feite de therapeutische praktijk.
Zij zijn dan ook ‘officiële’ hulpverleners. 8In hun professionele bezigheden zijn ze aan
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bepaalde vormen van noden toegewijd, hoewel ze daarbuiten misschien veel bekwamere
leraren zijn. 9Deze personen hebben vanzelfsprekend geen speciale regels nodig, maar het
kan wel zijn dat hun gevraagd wordt speciale toepassingen van de algemene
genezingsprincipes te hanteren.
2.Ten eerste is de beroepstherapeut in een uitstekende positie om te demonstreren dat
genezing geen rangorde naar moeilijkheid kent. 2Hiervoor heeft hij echter een speciale
opleiding nodig, want het leerplan waardoor hij therapeut geworden is, heeft hem
waarschijnlijk weinig of niets geleerd over de werkelijke principes van genezing. 3ln feite
heeft het hem waarschijnlijk geleerd hoe genezing onmogelijk te maken. 4Het merendeel
van het onderricht in de wereld volgt een leerplan in oordelen, erop gericht van de
therapeut een beoordelaar te maken.
3.Zelfs hiervan kan en zal de Heilige Geest gebruik maken, bij de geringste uitnodiging. 2De
ongenezen genezer kan arrogant, egoïstisch, onverschillig, en in feite oneerlijk zijn. 3Het
kan zijn dat hij niet geïnteresseerd is in genezing als zijn voornaamste doel. 4Maar toch is
er iets met hem gebeurd, hoe bescheiden misschien ook, toen hij ervoor koos een genezer
te zijn, hoe misleidend de richting ook die hij mag hebben gekozen. 5Dat ‘iets’ volstaat.
Vroeg of laat zal dat iets gaan groeien: een patiënt raakt zijn hart, en de therapeut zal hem
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in stilte om hulp vragen. 7Hij heeft zelf een therapeut gevonden. 8Hij heeft de Heilige Geest
gevraagd de relatie te betreden en die te genezen. 9Hij heeft de Verzoening voor zichzelf
aanvaard.

4.Er wordt gezegd dat God naar alles keek wat Hij geschapen had en verklaarde dat het goed
was. 2Nee, Hij heeft verklaard dat het volmaakt was, en dat was zo. 3En aangezien Zijn
scheppingen niet veranderen en eeuwig duren, is dat nu zo. 4Maar noch een volmaakte
therapeut, noch een volmaakte patiënt kan ooit bestaan. 5Beiden moeten hun volmaaktheid
hebben ontkend, want alleen al het feit dat ze elkaar nodig hebben houdt een gevoel van
gemis in. 6Een een-op-een-relatie is niet Eén Relatie. 7Maar het is wel het middel om terug
te keren; de weg die God gekozen heeft voor de terugkeer van Zijn Zoon. 8In die vreemde
droom moet een vreemde correctie binnenkomen, want alleen dat is de oproep te
ontwaken. 9En wat zou therapie anders zijn? 10Ontwaak en verheug je, want al je zonden
zijn je vergeven. 11Dit is de enige boodschap die elk tweetal elkaar ooit zou moeten geven.
5.Uit elke ontmoeting van patiënt en therapeut moet iets goeds komen. 2En dat goede wordt
voor beiden bewaard voor de dag dat ze kunnen inzien dat alleen dit in hun relatie
werkelijk was. 3Op dat moment wordt het goede aan hen teruggegeven, gezegend door de
Heilige Geest als een gave van hun Schepper, als teken van Zijn Liefde. 4Want de
therapeutische relatie moet worden als de relatie van de Vader en de Zoon. 5Er is geen
andere, want er is niets anders. 6De therapeuten van deze wereld verwachten dit resultaat
niet, en veel van hun patiënten zouden niet in staat zijn hulp van hen te aanvaarden als ze
dat wel deden. 7Maar geen enkele therapeut bepaalt in werkelijkheid het doel van de
relaties waarvan hij deel uitmaakt. 8Zijn begrip begint met dit inzicht, en gaat dan
vandaaruit verder.
6.Juist op het ogenblik dat de therapeut de patiënt vergeet te beoordelen vindt genezing
plaats. 2In sommige relaties wordt dit punt nooit bereikt, hoewel zowel patiënt als
therapeut hun dromen in de loop van het proces kunnen veranderen. 3Maar het zal voor
hen beiden niet dezelfde droom zijn, en dus is het niet de droom van vergeving waaruit
beiden op een dag zullen ontwaken. 4Het goede wordt bewaard, sterker nog, gekoesterd.
Maar er wordt slechts weinig tijd bespaard. 6De nieuwe dromen zullen hun tijdelijke
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aantrekkingskracht verliezen en dromen van angst worden, wat de inhoud van alle dromen
is. 7Maar geen enkele patiënt kan meer aanvaarden dan hij bereid is te ontvangen, en geen
enkele therapeut kan meer bieden dan hij meent te bezitten. 8En dus is er voor alle relaties
een plaats in deze wereld, en ze zullen zoveel goeds brengen als elk kan aanvaarden en
benutten.
7.Juist wanneer het oordelen stopt vindt genezing plaats, want alleen dan kan worden
begrepen dat genezing geen rangorde naar moeilijkheid kent. 2Dit is voor de genezen
genezer een noodzakelijk inzicht. 3Hij heeft geleerd dat het niet moeilijker is een broeder

te wekken uit de ene dan uit de andere droom. 4Geen beroepstherapeut kan dit inzicht
constant in zijn denkgeest vasthouden en het ieder aanbieden die tot hem komt. 5In deze
wereld zijn er een aantal die dit dicht benaderd hebben, maar ze hebben de gave niet
volledig aanvaard, om hier te kunnen blijven en hun inzicht op aarde tot het einde der
tijden aanwezig te laten zijn. 6Ze kunnen bezwaarlijk beroepstherapeuten worden
genoemd. 7Het zijn de Heiligen Gods. 8Het zijn de Verlossers van de wereld. 9Hun beeld blijft,
omdat ze daarvoor gekozen hebben. 10Ze nemen de plaats in van andere beelden, en helpen
door milde dromen.
8.Wanneer de beroepstherapeut eenmaal heeft ingezien dat denkgeesten verbonden zijn, kan
hij eveneens begrijpen dat een rangorde naar moeilijkheid bij genezing geen betekenis
heeft. 2Maar reeds lang voordat hij dit in de tijd bereikt, kan hij in die richting gaan. 3Vele
heilige ogenblikken kunnen hem ten deel vallen onderweg. 4Een doel markeert het eind
van een reis, niet het begin, en wanneer het ene doel is bereikt, kan het volgende al vaag in
de verte zichtbaar zijn. 5De meeste beroepstherapeuten staan nog helemaal aan de start
van de beginfase van de eerste reis. 6Zelfs degenen die beginnen te begrijpen wat hun te
doen staat kunnen zich nog altijd tegen het vertrek verzetten. 7Toch kunnen alle wetten
van genezing in één enkel ogenblik de hunne zijn. 8De reis is niet lang, behalve in de droom.
9.De beroepstherapeut heeft één voordeel dat enorm veel tijd besparen kan als dit op de
juiste wijze wordt aangewend. 2Hij heeft een weg gekozen waar de verleiding groot is
misbruik te maken van zijn rol. 3Dit stelt hem in staat heel snel aan veel blokkades voor
vrede voorbij te gaan, mits hij de verleiding weerstaat een functie op zich te nemen die
hem niet gegeven is. 4Om te begrijpen dat genezing geen rangorde naar moeilijkheid kent,
moet hij eveneens de gelijkheid van hemzelf en de patiënt erkennen. 5Hierin bestaat geen
halfslachtigheid. 6Ze zijn gelijk, of niet. 7De pogingen van de therapeut om in dit opzicht
compromissen te sluiten zijn zonder meer vreemd. 8Sommigen gebruiken de relatie louter
ter verzameling van lichamen voor de eredienst in hun tempel, en beschouwen dit als
genezing. 9Ook veel patiënten bezien deze vreemde procedure als verlossing. 10Maar bij
elke ontmoeting is er Iemand die zegt: ‘Mijn broeder, kies opnieuw.’
10.Vergeet niet dat elke vorm van speciaalheid moet worden verdedigd en zal worden
verdedigd. 2De verdedigingsloze therapeut heeft de kracht van God bij hem, maar de
therapeut die zich verdedigt heeft het zicht op de Bron van zijn verlossing verloren. 3Hij
ziet niet en hij hoort niet. 4Hoe kan hij dan onderwijzen? 5Omdat het Gods Wil is dat hij zijn
plaats inneemt in het verlossingsplan. 6Omdat het Gods Wil is dat zijn patiënt hulp krijgt
om zich daarin met hem te verbinden. 7Omdat zijn onvermogen om. te zien of te horen de

Heilige Geest op geen enkele manier beperkt. 8Behalve in de tijd. 9In de tijd kan er een groot
tijdsverloop zijn tussen het aanbieden en het aanvaarden van genezing. 10Dit is de sluier
over het gelaat van Christus. 11Toch kan het niet anders dan een illusie zijn, want tijd
bestaat niet en Gods Wil is altijd precies geweest zoals die is.

III. De kwestie van betaling
1.Niemand kan voor therapie betalen, want genezing komt van God en Hij vraagt om niets.
Het maakt echter deel uit van Zijn plan dat alles in deze wereld door de Heilige Geest wordt
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aangewend als hulpmiddel bij het uitvoeren van het plan. 3Zelfs een gevorderde therapeut
heeft enige aardse noden terwijl hij hier is. 4Mocht hij geld nodig hebben, dan zal het hem
gegeven worden, niet als betaling, maar om hem te helpen het plan beter te dienen. 5Geld
is niet slecht. 6Het is niets. 7Maar niemand hier kan zonder illusies leven, want hij moet er
nog naar streven dat de laatste illusie overal door iedereen wordt aanvaard. 8Hij speelt een
krachtige rol in deze ene doelstelling waarvoor hij gekomen is. 9Alleen daarvoor blijft hij
hier. 10En zolang hij blijft zal hem gegeven worden wat hij nodig heeft om te blijven.
2.Alleen een ongenezen genezer probeert te genezen voor het geld, en in de mate waarin hij
daar waarde aan verleent, zal hij er niet in slagen. 2Evenmin zal hij in het proces zijn
genezing vinden. 3Er zullen er zijn aan wie de Heilige Geest enige betaling vraagt voor Zijn
doel. 4Er zullen er zijn aan wie Hij dat niet vraagt. 5Het hoort niet de therapeut te zijn die
deze beslissingen neemt. 6Er is een verschil tussen betaling en kosten. 7Geld geven waar
Gods plan dat beschikt, kost niets. 8Het achterhouden waar het rechtmatig toekomt, kost
enorm veel. 9De therapeut die dit zou doen, verliest de naam van genezer, want hij kan
nooit begrijpen wat genezing is. 10Hij kan die niet geven, en dus heeft hij die niet.
3.De therapeuten van deze wereld zijn waarlijk nutteloos voor de verlossing van de wereld.
Ze stellen eisen, en dus kunnen ze niet geven. 3Patiënten kunnen alleen betalen voor het
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ruilen van illusies. 4Hiervoor moet wel degelijk betaling worden geëist, en de prijs is hoog.
Een ‘gekochte’ relatie kan het enige geschenk waardoor alle genezing wordt
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bewerkstelligd, niet geven. 6Vergeving, de enige droom van de Heilige Geest, mag niets
kosten. 7Want is dat wel zo, dan wordt Gods Zoon slechts opnieuw gekruisigd. 8Kan dit de
manier zijn waarop hij wordt vergeven? 9Kan dit de manier zijn waarop de droom van
zonde eindigt?
4.Het recht om te leven is iets waar niemand voor hoeft te vechten. 2Het is hem beloofd, en
door God gegarandeerd. 3Daarom is het een recht dat therapeut en patiënt gelijkelijk delen.
Wil hun relatie heilig zijn, dan wordt al wat de een nodig heeft door de ander gegeven;
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wordt wat de een mist door de ander verzorgd. 5Hierdoor wordt de relatie heilig gemaakt,
want hierdoor worden beiden genezen. 6De therapeut vergoedt de patiënt met
dankbaarheid, zoals de patiënt hem vergoedt. 7Geen van beiden hoeft een prijs te betalen.
Maar beiden is dank verschuldigd voor de bevrijding uit lange gevangenschap en twijfel.
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Wie zou voor zo’n geschenk niet dankbaar zijn?
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Maar wie zou zich ooit kunnen
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voorstellen dat het kon worden gekocht?
5.Er is met recht gezegd dat aan hem die heeft zal worden gegeven. 2Omdat hij heeft, kan hij
geven. 3En omdat hij geeft, zal hem worden gegeven. 4Dit is de wet van God, en niet van de
wereld. 5En zo vergaat het ook Gods genezers. 6Ze geven omdat ze Zijn Woord hebben
gehoord en verstaan. 7Al wat ze nodig hebben zal hun aldus worden gegeven. 8Maar ze
zullen dit inzicht verliezen, tenzij ze zich herinneren dat al wat zij hebben louter van God
afkomstig is. 9Als ze geloven dat ze iets van een broeder nodig hebben, zullen ze hem niet
langer als broeder zien. 10En als ze dit doen, gaat er zelfs in de Hemel een licht uit. 11Waar
Gods Zoon zich tegen zichzelf keert, kan hij slechts duisternis aanschouwen. 12Hij heeft
zichzelf het licht ontzegd, en kan niet zien.
6.Eén regel dient altijd in acht te worden genomen: niemand mag worden weggestuurd
omdat hij niet betalen kan. 2Niemand wordt bij toeval naar iemand gestuurd. 3Relaties
hebben altijd een doel. 4Wat hun doel ook geweest mag zijn voordat de Heilige Geest erin
binnentrad, ze zijn altijd Zijn potentiële tempel: de rustplaats van Christus en woning van
God Zelf. 5Ieder die komt is gezonden. 6Misschien werd hij gezonden om zijn broeder het
geld te geven dat hij nodig had. 7Beiden zullen hierdoor zijn gezegend. 8Misschien werd hij
gezonden om de therapeut te onderwijzen hoezeer hij vergeving nodig heeft, en hoe weinig
waarde geld heeft in vergelijking hiermee. 9Opnieuw zullen beiden gezegend zijn. 10Alleen
gemeten naar prijs, zou er een meer kunnen hebben. 11Door te delen wint ieder stellig een
zegen zonder prijs.
7.Deze zienswijze op betaling lijkt misschien onpraktisch, en in de ogen van de wereld is ze
dat ook. 2Maar geen enkele wereldse gedachte is in wezen praktisch. 3Hoeveel wordt
gewonnen door illusies na te streven? 4Hoeveel wordt verloren door God te verwerpen?
En is dat mogelijk? 6Het is stellig onpraktisch naar niets te streven en te proberen het
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onmogelijke te doen. 7Sta dan even stil, lang genoeg om dit te overdenken: jij hebt wellicht
naar verlossing gezocht zonder in te zien waar je moest kijken. 8Wie jou om hulp vraagt,
kan jou tonen waar. 9Is er een groter geschenk dat jou kan worden gegeven? 10Is er een
groter geschenk dat jij zou kunnen geven?

8.Geneesheer, genezer, therapeut, leraar, genees uzelf. 2Velen zullen naar je toekomen en het
geschenk van genezing meebrengen, als jij daarvoor kiest. 3De Heilige Geest weigert nooit
een uitnodiging om binnen te treden en bij jou te wonen. 4Hij zal jou ontelbare
gelegenheden bieden om de deur naar jouw verlossing te openen, want dat is Zijn functie.
Hij zal jou ook precies vertellen wat in alle omstandigheden en te allen tijde jouw functie
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is. 6Wie Hij jou ook zendt zal jou bereiken, zijn hand uitgestoken naar zijn Vriend. 7Laat de
Christus in jou hem welkom heten, want diezelfde Christus is ook in hem. 8Weiger hem
toegang, en je hebt de Christus in jou verloochend. 9Denk aan het droevige verhaal van de
wereld, en het goede nieuws van de verlossing. 10Denk aan Gods plan voor het herstel van
vrede en vreugde. 11En vergeet niet hoe bijzonder eenvoudig Gods wegen zijn:
Jij was verloren in de duisternis van de wereld tot je om licht vroeg.
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En toen zond God Zijn Zoon om jou dat te geven.
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HET LIED VAN HET GEBED
Gebed, vergeving, genezing

1. GEBED
Inleiding
1.Gebed is de grootste gave waarmee God Zijn Zoon bij zijn schepping gezegend heeft. 2Het
was toen al wat het worden zal: de enige stem die Schepper en schepping delen; het lied
dat de Zoon zingt tot de Vader, die de dankbetuiging Hem daardoor gegeven teruggeeft aan
de Zoon. 3Oneindig is de harmonie, en oneindig ook de vreugdevolle samenklank van de
Liefde die Zij Elkaar voor eeuwig geven. 4En hierin breidt de schepping zich uit. 5God brengt
in Zijn Zoon dank aan Zijn uitbreiding. 6Zijn Zoon brengt dank voor zijn schepping in het
lied van wat hij schept in Zijn Vaders Naam. 7De Liefde die Zij delen is wat alle gebed door
de eeuwigheid heen zal zijn, wanneer tijd heeft afgedaan. 8Want zo was het voordat tijd er
leek te zijn.
2.Voor jou die een tijdje in de tijd verwijlt, neemt gebed de vorm aan die het best jouw
behoefte vervult. 2Je hebt er slechts één. 3Wat God als één geschapen heeft moet zijn
eenheid herkennen, en zich erover verheugen dat wat illusies leken te scheiden voor
eeuwig één is in de Denkgeest van God. 4Gebed moet nu het middel zijn waarmee Gods
Zoon afzonderlijke doelen en gescheiden belangen achterlaat, en zich in heilige vreugde
wendt tot de waarheid van vereniging in zijn Vader en hemzelf.
3.Leg je dromen neer, jij heilige Zoon van God, en verhef je zoals God jou geschapen heeft, zie
af van idolen en herinner je Hem. 2Gebed zal jou nu dragen, en jou zegenen terwijl jij je hart
tot Hem verheft in een lied dat opstijgt en hoger en steeds hoger reikt, totdat zowel hoog
als laag verdwenen zijn. 3Geloof in jouw doel zal groeien en je staande houden, terwijl je de
stralende trap bestijgt naar de hemelse velden en de poort van vrede. 4Want dit is gebed,
en hier bevindt verlossing zich. 5Dit is de weg. 6Het is Gods gave aan jou.

I. Het ware gebed
1.Gebed is een door de Heilige Geest aangereikte manier om God te bereiken. 2Het is niet
zomaar een vraag of een smeekbede. 3Het kan pas slagen wanneer je beseft dat het vraagt
om niets. 4Hoe kan het anders zijn doel dienen? 5Het is onmogelijk te bidden voor idolen en
te hopen dat je God bereiken kunt. 6Het ware gebed moet de valstrik van vragen door
smeekbeden vermijden. 7Vraag liever te ontvangen wat reeds gegeven is, te aanvaarden
wat reeds aanwezig is.
2.Er is je gezegd de Heilige Geest een antwoord te vragen voor elk specifiek probleem, en dat
je een specifiek antwoord ontvangen zult als dat jouw behoefte is. 2Er is je eveneens gezegd

dat er maar één probleem en één antwoord is. 3ln gebed is dit geen tegenspraak. 4Er zijn
hier beslissingen te nemen, en die moeten worden genomen, of het illusies zijn of niet. 5Jou
kan niet worden gevraagd antwoorden te aanvaarden die uitgaan boven het
behoefteniveau dat je herkent. 6Daarom is het niet de vorm van de vraag die van belang is,
noch hoe die wordt gesteld. 7De vorm van het antwoord, mits door God gegeven, zal aan
jouw behoefte voldoen zoals jij die ziet. 8Dit is slechts een echo van het antwoord van Zijn
Stem. 9De werkelijke klank is altijd een lied van dankzegging en Liefde.
3.Je kunt dus niet om de echo vragen. 2Het lied is juist het geschenk. 3Samen daarmee komen
de boventonen, de harmonieën, de echo’s, maar deze zijn ondergeschikt. 4Bij het ware
gebed hoor je alleen het lied. 5Al het overige is er slechts aan toegevoegd. 6Jij hebt eerst het
Koninkrijk der Hemelen gezocht, en al het andere is jou inderdaad gegeven.
4.Het geheim van het ware gebed is de dingen te vergeten die jij meent nodig te hebben.
Vragen om iets specifieks is nagenoeg hetzelfde als naar zonde kijken en die dan vergeven.
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Eveneens op dezelfde manier zie je in gebed voorbij aan je specifieke behoeften zoals jij
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die ziet, en geef je ze over in Gods Handen. 4Daar worden ze jouw geschenken aan Hem,
want ze vertellen Hem dat jij geen andere goden voor Zijn aangezicht wilt; geen andere
Liefde dan de Zijne. 5Wat kan Zijn antwoord anders zijn dan jouw herinnering van Hem?
Kan dat worden geruild voor een beetje, te verwaarlozen advies over een probleem van
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heel korte duur? 7God antwoordt louter voor de eeuwigheid. 8Maar toch zijn alle kleine
antwoorden hierin vervat.
5.Gebed is een stap opzij doen, een loslaten, een stille tijd van luisteren en liefhebben. 2Het
behoort met geen enkel soort smeekbede te worden verward, want het is een manier om
je jouw heiligheid te herinneren. 3Waarom zou heiligheid moeten smeken, wanneer ze alle
recht heeft op alles wat Liefde te bieden heeft? 4En het is tot Liefde dat jij je in gebed wendt.
Gebed is een geschenk: het opgeven van jezelf om één te zijn met de Liefde. 6Er valt niets
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te vragen, omdat er niets te wensen overblijft. 7Dat niets wordt het altaar van God. 8Het
verdwijnt in Hem.
6.Dit is niet een niveau van gebed dat ieder vooralsnog bereiken kan. 2Zij die dit niet hebben
bereikt, hebben nog steeds jouw hulp nodig bij het gebed, omdat hun vragen nog niet
gebaseerd is op aanvaarding. 3Hulp bij gebed betekent niet dat iemand bemiddelt tussen
jou en God. 4Maar het betekent wel dat iemand naast je staat en je helpt je tot Hem te
verheffen. 5lemand die weet heeft van Gods goedheid bidt zonder angst. 6En iemand die
bidt zonder angst kan niet anders dan Hem bereiken. 7Hij kan daardoor eveneens Zijn Zoon
bereiken, waar hij ook mag zijn en welke vorm hij ook lijkt aan te nemen.

7.Bidden tot Christus in iemand is het ware gebed, want het is een dankgeschenk aan Zijn
Vader. 2Vragen dat Christus slechts Zichzelf is, is geen smeekbede. 3Het is een danklied voor
wat jij bent. 4Hierin ligt de kracht van het gebed. 5Het vraagt niets en ontvangt alles. 6Dit
gebed kan worden gedeeld omdat het voor iedereen ontvangt. 7Bidden met iemand die
weet dat dit waar is, is verhoord worden. 8Misschien zal de specifieke vorm van oplossing
voor een specifiek probleem bij één van beiden opkomen, het doet er niet toe wie.
Misschien bereikt ze beiden, als jullie zuiver op elkaar zijn afgestemd. 10Ze zal komen

9

omdat je hebt ingezien dat Christus in jullie beiden aanwezig is. 11Dat is de enige waarheid
erin.

II. De ladder van het gebed
1.Gebed kent begin noch eind. 2Het is deel van het leven. 3Maar het verandert wel van vorm,
en groeit door wat je leert, tot het zijn vormloze staat bereikt en in totale communicatie
met God versmelt. 4In zijn vragende vorm hoeft het geen beroep te doen op God of zelfs
maar geloof in Hem in te houden, en vaak is dat ook niet het geval. 5Op deze niveaus is
gebed slechts een verlangen, vanuit een gevoel van schaarste en gemis.
2.Deze vormen van gebed, of vragen-uit-nood, gaan altijd gepaard met een gevoel van zwakte
en ontoereikendheid, en kunnen nooit zijn voortgebracht door een Zoon van God die weet
Wie hij is. 2Niemand die zeker is van zijn Identiteit kan in deze vormen bidden. 3Maar
evenzeer geldt dat niemand die onzeker is over zijn Identiteit kan nalaten op deze manier
te bidden. 4En bidden is even aanhoudend als het leven. 5Iedereen bidt zonder ophouden.
Vraag en je hebt ontvangen, want jij hebt vastgesteld wat het is dat je wilt.
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3.Het is eveneens mogelijk een hogere vorm van vragen-uit-nood te bereiken, want in deze
wereld brengt gebed herstel, en behelst nu eenmaal leerniveaus. 2Hier kan de vraag in
oprecht geloof, hoewel nog zonder begrip, tot God worden gericht. 3Een vaag en doorgaans
onbestendig gevoel van identificatie is meestal bereikt, maar wordt dikwijls vertroebeld
door een diepgeworteld gevoel van zonde. 4Op dit niveau is het mogelijk om dingen van
deze wereld, in uiteenlopende vorm, te blijven vragen, en is het ook mogelijk te vragen om
geschenken als eerlijkheid of goedheid, en vooral om vergeving voor de vele bronnen van
schuld die onvermijdelijk aan elk gebed uit nood ten grondslag liggen. 5Zonder schuld is er
geen schaarste. 6De zondelozen kennen geen nood.
4.Tot dit niveau hoort ook die merkwaardige innerlijke tegenspraak die bekendstaat als
‘bidden voor je vijanden’. 2De tegenspraak ligt niet in de gebruikte woorden, maar eerder
in de manier waarop ze gewoonlijk worden geïnterpreteerd. 3Zolang jij gelooft dat je

vijanden hebt, heb je gebed beperkt tot de wetten van deze wereld, en heb je ook jouw
vermogen om te ontvangen en te aanvaarden aan dezelfde enge grenzen onderworpen. 4En
toch, als je vijanden hebt, heb je gebed nodig, en hard nodig ook. 5Wat betekent deze
uitdrukking werkelijk? 6Bid voor jezelf, dat je niet probeert Christus gevangen te nemen en
daardoor de herkenning van je eigen Identiteit verliest. 7Wees niemands verrader, of je
pleegt verraad jegens jezelf.
5.Een vijand is het symbool van een gevangen Christus. 2En wie kan Hij zijn dan jijzelf? 3Het
gebed voor je vijanden wordt zo een gebed voor je eigen vrijheid. 4Nu is het niet langer een
innerlijke tegenspraak. 5Het is een uitdrukking geworden van de eenheid van Christus en
een erkenning van Zijn zondeloosheid. 6En nu is het heilig geworden, want het bevestigt de
Zoon van God zoals hij werd geschapen.
6.Laat dit nooit worden vergeten: gebed op elk niveau is altijd voor jezelf. 2Wanneer jij je met
iemand in gebed verenigt, maak je hem deel van jou. 3De vijand ben jij, zoals jij de Christus
bent. 4Eer het heilig kan worden, wordt gebed dus een keuze. 5Jij kiest niet voor een ander.
Je kunt slechts voor jezelf kiezen. 7Bid naar waarheid voor je vijanden, want hierin ligt je
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eigen verlossing. 8Vergeef hun jouw zonden, en jij zult waarlijk vergeven zijn.
7.Gebed is een ladder die tot de Hemel reikt. 2Op het hoogste punt is er een transformatie die
erg lijkt op die van jou, want gebed is deel van jou. 3Aardse zaken worden achtergelaten,
geen van alle herinnerd nu. 4Er wordt niets gevraagd, want er is geen gemis. 5De Identiteit
in Christus wordt ten volle gezien als eeuwig vastgesteld, boven elke verandering verheven
en onvergankelijk. 6Het licht flakkert niet langer, en zal nooit doven. 7Zonder enig soort
behoefte en voor eeuwig bekleed met de zuivere zondeloosheid die Gods gave is aan jou,
Zijn Zoon, kan gebed nu opnieuw worden wat het altijd bedoeld was te zijn. 8Want nu stijgt
het op als danklied tot jouw Schepper, gezongen zonder woorden, gedachten, of ijdele
verlangens, zonder enige behoefte nu. 9Zo breidt het zich uit, zoals het bedoeld was. 10En
voor dit geven brengt God Zelf dank.
8.God is het doel van elk gebed, en geeft het tijdloosheid in plaats van een einde. 2Evenmin
kent het een begin, omdat het doel nooit is veranderd. 3Gebed in zijn beginvormen is een
illusie, want er is geen ladder nodig om te bereiken wat men nooit verlaten heeft. 4Gebed
is echter deel van vergeving zolang vergeving – zelf een illusie – onbereikt blijft. 5Gebed is
verbonden met leren tot het leerdoel is bereikt. 6En dan zullen alle dingen tezamen worden
getransformeerd, en onbezoedeld terugkeren naar de Denkgeest van God. 7Omdat dit wat
geleerd kan worden te boven gaat, kan deze toestand niet worden beschreven. 8De fasen

nodig om dit te bereiken moeten echter worden begrepen, wil Gods Zoon, die nu leeft met
de illusie van dood en angst voor God, vrede kunnen hervinden.

III. Bidden voor anderen
1.We hebben gezegd dat gebed altijd voor jezelf is, en dat is ook zo. 2Waarom zou je dan
überhaupt voor anderen bidden? 3En als je dat doet, hoe moet je dat dan doen? 4Bidden
voor anderen wordt, mits juist begrepen, het middel om jouw schuldprojecties van je
broeder weg te nemen, en jou in staat te stellen in te zien dat niet hij het is die jou pijn doet.
De giftige gedachte dat hij jouw vijand is, jouw kwade tegenspeler, jouw wraakzuchtige
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verwoester, moet worden opgegeven voordat jij van schuld kunt worden verlost. 6Het
middel hiertoe is gebed, met toenemende kracht en steeds verhevener doelen, totdat het
zelfs omhoog reikt naar God.
2.De beginvormen van gebed, onder aan de ladder, zullen niet vrij zijn van afgunst en
boosaardigheid. 2Ze roepen om wraak, niet om liefde. 3Noch komen ze van iemand die
begrijpt dat ze een roep zijn om de dood, geslaakt uit angst door hen die schuld koesteren.
Ze doen een beroep op een wraakzuchtige god, en hij lijkt degene die ze beantwoordt. 5De
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hel kan niet voor een ander worden gevraagd en dan worden ontlopen door hem die erom
vraagt. 6Alleen wie in de hel is kan vragen om de hel. 7Wie vergeven is, en zijn vergeving
heeft aanvaard, kan nooit op zo’n manier bidden.
3.Op deze niveaus moet het leerdoel dus het inzicht zijn dat gebed slechts een antwoord
brengt in de vorm waarin het gebed werd gedaan. 2Dat volstaat. 3Vanhieruit zal de stap naar
de volgende niveaus makkelijk zijn. 4De volgende trede begint hiermee:
Wat ik voor mijn broeder vroeg, is niet wat ik hebben wil.
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Zo heb ik hem tot mijn vijand gemaakt.
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5.7Het is overduidelijk dat deze trede niet kan worden bereikt door iemand die in het
bevrijden van anderen voor zichzelf geen waarde of voordeel ziet. 8Dit kan langdurig
worden uitgesteld, omdat het eerder gevaarlijk dan en voor anderen genadig lijkt. 9Voor de
schuldigen lijkt het hebben van vijanden wel degelijk een reëel voordeel, en deze
denkbeeldige winst moet wijken, willen vijanden worden bevrijd.
4.Schuld moet worden opgegeven, niet weggestopt. 2Ook kan dit niet zonder enige pijn
worden gedaan, en een glimp van de genadige aard van deze stap kan een tijd lang worden
gevolgd door een zich diep terugtrekken in de angst. 3Want de verdedigingen van de angst

zijn op zichzelf angstwekkend, en wanneer ze worden herkend, brengen ze hun angst met
zich mee. 4Maar welk voordeel heeft de illusie van een ontsnapping een gevangene ooit
gebracht? 5Hij kan alleen werkelijk aan schuld ontsnappen wanneer hij inziet dat schuld
verdwenen is. 6En hoe kan dit worden begrepen zolang hij die in een ander verbergt en niet
als de zijne ziet? 7Angst voor ontsnapping maakt het moeilijk vrijheid te verwelkomen, en
een vijand tot cipier maken lijkt veiligheid te bieden. 8Hoe kan hij dan worden bevrijd
zonder dat jij een waanzinnige angst krijgt voor jezelf? 9Jij hebt van hem jouw verlossing
en jouw uitweg uit schuld gemaakt. 10Jouw investering in deze uitweg is enorm, en jouw
angst die los te laten hevig.
5.Blijf nu een ogenblik stilstaan en bedenk wat jij hebt gedaan. 2Vergeet niet dat jij het was
die dit deed, en die het daardoor ook kan loslaten. 3Steek je hand uit. 4Deze vijand komt jou
zegenen. 5Neem zijn zegen aan en voel hoe jouw hart wordt opgeheven en jouw angst
oplost. 6Houd er niet aan vast, en evenmin aan hem. 7Hij is een Zoon van God, samen met
jou. 8Hij is geen cipier, maar een boodschapper van Christus. 9Wees dat voor hem, zodat jij
hem zo kunt zien.
6.Het is niet eenvoudig te begrijpen dat bidden voor dingen, status, menselijke liefde, voor
elk soort uiterlijke ‘geschenken’, altijd gebeurt om cipiers in het leven te roepen en je te
verschuilen voor schuld. 2Deze dingen worden gebruikt voor doelen die voor God in de
plaats komen, en vervormen daardoor het doel van gebed. 3Het verlangen ernaar is het
gebed. 4Men hoeft er niet uitdrukkelijk om te vragen. 5God als doel gaat verloren in het
najagen van allerlei mindere doelen, en gebed wordt een verzoek om vijanden. 6Zelfs hierin
kan de kracht van gebed heel duidelijk worden gezien. 7Niemand die een vijand wil, zal
nalaten er één te vinden. 8Maar even zeker zal hij het enige ware doel verliezen dat hem
gegeven is. 9Denk aan wat dit kost, en begrijp het goed. 10Alle andere doelen gaan ten koste
van God.

IV. Bidden met anderen
1.Tot er minstens een begin is gemaakt met het tweede niveau kan niemand met een ander
delen in gebed. 2Want tot dat moment vraagt elk beslist om verschillende dingen. 3Maar
wanneer eenmaal de noodzaak om de ander voor vijand te houden is betwijfeld, en de
reden hiervoor begrepen is – al was het maar even – wordt het mogelijk zich te verbinden
in gebed. 4Vijanden delen geen doel. 5Juist hierin blijft hun vijandschap behouden. 6Hun
afzonderlijke wensen zijn hun arsenaal, hun forten van haat. 7De sleutel om verder op te
klimmen in gebed ligt in deze eenvoudige gedachte, deze verandering van denken:

Wij gaan tezamen, jij en ik.
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2.Nu is het mogelijk in gebed te helpen, en zodoende zelf omhoog te reiken. 2Met deze stap
begint een versnelde opklimming, maar er zijn nog veel lessen te leren. 3De weg ligt open,
en hoop is gerechtvaardigd. 4Toch is aanvankelijk de kans groot dat waarom wordt
gevraagd, zelfs door wie zich in gebed verbindt, niet het doel is waarnaar gebed waarlijk
zou moeten streven. 5Zelfs samen kun je nog om dingen vragen, en zo slechts de illusie
opbouwen van een gemeenschappelijk doel. 6Je kunt samen om specifieke dingen vragen,
en niet inzien dat je om gevolgen vraagt zonder de oorzaak. 7En dit kun je niet krijgen.
Want niemand kan alleen gevolgen ontvangen, wanneer hij aan een oorzaak waaruit zij
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niet voortkomen vraagt ze hem te geven.
3.Zelfs verbinden volstaat dan niet, als zij die samen bidden niet vóór alles vragen wat de Wil
is van God. 2Alleen van deze Oorzaak kan het antwoord komen waarin al het specifieke
wordt bevredigd, waarin alle afzonderlijke wensen in één wens worden verenigd. 3Gebed
om specifieke dingen vraagt er altijd om dat het verleden op enigerlei wijze wordt
herhaald. 4Wat vroeger aangenaam was, of dat leek te zijn, wat een ander toebehoorde en
hem dierbaar leek – dit alles zijn slechts illusies uit het verleden. 5Het doel van gebed is het
heden te bevrijden van zijn ketenen van voorbije illusies, en het een vrij gekozen remedie
te laten zijn voor iedere keus die een vergissing vertegenwoordigde. 6Wat gebed nu te
bieden heeft, overtreft zozeer al wat je voordien vroeg dat het beklagenswaardig is met
minder tevreden te zijn.
4.Je hebt een nieuw gewonnen kans gekozen iedere keer dat je bidt. 2En zou je die willen
verstikken en gevangenzetten in oeroude gevangenissen, wanneer de gelegenheid
gekomen is jezelf van allemaal tegelijk te bevrijden? 3Leg je vragen geen beperking op.
Gebed kan Gods vrede brengen. 5Welk tijdsgebonden ding kan jou meer geven, in net die
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korte tijdsspanne die rest tot het tot stof vervalt?

V. Het eind van de ladder
1.Gebed is een weg tot ware nederigheid. 2En hier wederom klimt het langzaam, en groeit in
kracht en liefde en heiligheid. 3Laat het slechts de grond verlaten vanwaaraf het naar God
begint op te stijgen, en ware nederigheid zal uiteindelijk komen om de denkgeest te sieren
die dacht dat hij alleen was en tegenover de wereld stond. 4Nederigheid brengt vrede,
omdat ze niet eist dat jij het universum moet regeren, noch alle dingen moet oordelen zoals

jij ze wenst. 5Het legt alle kleine goden graag terzij, zonder wrevel, maar in alle eerlijkheid
en in de erkenning dat ze nergens toe dienen.
2.Illusies en nederigheid hebben zo uiteenlopende doelen dat ze niet naast elkaar kunnen
bestaan, noch een woonplaats delen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. 2Waar de een komt,
verdwijnt de ander. 3Zij die werkelijk nederig zijn, hebben geen ander doel dan God, omdat
ze geen afgoden nodig hebben, en verdediging niet langer een doel dient. 4Vijanden zijn nu
nutteloos, want nederigheid bestrijdt niets. 5Ze verbergt zich niet in schaamte, want ze is
tevreden met wat ze is, wetende dat de schepping Gods Wil is. 6Haar onzelfzuchtigheid is
het Zelf, en dit ziet ze in iedere ontmoeting, waarin ze zich in vreugde met elke Zoon van
God verenigt, wiens zuiverheid zij herkent als één die ze met hem deelt.
3.Nu wordt gebed opgetild uit de wereld van dingen, lichamen, en allerlei soort goden, en kun
jij ten langen leste in heiligheid rusten. 2Nederigheid komt je onderwijzen hoe je jouw
heerlijkheid als Gods Zoon kunt begrijpen en de arrogantie van de zonde kunt doorzien.
Een droom heeft het gelaat van Christus voor jou versluierd. 4Nu kun je Zijn zondeloosheid
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aanschouwen. 5Hoog is de ladder gestegen. 6Je hebt de Hemel bijna bereikt. 7Er valt maar
weinig meer te leren voor de reis is voltooid. 8Nu kun je ieder zeggen die zich bij je komt
aansluiten in gebed:
Zonder jou kan ik niet gaan, want jij bent deel van mij.
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En dat is hij in waarheid ook. 11Nu kun je slechts bidden voor wat je waarlijk met hem deelt.
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Want je hebt begrepen dat hij nooit is weggegaan, en jij, die alleen scheen, bent één met hem.
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4.Hiermee eindigt de ladder, want leren is niet langer nodig. 2Nu sta jij voor de Hemelpoort,
en jouw broeder staat daar aan je zijde. 3De velden zijn uitgestrekt en stil, want de plaats
bestemd voor het moment dat jij zou komen heeft lang op jou gewacht. 4Hier zal de tijd
voor altijd eindigen. 5Aan deze poort zal de eeuwigheid zelf zich met jou verenigen. 6Gebed
is geworden zoals het bedoeld was, want jij hebt de Christus in jou herkend.

2. VERGEVING
Inleiding
1.Vergeving geeft gebed vleugels, en maakt zo zijn opgang licht en zijn voortgang snel.
Zonder haar sterke steun zou het zinloos zijn te proberen boven de laagste tree van gebed
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uit te stijgen, of zelfs een poging te doen überhaupt te klimmen. 3Vergeving is de
bondgenoot van gebed, zuster in het plan voor jouw verlossing. 4Beide zijn nodig om je te
stutten, je voeten zekerheid en je doel vastheid en onveranderlijkheid te geven.
Aanschouw de grootste hulp die God heeft beschikt jou te vergezellen tot jij Hem bereikt.
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Hiermee zal aan illusie een eind komen. 7Anders dan de tijdloosheid van haar zuster,
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gebed, kent vergeving wel een eind. 8Want ze wordt overbodig wanneer het opklimmen is
voltooid. 9Nu echter heeft ze een doel verder dan hetwelk je niet kunt, noch hoeft te gaan.
Volbreng dit en je bent verlost. 11Volbreng dit en je bent getransformeerd. 12Volbreng dit
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en je zult de wereld verlossen.

I. Vergeving van jezelf
1.Geen hemelse gave is slechter begrepen dan vergeving. 2Ze is in feite tot een bezoeking
verworden, een vloek waar ze bedoeld was te zegenen, een wrede karikatuur van genade,
een parodie op de heilige vrede van God. 3Toch kunnen zij die nog niet hebben verkozen de
begintreden van het gebed te bestijgen haar niet anders dan zo hanteren. 4Aanvankelijk
wordt de mildheid van vergeving niet gezien, omdat verlossing niet is begrepen, noch
werkelijk wordt gezocht. 5Wat bedoeld was om te genezen, wordt gebruikt om te kwetsen,
omdat vergeving niet wordt verlangd. 6Schuld wordt verlossing, en de remedie blijkt een
verschrikkelijk alternatief voor het leven.
2.Vergeving-ter-vernietiging zal daarom het oogmerk van de wereld veel beter dienen dan
haar werkelijk doel en de eerlijke middelen waarmee dit doel wordt bereikt. 2Vergevingter-vernietiging zal geen enkele zonde over het hoofd zien, geen misdaad, geen schuld die
ze zoeken, vinden en ‘liefhebben’ kan. 3Zij haalt haar hart op aan fouten, en in haar blikveld
doemen vergissingen groot op, groeien en zwellen aan. 4Ze pikt zorgvuldig al het slechte
eruit, en negeert het liefdevolle als een pest: iets verachtelijks vol gevaar en dood.
Vergeving-ter-vernietiging is de dood, en dát ziet ze in alles wat ze waarneemt en haat.
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Gods genade is nu een dolkmes geworden dat de heilige Zoon die Hij liefheeft, vernietigen
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wil.

3.Zou jij dit jezelf kunnen vergeven? 2Leer dan dat God je het middel heeft verschaft waarmee
je in vrede naar Hem terug kunt keren. 3Zie geen fouten. 4Maak ze niet tot werkelijkheid.
Kies het liefdevolle uit en vergeef de zonde door daarvoor in de plaats het gelaat van
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Christus te verkiezen. 6Hoe kan gebed anders terugkeren naar God? 7Hij heeft Zijn Zoon lief.
Kun jij je Hem herinneren én haten wat Hij geschapen heeft? 9Jij zult zijn Vader haten als
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je de Zoon haat die Hij liefheeft. 10Want zoals je de Zoon ziet, zo zie jij jezelf, en zoals jij jezelf
ziet, zo is God voor jou.
4.Zoals gebed altijd voor jezelf is, zo wordt vergeving altijd aan jou geschonken. 2Het is
onmogelijk een ander te vergeven, want het zijn alleen jouw zonden die jij in hem ziet. 3Jij
wenst ze daar te zien en niet in jou. 4Daarom is een ander vergeven een illusie. 5Toch is het
de enige gelukkige droom in heel de wereld: de enige die niet voert tot de dood. 6Alleen in
iemand anders kun jij jezelf vergeven, want jij hebt hem schuldig verklaard aan jouw
zonden, en in hem moet jouw onschuld nu worden gevonden. 7Wie anders dan de zondigen
moeten worden vergeven? 8En denk nooit dat je in iemand zonde kunt zien anders dan in
jezelf.
5.Dit is de grote misleiding van de wereld, en jij bent de grote misleider van jezelf. 2Het lijkt
altijd de ander die slecht is, en jij de gekrenkte door zijn zonde. 3Hoe zou vrijheid mogelijk
kunnen zijn als dit zo was? 4Je zou ieders slaaf zijn, want wat hij doet brengt jouw lot
teweeg, jouw gevoelens, jouw wanhoop of hoop, jouw ellende of vreugde. 5Jij hebt geen
vrijheid tenzij hij jou die verschaft. 6En omdat hij slecht is, kan hij alleen geven uit wat hij
is. 7Je kunt niet zijn zonden zien en niet die van jou. 8Maar je kunt hem én jezelf bevrijden.
6.Vergeving, waarachtig geschonken, is de weg die jou de enige hoop op vrijheid biedt.
Anderen zullen fouten maken en jij ook, zolang deze illusie van een wereld jouw thuis lijkt.
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Maar God Zelf heeft al Zijn Zonen een remedie gegeven tegen alle illusies die ze menen te
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zien. 4De visie van Christus maakt geen gebruik van jouw ogen, maar jij kunt wel met de
Zijne kijken en leren zien zoals Hij. 5Fouten zijn zwakke schaduwen, snel verdwenen, die
slechts een ogenblik het gelaat van Christus lijken te verhullen, dat achter dit alles nog
steeds onveranderd blijft. 6Zijn bestendigheid blijft in serene stilte en in volmaakte vrede
bestaan. 7Hij heeft geen weet van schaduwen. 8Zijn ogen zijn het die voorbij alle dwaling
kijken naar de Christus in jou.
7.Vraag dan Zijn hulp, en vraag Hem hoe je vergeving kunt leren zoals Zijn visie die laat zijn.
Wat Hij geeft heb jij nodig, en jouw verlossing berust erop dat jij dit van Hem leert. 3Gebed
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kan niet tot de Hemel worden bevrijd zolang vergeving-ter-vernietiging bij jou blijft. 4Gods
genade neemt dit vernietigende en giftige denken uit jouw heilige denkgeest weg. 5Christus

heeft jou vergeven, en in Zijn zicht wordt de wereld even heilig als Hijzelf. 6Wie er geen
kwaad in ziet, ziet zoals Hij. 7Want wat Hij heeft vergeven, heeft niet gezondigd, en schuld
kan niet meer bestaan. 8Het verlossingsplan is voltooid, en er is innerlijke gezondheid nu.
8.Vergeving is de roep om innerlijke gezondheid, want wie anders dan de krankzinnige kijkt
naar zonde wanneer hij in plaats daarvan het gelaat van Christus zou kunnen zien? 2Dit is
de keuze die jij kunt maken, de eenvoudigste en toch de enige die jij maken kunt. 3God doet
een beroep op jou om Zijn Zoon van de dood te redden door hem de Liefde van Christus te
schenken. 4Dit is wat jij nodig hebt, en dit is de gave die God jou aanreikt. 5Zoals Hij geeft,
zo moet ook jij geven. 6En zo hervindt gebed zijn vormloosheid, voorbij elke beperking tot
in tijdloosheid, zonder iets uit het verleden dat het weerhoudt zich te herenigen met het
lied dat heel de schepping onophoudelijk zingt tot haar God.
9.Maar om dit einddoel te bereiken dien je eerst te leren, voor je daar komt waar leren niet
kan gaan. 2Vergeving is de sleutel, maar wie kan een sleutel benutten wanneer hij de deur
is kwijtgeraakt waarvoor de sleutel was gemaakt en waarop die alleen past? 3Daarom
maken we onderscheidingen, zodat gebed uit het duister kan worden bevrijd en naar het
licht gebracht. 4De rol van vergeving moet worden omgekeerd, en gezuiverd van kwaad
gebruik en verachtelijke doelen.

Vergeving-ter-vernietiging moet in al haar
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verraderlijkheid worden blootgelegd, en dan voor eeuwig en altijd losgelaten. 6Er mag geen
spoor van achterblijven, wil het plan dat God voor de terugkeer heeft vastgesteld
uiteindelijk worden volbracht, en het leerproces zijn voltooid.
10.Dit is de wereld van tegenstellingen. 2En jij moet daar elk ogenblik tussen kiezen, zolang
deze wereld voor jou realiteit bezit. 3Jij moet echter keuze-alternatieven leren, anders zul
je niet in staat zijn je vrijheid te verwerven. 4Laat het jou dan duidelijk zijn wat vergeving
precies voor jou betekent, en leer wat ze zijn moet om jou te bevrijden. 5Het niveau van
jouw gebed hangt hiervan af, want hier wacht ze op haar vrijheid om boven de wereld van
chaos tot vrede op te stijgen.

II. Vergeving-ter-vernietiging
1.Vergeving-ter-vernietiging neemt, als wapen van de wereld van vormen, vele vormen aan.
Niet allemaal zijn die even duidelijk, en sommige zijn zorgvuldig verborgen onder iets wat
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eruitziet als goedheid. 3Maar alle vormen die ze lijkt aan te nemen hebben slechts dit ene
doel: ze beogen te scheiden en verschillend te maken wat God gelijk geschapen heeft. 4Het
verschil is in verscheidene vormen duidelijk waar de vooropgezette vergelijking niet kan
worden gemist, en dat niet zonder opzet.

2.In deze groep zijn er allereerst de vormen waarbij een ‘beter’ persoon zich verwaardigt zich
te verlagen om een ‘mindere’ te redden van wat hij waarlijk is. 2Vergeving berust hier op
een houding van genadige hooghartigheid, zo ver van liefde verwijderd dat arrogantie
nooit ver te zoeken is. 3Wie kan vergeven en tegelijk minachten? 4En wie kan een ander
vertellen dat hij in zonden is gedompeld en hem toch zien als de Zoon van God? 5Wie maakt
iemand tot slaaf om te onderwijzen wat vrijheid is? 6Er is hier geen eenheid, alleen verdriet.
Dit is geen echte barmhartigheid. 8Dit is de dood.
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3.Een tweede vorm, die, mits begrepen, nog steeds erg op de eerste lijkt, doet zich niet geheel
in zulke schaamteloze arrogantie voor. 2Degene die de ander vergeeft beweert niet de
betere te zijn. 3Daarentegen zegt hij nu dat hij de zondigheid van de ander deelt, aangezien
zij beiden onwaardig zijn en de vergelding van Gods wraak verdienen. 4Dit kan een
nederige gedachte lijken, maar kan een heuse rivaliteit in zondigheid en schuld ontketenen.
Het is geen liefde voor Gods schepping en de heiligheid die Zijn eeuwige gave is. 6Kan Zijn
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Zoon zichzelf veroordelen en zich Hem toch herinneren?
4.Het doel hier is om de Zoon die Hij liefheeft van God te scheiden, en hem weg te houden van
zijn Bron. 2Dit doel wordt ook nagestreefd door hen die uit zijn op de rol van martelaar
door andermans hand. 3Hier moet het oogmerk scherp worden gezien, want dit kan
doorgaan voor zachtmoedigheid en goedheid in plaats van wreedheid. 4Is het niet
vriendelijk om iemands hatelijkheid te aanvaarden en daar alleen met stilte en een
goedhartige glimlach op te reageren? 5Zie eens hoe goed jij bent dat jij geduldig en
engelachtig de woede en de pijn verdraagt die een ander jou bezorgt, en niet de bittere pijn
laat blijken die je voelt.
5.Vergeving-ter-vernietiging zal zich vaak achter zo’n soort mantel verschuilen. 2Ze toont het
gezicht van pijn en lijden, als stil blijk van de schuld en de puinhopen die de zonde maakt.
Dat is de getuigenis die ze biedt aan iemand die verlosser, geen vijand, zou kunnen zijn.
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Maar tot vijand gemaakt, moet hij wel de schuld aanvaarden en het zware verwijt
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waarmee hij aldus wordt belast. 5Is dit liefde? 6Of is het eerder verraad jegens iemand die
verlossing nodig heeft van de pijn afkomstig van schuld? 7Wat kan hiervan het doel anders
zijn dan de getuigen van schuld weg te houden van de liefde?
6.Vergeving-ter-vernietiging kan ook de vorm aannemen van marchanderen en
compromissen sluiten. 2Ik zal jou vergeven als je mijn behoeften vervult, want in jouw
slavernij ligt mijn bevrijding. 3Zeg dit tegen iemand en jij bent slaaf. 4En je zult proberen
jezelf van schuld te ontdoen door verder te marchanderen, wat geen hoop kan bieden,
alleen meer pijn en ellende. 5Hoe beangstigend is vergeving nu geworden, en hoe misvormd

het doel dat ze nastreeft. 6Heb erbarmen met jezelf die dit soort handel drijft. 7God geeft en
vraagt geen vergoeding. 8Er is geen andere manier van geven dan te geven zoals Hij. 9Al het
andere is een schijnvertoning. 10Want wie zou willen proberen te marchanderen met Gods
Zoon, én zijn Vader danken voor zijn heiligheid?
7.Wat laat jij nu je broeder zien? 2Probeer jij zijn schuld te versterken en daarmee die van
jou? 3Vergeving is jouw uitweg. 4Hoe jammer is het om daarvan het middel te maken tot
verdere slavernij en pijn. 5In de wereld van tegenstellingen is er een manier om vergeving
aan te wenden voor Gods doel, en de vrede te vinden die Hij jou biedt. 6Neem niets anders
aan, of je hebt jouw dood gezocht, en gebeden om scheiding van jouw Zelf. 7Christus is er
voor allen, omdat Hij in allen is. 8Zijn gelaat is het dat vergeving jou toont. 9Zijn gelaat is het
waarin jij het jouwe ziet.
8.Alle vormen die vergeving aanneemt die niet wegvoeren van woede, veroordeling en
vergelijkingen van enige soort, zijn de dood. 2Want dit is het doel waarop ze aansturen.
Wees er niet door misleid, maar leg ze als waardeloos terzijde in hun tragische aanbod. 4Jij
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wilt niet in slavernij blijven. 5Jij wilt niet bang zijn voor God. 6Jij wilt de zon en de gloed van
de Hemel zien schijnen op het aanschijn der aarde, verlost nu van zonde en in de Liefde
van God. 7Vanaf hier wordt gebed bevrijd, samen met jou. 8Je vleugels zijn vrij, en gebed zal
je opheffen en thuisbrengen, waar God wil dat jij bent.

III. Vergeving-ter-verlossing
1.Vergeving-ter-verlossing heeft één, slechts één enkele vorm. 2Ze vraagt niet om een bewijs
van onschuld, of enige soort vereffening. 3Ze redetwist niet, en beoordeelt evenmin de
fouten waaraan ze voorbij wil zien. 4Ze biedt niet verraderlijk geschenken aan, en belooft
geen vrijheid terwijl ze vraagt om de dood. 5Zou God jou misleiden? 6Hij vraagt slechts om
vertrouwen en de bereidheid te leren hoe je vrij kunt zijn. 7Hij geeft Zijn Leraar aan wie
erom vraagt en de Wil van God probeert te verstaan. 8Zijn bereidheid te geven gaat jouw
inzicht en eenvoudig begrip verre te boven. 9Toch heeft Hij gewild dat jij de weg naar Hem
leert, en wat Hij wil is zeker.
2.Jij kind van God, de gaven van God zijn de jouwe, niet volgens jouw plannen, maar krachtens
Zijn heilige Wil. 2Zijn Stem zal jou onderwijzen wat vergeving is, en hoe je die kunt geven
zoals Hij dit wil. 3Probeer niet te begrijpen wat jou nog te boven gaat, maar laat het de weg
zijn die jou omhoog voert tot waar de ogen van Christus het zicht worden dat jij verkiest.
Geef al het andere op, want er is niets anders. 5Wanneer iemand hulp vraagt, in welke vorm
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ook, is Hij Degene die voor jou antwoordt. 6Het enige wat je hoeft te doen is een stap terug

zetten en niet tussenbeide komen. 7Vergeving-ter-verlossing is Zijn taak, en Hij is Degene
die voor jou zal reageren.
3.Bepaal niet zelf de vorm die Christus’ vergeving aan zou moeten nemen. 2Hij kent de manier
om elke roep voor jou een hulp te laten zijn, wanneer jij snel opstaat om eindelijk naar je
Vaders huis te gaan. 3Nu kan Hij jouw voetstappen zeker en jouw woorden oprecht maken;
niet met jouw eigen oprechtheid, maar met de Zijne. 4Laat Hem de leiding over hoe jij zult
vergeven, en elke gelegenheid zal dan voor jou een nieuwe stap zijn naar de Hemel en naar
vrede.
4.Ben jij je gevangenschap niet moe? 2God heeft dit ellendige pad niet uitgekozen voor jou.
Wat jij gekozen hebt, kan nog altijd ongedaan worden gemaakt, want gebed is genadig en
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God rechtvaardig. 4Zijn gerechtigheid is er een die Hij begrijpen kan, maar jij nog niet. 5Nog
steeds wil Hij jou de middelen verschaffen om van Hem te leren, en uiteindelijk te weten
dat veroordeling niet werkelijk is en in haar kwade naam illusies maakt. 6En toch doet niet
ter zake welke vorm dromen lijken aan te nemen. 7Illusies zijn onwaar. 8Gods Wil is
waarheid, en jij bent één met Hem in Wil en doel. 9En hier zijn alle dromen voorbij.
5.‘Wat moet ik doen voor hem, Uw Heilige Zoon?’ dient het enige te zijn wat jij ooit vraagt
wanneer hulp nodig is en vergeving wordt gezocht. 2De vorm die het zoeken aanneemt hoef
jij niet te beoordelen. 3En laat niet jij het zijn die bepaalt in welke vorm vergeving Gods
Zoon komt verlossen. 4Het licht van Christus in hem vormt zijn bevrijding, en dit is het wat
zijn roep beantwoordt. 5Vergeef hem zoals jij naar Christus’ besluit moet vergeven, en wees
Zijn ogen waarmee jij hem beziet, en spreek ook namens Hem. 6Hij kent de behoefte, de
vraag en het antwoord. 7Hij zal precies zeggen wat jou te doen staat, in woorden die jij kunt
begrijpen en ook gebruiken kunt. 8Verwar Zijn functie niet met die van jou. 9Hij is het
Antwoord. 10Jij degene die hoort.
6.En wat is het waarover Hij tot jou spreekt? 2Over verlossing en het geschenk van vrede.
Over het eind van zonde, schuld en dood. 4Over de rol die vergeving in Hem speelt. 5Luister
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jij alleen maar. 6Want Hij zal worden gehoord door ieder die Zijn Naam aanroept, en zijn
vergeving in Zijn handen plaatst. 7Vergeving is Hem ter onderwijzing gegeven, om haar te
redden van vernietiging en te zorgen dat het middel voor afscheiding, zonde en dood
opnieuw de heilige gave wordt van God. 8Gebed is Zijn eigen Rechterhand, bevrijd om te
verlossen wanneer ware vergeving vrijelijk kan vloeien uit Zijn eeuwige waakzaamheid en
Liefde. 9Luister en leer, en oordeel niet. 10Het is tot God dat jij je wendt om te horen wat jou
te doen staat. 11Zijn antwoord is zo helder als de morgenstond, en Zijn vergeving niet wat
jij denkt.

7.Nog steeds weet Hij, en dat zou moeten volstaan. 2Vergeving heeft een Leraar die in niets
faalt. 3Rust hier een tijdje in; probeer vergeving niet te beoordelen, of het te plaatsen in een
aards kader. 4Laat haar oprijzen tot Christus, die haar verwelkomt als een geschenk aan
Hem. 5Hij zal jou niet zonder troost achterlaten, noch nalaten Zijn engelen naar beneden te
zenden om jou te antwoorden in Zijn Eigen Naam. 6Hij staat naast de deur waarvan
vergeving de enige sleutel is. 7Geef die aan Hem om in jouw plaats te gebruiken, en je zult
de deur zachtjes zien openzwaaien en je uitzicht bieden op het stralende gelaat van
Christus. 8Aanschouw jouw broeder daar achter de deur: de Zoon van God zoals Hij hem
geschapen heeft.

3. GENEZING
Inleiding
1.Gebed kent zowel hulpmiddelen als getuigen die de steile klim lichter en zekerder maken,
de pijn van de angst verzachten, en de troost en de beloften schenken van de hoop. 2Getuige
van vergeving en hulpmiddel bij het bidden, schenker van de zekerheid dat het doel
uiteindelijk met succes wordt bekroond, is genezing. 3Haar belang moet niet worden
overtrokken, want genezing is een teken of symbool van de kracht van vergeving, en
slechts een gevolg of afspiegeling van een verandering van denken over het doel van gebed.

I. De oorzaak van ziekte
1.Verwar gevolg niet met oorzaak, en denk evenmin dat ziekte afgezonderd en gescheiden is
van wat haar oorzaak moet zijn. 2Ze is een teken, een afschaduwing van een kwade
gedachte die volgens de gebruiken van de wereld werkelijk en rechtvaardig lijkt. 3Ze is het
uiterlijke bewijs van innerlijke ‘zonden’ en getuigt van niet-vergevingsgezinde gedachten
die de Zoon van God kwetsen en pijn doen. 4Het lichaam genezen is onmogelijk, zoals de
kortstondigheid van de ‘genezing’ laat zien. 5Het lichaam moet hoe dan ook sterven, en zijn
genezing vertraagt dus alleen dat het tot stof vergaat, waaruit het geboren werd en
waarnaar het zal wederkeren.
2.De oorzaak van het lichaam is het niet-vergeven van de Zoon van God. 2Het heeft zijn bron
niet verlaten, en in zijn pijn en veroudering en het merkteken van de dood erop is dit
duidelijk zichtbaar. 3Beangstigend en broos schijnt het voor degenen die denken dat hun
leven aan zijn bevelen is verklonken en verbonden aan zijn wankele, nietige ademhaling.
De dood staart hen aan, terwijl elk ogenblik onherroepelijk door hun grijpende handen
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glijdt, die hen niet kunnen weerhouden van de dood. 5En ze voelen angst wanneer lichamen
veranderen en ziek worden. 6Want ze bespeuren de zware geur des doods op hun hart.
3.Het lichaam kan worden genezen als gevolg van ware vergeving. 2Alleen dit kan een
onsterfelijkheidsherinnering geven, die het geschenk van heiligheid en liefde is. 3Vergeving
moet worden geschonken door een denkgeest die begrijpt dat hij aan alle schaduwen op
het heilige gelaat van Christus voorbij moet zien, waarvan ziekte zeker als één moet
worden beschouwd. 4Niets anders dan dit: het teken van een oordeel door een broeder
over een broeder geveld, en door de Zoon van God over zichzelf. 5Want hij heeft zijn
lichaam tot zijn gevangenis gedoemd, en vergat dat hij degene was die het deze rol gegeven
heeft.

4.Wat hij gedaan heeft moet Gods Zoon nu ongedaan maken. 2Maar niet op eigen kracht. 3Hij
heeft immers de sleutel van de gevangenis weggegooid: zijn heilige zondeloosheid en de
herinnering van de Liefde van zijn Vader. 4Maar hulp wordt hem gegeven in de Stem die
zijn Vader in hem heeft geplaatst. 5De kracht om te genezen is nu zijn Vaders geschenk,
want via Zijn Stem kan Hij Zijn Zoon nog steeds bereiken, om hem eraan te herinneren dat
het lichaam wel zijn uitverkoren woning kan worden, maar nooit zijn ware thuis zal zijn.
5.Daarom moet onderscheid worden gemaakt tussen ware genezing en haar valse
tegenhanger. 2De wereld van tegenstellingen is de plaats waar genezing geschiedt, want
wat in de Hemel valt er te genezen? 3Zoals gebed in de wereld op een verkeerde manier
kan vragen, en schijnbare barmhartigheid kan vergeven om te doden, zo kan genezing
evenzeer vals als waar zijn; een blijk van de kracht van de wereld of van de eeuwige Liefde
van God.

II. Pseudo-genezing tegenover ware genezing
1.Pseudo-genezing brengt slechts de armzalige ruil van de ene illusie voor een
‘aangenamere’; een droom van ziekte voor een droom van gezondheid. 2Dit kan
plaatsvinden bij lagere vormen van gebed, in combinatie met vergeving die wel goed
bedoeld maar vooralsnog niet totaal begrepen is. 3Alleen pseudo-genezing kan ruim baan
maken voor angst, zodat ziekte vrij is om opnieuw toe te slaan. 4Pseudo-genezing kan
inderdaad een vorm van pijn en ziekte wegnemen. 5Maar de oorzaak blijft, en het zal aan
gevolgen niet ontbreken. 6De oorzaak is nog steeds de wens te sterven en de Christus te
overwinnen. 7En met deze wens is de dood een zekerheid, want gebed wordt verhoord.
Toch is er een soort schijnbare dood die een andere bron heeft. 9Die komt niet als gevolg
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van kwetsende gedachten en razende woede jegens het universum. 10Die beduidt alleen dat
er aan het nut van het lichamelijk functioneren een eind gekomen is. 11En zo heeft het als
keuze afgedaan, zoals iemand een afgedragen kledingstuk terzijde legt.
2.Dit is wat de dood zou moeten zijn: een rustige keuze, met een gevoel van vrede en vreugde
gemaakt, want het lichaam werd zachtaardig gebruikt om de Zoon van God te helpen langs
de weg die hij gaat naar God. 2We danken het lichaam dan voor alle diensten die het ons
bewezen heeft. 3Maar we zijn ook dankbaar dat de noodzaak voorbij is te leven in een
wereld van beperkingen, en de Christus in verborgen vormen te bereiken en hoogstens
helder te zien in liefelijke flitsen. 4Nu kunnen we Hem zonder oogkleppen aanschouwen, in
het licht dat we geleerd hebben opnieuw te zien.

3.Wij noemen het de dood, maar het is vrijheid. 2Hij komt niet in vormen die in pijn schijnbaar
worden opgedrongen aan onwillig vlees, maar als een vriendelijk welkom aan bevrijding.
Als er ware genezing plaatsgevonden heeft, kan dit de vorm zijn waarin de dood komt
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wanneer het tijd is een poosje te rusten van graag gedane en graag beëindigde arbeid. 4Nu
gaan we in vrede naar een vrijere sfeer en een zachter klimaat, waar we zonder moeite
zien dat de geschenken die wij gegeven hebben voor ons werden bewaard. 5Want Christus
is nu duidelijker; Zijn visie in ons bestendiger; Zijn Stem, het Woord van God, met meer
zekerheid de onze.
4.Deze zachte overgang naar een hoger gebed, een milde vergeving van de aardse
levenswegen, kan alleen in dankbaarheid worden ontvangen. 2Maar eerst moet ware
genezing de denkgeest zijn komen zegenen met liefdevolle vergeving voor de zonden
waarover hij droomde en die hij op de wereld heeft gelegd. 3Nu zijn zijn dromen in alle
kalmte en rust verjaagd. 4Nu komt zijn vergeving de wereld genezen en is hij gereed in
vrede heen te gaan, nu de reis voorbij is en de lessen zijn geleerd.
5.Dit is niet de dood zoals de wereld die ziet, want de dood is wreed in haar angstige ogen en
neemt de vorm aan van straf voor zonde. 2Hoe kan hij dan een zegen zijn? 3En hoe kan hij
welkom zijn wanneer hij moet worden gevreesd?

Welke genezing heeft dan
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plaatsgevonden in zo’n zienswijze op wat louter de poort opent naar hoger gebed en mild
bewezen rechtvaardigheid? 5De dood is een beloning, geen straf. 6Maar zo’n gezichtspunt
moet worden gevoed door een genezing die de wereld zich niet voor kan stellen. 7Er is geen
gedeeltelijke genezing. 8Wat slechts illusies verschuift, heeft niets teweeggebracht. 9Wat
onwaar is kan niet ten dele waar zijn. 10Als jij genezen bent, is je genezing volledig.
Vergeving is het enige geschenk dat jij geeft en ontvangen zult.
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6.Pseudo-genezing berust op lichamelijk herstel, en laat de oorzaak van de ziekte nog steeds
onverlet, klaar om opnieuw toe te slaan tot die in schijnoverwinning een wrede dood
brengt. 2Hij kan enige tijd op afstand worden gehouden, en er kan een kort moment van
respijt zijn alvorens hij wraak neemt op Gods Zoon. 3Maar hij kan pas worden overwonnen
wanneer alle geloof erin terzijde is gelegd en in Gods vervanging voor kwade dromen is
geplaatst: een wereld waarin geen sluier van zonde haar donker houdt en zonder troost.
Ten langen leste gaat de Hemelpoort open en is Gods Zoon vrij de woning te betreden die
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klaar staat om hem te verwelkomen, en die werd toebereid voordat er tijd was en nog altijd
slechts wacht op hem.

III. Afscheiding tegenover vereniging

1.Pseudo-genezing geneest het lichaam voor een deel, maar nooit als een geheel. 2Hier komen
haar afzonderlijke doelen heel duidelijk naar voren, want ze heeft de vloek van de zonde
die erop ligt niet weggenomen. 3Daarom misleidt ze nog steeds. 4Ook wordt ze niet tot stand
gebracht door iemand die begrijpt dat de ander precies is zoals hijzelf. 5Want juist hierdoor
wordt ware genezing mogelijk. 6Wanneer ze vals is, is er enige kracht die de een bezit en
die niet evenredig aan beiden als één is verleend. 7Hieruit blijkt de afscheiding. 8En hier is
de betekenis van ware genezing verloren gegaan, en zijn er afgoden opgedoemd om de
eenheid die de Zoon van God is, te verhullen.
2.Genezing-ter-afscheiding lijkt misschien een vreemd idee. 2En toch kan dat worden gezegd
van elke vorm van genezing die op enig soort ongelijkheid is gebaseerd. 3Deze vormen
kunnen het lichaam genezen, en zijn dan ook gewoonlijk daartoe beperkt. 4Iemand weet
het beter, is beter opgeleid, of is misschien begaafder of wijzer. 5Daarom kan hij genezing
schenken aan wie onder zijn hoede onder hem staat. 6De genezing van het lichaam kan
hierdoor tot stand komen, omdat gelijkheid in dromen niet blijvend kan zijn. 7Dromen zijn
gemaakt van verschuiving en verandering. 8Genezen worden lijkt: een wijzer iemand
vinden die door zijn kunde en kennis slagen zal.
3.Iemand weet het beter; dat is de magische formule waarmee het lichaam doelwit van
genezing lijkt zoals de wereld zich die voorstelt. 2En tot deze wijzere wendt iemand anders
zich om baat te vinden bij zijn kennis en deskundigheid, om in hem de remedie te vinden
tegen pijn. 3Hoe kan dat? 4Ware genezing kan niet voortvloeien uit een ongelijkheid die
eerst wordt aangenomen, dan als waarheid aanvaard, en als hulpmiddel gebruikt om de
gewonde te herstellen en de denkgeest te kalmeren die lijdt aan een kwellende twijfel.
4.Is er dan voor genezing een rol weggelegd die iemand gebruiken kan om een ander hulp te
bieden? 2In arrogantie moet het antwoord ‘neen’ zijn. 3Maar in nederigheid is er alleszins
plaats voor helpers. 4Het is net als de rol die helpt bij gebed, en vergeving laat zijn waarvoor
ze is bestemd. 5Jij maakt jezelf niet tot drager van het speciale geschenk dat tot genezing
leidt. 6Je herkent slechts jouw eenheid met degene die hulp vraagt. 7Want in die eenheid
wordt zijn gevoel van afgescheidenheid verdreven, en juist dit heeft hem ziek gemaakt.
Het heeft geen zin een remedie te geven los van waar de bron van de ziekte is, want zo kan
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die nooit werkelijk worden genezen.
5.Er zijn genezers, want dat zijn Zonen van God die hun Bron herkennen, en begrijpen dat al
wat hun Bron schept één is met hen. 2Dit is de remedie die een bevrijding brengt die niet
falen kan. 3Ze zal een zegen blijven tot in alle eeuwigheid. 4Ze geneest niet een deel, maar
geheel en voor eeuwig. 5Nu is de oorzaak van elke kwaal onthuld precies zoals die is. 6En

op die plaats staat nu het heilige Woord van God geschreven. 7Ziekte en afscheiding moeten
door liefde en vereniging worden genezen. 8Niets anders kan genezen zoals God genezing
heeft beschikt. 9Zonder Hem is er geen genezing, omdat er dan geen liefde is.
6.Alleen Gods Stem kan jou vertellen hoe jij genezen kunt. 2Luister, en je zult nooit nalaten
Zijn heilzame remedie te brengen aan wie Hij tot jou zendt, zodat Hij hen kan genezen, en
allen te zegenen die in de naam van genezing samen met Hem dienstbaar zijn. 3De genezing
van het lichaam zal plaatsvinden, omdat de oorzaak ervan verdwenen is. 4En zonder
oorzaak nu, kan het niet terugkomen in een andere vorm. 5Evenmin zal de dood nog
worden gevreesd, omdat die is begrepen. 6Iemand die waarlijk genezen is, kent geen angst,
want waar vroeger afgoden stonden, is nu liefde binnengetreden en angst uiteindelijk
geweken voor God.

IV. De heiligheid van genezing
1.Hoe heilig zijn wie genezen zijn! 2Want in hun visie delen hun broeders hun genezing en
hun liefde. 3Brengers van vrede – de stem van de Heilige Geest, waarmee Hij spreekt
namens God, wiens Stem Hij is – dat zijn Gods genezers. 4Ze spreken alleen namens Hem
en nooit namens zichzelf. 5Ze hebben geen andere geschenken dan die ze van God hebben.
En deze delen ze, omdat ze weten dat dit is wat Hij wil. 7Ze zijn niet speciaal. 8Ze zijn heilig.
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Ze hebben voor heiligheid gekozen, en alle afzonderlijke dromen van speciale
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eigenschappen opgegeven, waarmee ze degenen die minder fortuinlijk zijn met ongelijke
geschenken kunnen begiftigen.

Hun genezing heeft hun heelheid hersteld, zodat ze
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kunnen vergeven en hun stem voegen bij het lied van het gebed, waarin wie genezen zijn
zingen van hun eenheid en hun dank aan God.
2.Als getuige voor vergeving, hulpmiddel bij gebed, en het gevolg van waarlijk onderwezen
genade, is genezing een zegening. 2En de wereld antwoordt in bevlogen koor met de stem
van het gebed. 3Vergeving straalt haar genadige gratie over elke grashalm, elke gezwinde
vleugel en al wat op aarde leeft. 4Angst heeft hier geen toevluchtsoord, want nu is er liefde
in al haar heilige eenheid. 5De tijd blijft alleen nog om de laatste omhelzing van het gebed
een ogenblik op de aarde te laten rusten, terwijl de wereld weggeschenen wordt. 6Dat
ogenblik is het doel van alle ware genezers, aan wie de Christus heeft onderwezen Zijn
gelijkenis te zien en te onderwijzen zoals Hij.
3.Bedenk wat het betekent de Christus te helpen met genezen! 2Kan er iets heiliger zijn? 3God
dankt Zijn genezers, want Hij kent de Oorzaak van genezing: Hijzelf, Zijn Liefde, Zijn Zoon,
als Zijn compleetheid hersteld en teruggekeerd om samen met Hem de heilige vreugde van

de schepping te delen. 4Vraag niet om gedeeltelijke genezing, en aanvaard evenmin een
afgod als herinnering van Hem wiens Liefde nooit veranderd is en nooit veranderen zal. 5Jij
bent Hem even dierbaar als het geheel van Zijn schepping, want dat is in jou gelegen als
Zijn eeuwig geschenk. 6Welke wisselende dromen heb jij in een armzalige wereld nodig?
Vergeet niet de dankbaarheid van God. 8Vergeet niet de heilige genade van gebed. 9Vergeet
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niet de vergeving van Gods Zoon.
4.Eerst vergeef je, dan bid je, en je bent genezen. 2Je gebed is opgestegen en heeft God
aangeroepen, die hoort en antwoordt. 3Jij hebt ingezien dat je alleen vergeeft voor jezelf en
bidt voor jezelf. 4En met dit inzicht ben je genezen. 5ln het gebed heb jij je met je Bron
verenigd, en begrepen dat jij die nooit verlaten hebt. 6Dit niveau kan pas worden bereikt
wanneer er in je hart geen haat is, en geen verlangen naar een aanval op Gods Zoon.
5.Vergeet dit nooit: jij bent Gods Zoon, en wat jij verkiest voor Hem te zijn, ben je ook voor
jezelf, en is God voor jou. 2Ook zal jouw oordeel er zeker in slagen God te bereiken, want jij
zult Hem de rol geven die jij in Zijn schepping ziet. 3Maak niet de verkeerde keuze, anders
zul je denken dat jij in Zijn plaats schepper bent, en Hij is dan niet langer Oorzaak maar
slechts een gevolg. 4Nu is genezing onmogelijk, want Hem wordt jouw misleiding en jouw
schuld verweten. 5Hij die Liefde is, wordt de bron van angst, want alleen angst kan nu
gerechtvaardigd zijn. 6Hem komt de wraak toe. 7Zijn grote vernietiger is de dood. 8En ziekte,
lijden en pijnlijk verlies worden het lot van iedereen op aarde, die Hij overlaat aan de zorg
van de duivel, zwerend dat Hij haar nooit meer verlossen zal.
6.Mijn kinderen, kom nogmaals tot Mij, zonder zulke verwrongen gedachten in je hart. 2Je
bent nog steeds heilig met de Heiligheid die jou in volmaakte zondeloosheid heeft verwekt,
en jou nog steeds in haar Armen van vrede houdt. 3Droom nu van genezing. 4Sta dan op en
leg al het dromen voor altijd terzijde. 5Jij bent degene die jouw Vader liefheeft, die nooit
zijn thuis verlaten heeft, en evenmin in een wrede wereld heeft rondgedoold, met bebloede
voeten en een bezwaard hart dat zich heeft verhard tegen de liefde die de waarheid in jou
is. 6Geef Christus al je dromen en laat Hem jouw Gids naar genezing zijn, die jou in gebed
buiten het povere bereik van de wereld leidt.
7.Hij komt namens Mij en spreekt Mijn Woord tot jou. 2Ik wil Mijn vermoeide Zoon uit
boosaardige dromen tot de zoete omarming van eeuwigdurende Liefde en volmaakte
vrede naar Mij terugroepen. 3Mijn Armen zijn open voor de Zoon die Ik liefheb, die niet
begrijpt dat hij genezen is en dat zijn gebeden nooit zijn opgehouden eenstemmig met heel
de schepping, in de heiligheid van Liefde, zijn vreugdevolle dankbaarheid te zingen. 4Wees
een ogenblik stil. 5Onder de klanken van een gewelddadige en bittere strijd en nederlaag is

er een Stem die tot jou van Mij spreekt. 6Luister Hier een ogenblik naar en je zult genezen
zijn. 7Luister Hier een ogenblik naar en je bent verlost.
8.Help Me Mijn kinderen te wekken uit de droom van vergelding en een kortstondig leven
overladen met angst, dat zo snel eindigt dat het er evengoed nooit had kunnen zijn. 2Laat
Mij in plaats hiervan jou aan de eeuwigheid herinneren, waarin jouw vreugde groter wordt
naarmate jouw liefde zich samen met de Mijne uitbreidt tot voorbij de oneindigheid, waar
tijd en afstand geen betekenis hebben. 3Zolang jij in droefheid wacht is de hemelse melodie
onvolledig, want jouw lied maakt deel uit van de eeuwige harmonie der liefde. 4Zonder jou
is de schepping onvervuld. 5Keer terug tot Mij, die Mijn Zoon nooit heeft verlaten. 6Luister,
Mijn kind, jouw Vader roept je. 7Weiger niet de Roep om Liefde te horen. 8Ontzeg Christus
niet wat het Zijne is. 9De Hemel is hier en de Hemel is jouw thuis.
9.De schepping buigt zich over de maten van de tijd om de zware last van de wereld op te
lichten. 2Verhef jullie hart om haar komst te begroeten. 3Zie hoe de schaduwen met
zachtheid vervagen, hoe de doornen zachtjes vallen van het bloedende voorhoofd van hem
die de heilige Zoon van God is. 4Hoe lieflijk ben jij, kind van Heiligheid! 5Hoezeer aan Mij
gelijk! 6Hoe liefdevol houd Ik jou in Mijn Hart en in Mijn Armen. 7Hoe dierbaar is elk
geschenk aan Mij dat jij hebt gebracht, jij die Mijn Zoon genas en van het kruis nam. 8Verhef
je en laat Mijn dank jou gegeven zijn. 9En met Mijn dankbaarheid komt de gave, eerst van
vergeving, dan van eeuwige vrede.
10.Laat jouw heilige stem dan nu tot Mij wederkeren. 2Het lied van het gebed is stil zonder
jou. 3Het universum wacht op jouw verlossing, want het is de zijne. 4Wees mild daarvoor
en voor jezelf, en wees dan mild voor Mij. 5Ik vraag niet meer dan dit: dat jij troost vindt en
niet langer leeft in doodsangst en in pijn. 6Wijs de Liefde niet af. 7Onthoud dit: wat je ook
over jezelf denkt, wat je ook over de wereld denkt, jouw Vader heeft jou nodig en zal je
roepen tot jij ten langen leste in vrede tot Hem komt.

AANHANGSEL

VERTALERSRICHTLIJNEN
De Foundation for Inner Peace heeft als leidraad dat een vertaling van A Course in Miracles zo
dicht mogelijk bij het Engelse origineel moet blijven. Vertalers van A Course in Miracles zien zich
tegenover twee uitdagingen gesteld. In de eerste plaats dienen ze de Cursus in het Engels, hun
tweede taal, meester te worden. Vervolgens moeten ze hun begrip ervan overbrengen in hun
moedertaal, een proces beladen met alle problemen die het overbruggen van twee culturen met
zich meebrengt. Ze moeten aan deze beide uitdagingen het hoofd bieden zonder afbreuk te doen
aan de betekenis en de subtiliteiten van het denksysteem van de Cursus. We hebben strenge
eisen gesteld aan de selectie, opleiding en supervisie van de vertalers. Het heeft ons dikwijls jaren
gekost een gekwalificeerd vertaalteam bijeen te brengen, dat gewoonlijk bestaat uit een
basisvertaler, verscheidene readers, en een eindredacteur. Aan sommige vertalingen is meer dan
tien jaar gewerkt met veranderingen in de samenstelling van het team en verscheidene revisies
van de tekst om zo de geest en de betekenis van A Course in Miracles in de doeltaal vast te leggen.
Bij het nastreven van deze hoge normen hebben we de volgende algemene richtlijnen
gehanteerd:
1) Onze eerste regel is: ‘Blijf trouw aan de specifieke betekenis van elke zin in A Course in
Miracles.’ Zoals de Cursus het zelf stelt:
‘… verandert een goede vertaler nooit de betekenis van wat hij vertaalt, ook al moet hij de vorm
ervan wijzigen. Feitelijk is het enkel zijn bedoeling de vorm zo te veranderen dat de
oorspronkelijke betekenis behouden blijft.’ (T7.II.4:3-4)
Daarom wordt telkens wanneer er een keuze moet worden gemaakt tussen het behouden van de
betekenis van de Engelse tekst en een meer literaire of poëtische vertaling, aan het eerste de
voorkeur gegeven. Grote delen van A Course in Miracles (met inbegrip van het hele Werkboek, te
beginnen bij les 99) zijn in jambische pentameters geschreven, het Shake speariaanse
versmetrum. Het is praktisch onmogelijk deze poëzievorm in een andere taal te behouden
zonder dat dit tot een gekunsteld resultaat zou leiden.
2) Onze tweede regel onderstreept de eerste: ‘Probeer de Cursus niet te verbeteren.’ Wanneer
het Engels vreemd of dubbelzinnig lijkt, kunnen vertalers in de verleiding komen ‘het Engels te
verbeteren’, door in de tekst een aantal verklarende woorden of toelichtingen op te nemen die
in het origineel niet voorkomen. We willen echter benadrukken dat het belangrijk is dat zulke
dubbelzinnigheden in de vertaling behouden blijven.

Een andere kwestie betreft de consequente vertaling van bepaalde sleutelbegrippen. We hebben
er bij de vertalers op aangedrongen niet vanwege stilistische variatie verschillende synoniemen
te gebruiken, omdat de studenten bepaalde sleutelwoorden moeten overnemen als fundament
van het denksysteem van de Cursus. Mettertijd merken de studenten dat ze zich de
woordenschat van de Cursus eigen maken. Daarom werd aan de vertalers gevraagd de
woordkeuze van de Cursus te respecteren, zelfs al zou zulk woordgebruik in eerste instantie de
lezers vreemd in de oren klinken. Deze woorden moeten de hele vertaling door ongewijzigd
blijven, net zoals dit in het Engelse origineel het geval is.
3) Onze derde regel lijkt in tegenspraak met de tweede: ‘Verander de Engelse woordvolgorde
waar dit voor de betekenis noodzakelijk is, teneinde de vertaling vloeiender te maken.’ Het
Engels volgt niet altijd strikt de regels van een correcte grammatica. Het is de vertalers
toegestaan onjuiste grammatica te corrigeren op een zodanige manier dat de betekenis in de
vertaling behouden blijft.
Een ander voorbeeld waar een wijziging door de vertaler noodzakelijk kan zijn betreft het
woordgeslacht. In minstens één taal is ‘Heilige Geest’ vrouwelijk. In zo’n geval raden we de
vertaler aan voornaamwoorden met het vrouwelijk geslacht te gebruiken, zelfs als in het Engels
uitsluitend de mannelijke vormen worden gebezigd.
4) Onze vierde regel betreft de bijbelverwijzingen in de Cursus, waarvan er meer dan 800 zijn.
Het merendeel hiervan wordt niet aangegeven door aanhalingstekens en kan gemakkelijk aan
de aandacht ontsnappen van wie niet vertrouwd is met de Bijbel. In al deze gevallen wordt
verwezen naar de King James Version van de Bijbel. We hebben de vertalers gevraagd in de
doeltaal die Bijbel te citeren die dezelfde status heeft in de cultuur van die taal als de King James
Version in de Engelstalige wereld.
A Course in Miracles verwijst soms naar een bijbelvers door middel van een parafrase. Sommige
vertalers meenden dan het volledige en correcte bijbelcitaat in hun vertaling op te moeten
nemen. Zulke aanpassingen konden we niet toestaan. Als A Course in Miracles een bijbelpassage
parafraseert, moet de vertaling dat ook doen.
5) Onze vijfde regel is: ‘Maak spaarzaam gebruik van voetnoten.’ Even tuele voetnoten kunnen
in drie categorieën worden verdeeld:
a) woordspelingen die in de vertaling verloren gingen
b) uitdrukkingen uit de Amerikaanse cultuur

c) bijbelcitaten gebaseerd op de King James Version die in de doeltaal traditioneel niet op
precies dezelfde manier werden vertaald.
Ons principe in alle gevallen blijft dat we de vertaling zo min mogelijk willen laten afwijken van
het Engelse origineel.
6) Onze zesde en laatste regel betreft de vertaling van één belangrijk woord: ‘Atonement’
(Verzoening). Bijna zonder uitzondering vormt dit woord een echte uitdaging voor de vertalers,
en is problematisch voor veel Engels sprekende studenten van A Course in Miracles. Deze bijbelse
term is een centraal begrip in de joods-christelijke traditie, waar het de uitdrukking is van Gods
plan om Zijn zondige en schuldbeladen kinderen te verlossen door middel van hun eigen lijden
en het brengen van offers, en ook door middel van de verzoenende dood van Jezus aan het kruis.
Net als met de vele andere woorden die A Course in Miracles ontleent aan de bijbelse traditie,
wordt aan het woord ‘Verzoening’ een betekenis gegeven die volledig verschilt van die van het
jodendom en het christendom. In de Cursus verwijst ‘Verzoening’ naar de correctie van het geloof
in de werkelijkheid van zonde en schuld. Deze betekeniswijziging van een populair woord is een
voorbeeld van het pedagogische proces van de Cursus, dat door het gebruik van zulke ‘reactie’woorden verdrongen aspecten van het denksysteem van het ego naar de oppervlakte van de
denkgeest van de student brengt. Op deze manier kan gekeken worden naar wat verdrongen is,
en kan dit uiteindelijk worden vergeven. Om effectief te kunnen zijn, vraagt het correctieproces
een erkenning van onze onjuiste overtuigingen en zienswijzen, niet de verdringing daarvan.
Daarom zou het gebruik van een ‘minzamere’ term voor ‘Verzoening’ zoals ‘vereniging’ (Engels:
reconciliation) of ‘verlossing’ dit proces van het corrigeren van onze onjuiste gedachten
ondermijnen, alleen al door niet toe te laten dat ze in onze denkgeest verschijnen. Door in alle
vertalingen het traditionele woord voor ‘Verzoening’ te gebruiken, mét de connotatie van het
ongedaan maken van schuld door offers te brengen, worden de studenten van Een cursus in
wonderen in staat gesteld het egodenksysteem in zichzelf waarlijk te vergeven.
We spreken de hoop uit dat deze vertaling van A Course in Miracles, zowel qua betekenis als naar
de geest, zo getrouw mogelijk zal zijn aan de oorspronkelijke Engelse tekst, zodat dit belangrijke
spirituele document de gehele wereld ten goede kan komen. We zijn dankbaar dat studenten van
over de hele wereld zich bij ons kunnen aansluiten op de weg terug naar Huis.
Foundation for Inner Peace

TEN GELEIDE BIJ DE NEDERLANDSE VERTALING
Na de uiteenzetting van de algemene principes die de Foundation for Inner Peace voor alle
vertalingen hanteert, volgt hieronder de specifieke uitwerking daarvan voor de Nederlandse
vertaling. We bespreken alleen de belangrijkste vertaalbeslissingen en termen en doen dat
laatste in alfabetische volgorde.
Atonement: Verzoening
Omdat dit woord traditioneel de bijbelse betekenis heeft van de verzoening van God met de mens
door middel van een zoenoffer, hebben we voor de vertaling dat woord gekozen dat op vrijwel
alle desbetreffende bijbelplaatsen in alle gebruikte edities voorkomt: ‘Verzoening’. Dit woord
wordt in alledaags Nederlands tevens gebruikt om de verzoening tussen partijen, mensen en
standpunten aan te geven, wat in het Engels zou worden weergegeven met ‘reconciliation’. Waar
de Engelse tekst ‘reconcile/reconciliation’ gebruikt wordt dat nagenoeg altijd vertaald met het
‘verenigen’ van partijen, standpunten en dergelijke.
Awareness/consciousness: bewustzijn/gewaarzijn/het bewuste
Het meer omvattende begrip ‘awareness’ is op een belangrijke uitzondering na steeds vertaald
met ‘bewustzijn’, en het bijvoeglijk naamwoord ‘aware’ door ‘bewust van’. Waar het werd
gebruikt in relatie tot God, de Hemel, Christus enzovoorts is voor het woord ‘gewaarzijn’
gekozen. Met de psychologische term ‘consciousness’ duidt de Cursus de gespleten denkgeest
aan. Het is een dualistisch begrip dat vertaald wordt als ‘het bewuste’. Als bijvoeglijk naamwoord
is ‘(un)conscious’ soms inruilbaar voor ‘(un)aware’ en worden beide vertaald met ‘(on)bewust’.
Defense en defenselessness: verdediging en verdedigingsloosheid
In het Engels wordt ‘defense’ zowel gebruikt voor wat in de psychoanalyse een
‘afweermechanisme’ heet, als voor het tegenovergestelde van ‘aanval’. In het Nederlands is
ervoor gekozen dit alles ook met één woord weer te geven: ‘verdediging’. Wanneer er in het
enkelvoud van ‘verdediging’ of in meervoudsvorm van ‘verdediging(smechanism)en’ wordt
gesproken dient men dit dus zowel psychoanalytisch als defensief op te vatten en te beseffen dat
er tussen innerlijke en zogenaamd uiterlijke verdedigingen geen verschil bestaat. Hun effect is
immers hetzelfde: ze versterken juist het idee van onze zwakte en kwetsbaarheid.
De nieuwvorming ‘verdedigingsloosheid’ wil niet zeggen passieve ‘weerloosheid’, maar de
afwezigheid van de innerlijke behoefte zich te verdedigen omdat men weet heeft van zijn

onaantastbare onkwetsbaarheid. De term wordt soms afgewisseld met ‘verdedigingsloze
houding’.
Deny/denial: ontkennen, verloochenen en afwijzen, ontzeggen en weigeren
Het begrip ‘deny/denial’ heeft een aantal facetten in de Cursus die in het Nederlands niet
allemaal met een en hetzelfde woord weer te geven zijn. Op de eerste plaats is het een
psychoanalytische term die de meest fundamentele van alle afweermechanismen aangeeft: de
bescherming tegen iets wat als pijnlijk wordt beschouwd door het buiten het bewustzijn te
plaatsen, en is als zodanig verwant aan het begrip verdringing. Dit wordt weergegeven met:
‘ontkennen’ en ‘ontkenning’. De Cursus gebruikt dit principe ook in positieve zin als middel om
de ‘ontkenning van de waarheid’ te ontkennen, dat wil zeggen de waarheid te bevestigen door
de illusie van het ego ongedaan te maken. Op de tweede plaats wordt de term in de Cursus ook
in bijbelse zin gebruikt om het verloochenen van God aan te geven, wat neerkomt op het afwijzen
van wie wij werkelijk zijn. En ten derde heeft het in combinatie met een meewerkend voorwerp
de betekenis: iemand iets ontzeggen of weigeren. Al deze betekenisaspecten spelen soms in een
en dezelfde alinea een rol, reden waarom in die gevallen is gekozen voor een dubbelvertaling of
een weefwerk van de verschillende vertaalmogelijkheden om zo alle betekenis te behouden (zie
bijvoorbeeld T7.VII.1-2).
Error: dwaling en vergissing
De term wordt in het Engels afwisselend gebruikt zowel voor de ontologische dwaling van onze
afscheiding van God, als voor alle daaruit voortvloeiende vergissingen die we in deze egodroom
begaan. In het Nederlands is dit niet met een en hetzelfde woord weer te geven. In voorkomende
gevallen wordt naast ‘vergissing’ ook wel ‘fout’ of ‘misvatting’ gebruikt.
Guilt: schuld
De wat abstracte hantering van dit begrip in de Nederlandse vertaling wijkt enigszins af van die
in het alledaagse taalgebruik waar eerder van ‘schuldgevoel’ of ‘schuldbesef’ zou worden
gesproken. Er is voor gekozen dit niet per geval te expliciteren. Het woord ‘schuld’ dekt deze
lading op ervaringsniveau en verwijst bovendien naar onze ontologische staat van schuldig zijn
zoals dat binnen het denksysteem van het ego wordt gezien.
Heal/healer/healing: genezen/genezer/genezing
Als eerste vertaling voor de woordgroep ‘heal’ is gekozen voor ‘genezen’ en stamverwante
woorden, en niet voor ‘helen’ of een voortdurende afwisseling van beide. De Cursus maakt

duidelijk dat er maar één soort genezing is: die van de denkgeest. Het zou daarom in strijd zijn
met het onderricht van de Cursus om in verband met relaties, de afscheiding, onze waarneming,
ons denken en dergelijke van ‘helen’ te spreken en in verband met ziekte en het lichaam van
‘genezen’. ‘Genezen’ kan als overgankelijk en onovergankelijk werkwoord beter het hele
spectrum bedienen dan ‘helen’, en heeft als alledaags woord het voordeel aan te sluiten op het
gebruik daarvan in de Bijbel: Jezus genas de zieken.
Als uitzondering hierop gebruiken we enkele malen ‘helen’ in combinatie met God of de Heilige
Geest, zoals in een ‘helende kracht’, ‘Gods helende Stem’.
Know/knowledge: kennen en weten/kennis
‘Know’ wordt naar de kleur van de (grammaticale) context in het Nederlands afwisselend en
soms gelijktijdig met ‘kennen’ en ‘weten’ vertaald, die als equivalenten gelezen dienen te worden.
Alleen wanneer ‘know/knowledge’ tegenover ‘waarnemen/waarneming’ staat is ernaar
gestreefd steeds de stam ‘ken-’ te handhaven: ‘kennen/kennis hebben van’ en ‘kennis’. In de
Cursus wordt kennis niet in de algemeen bekende zin gebruikt, maar gelijkgesteld aan de Hemel.
Mind/spirit: denkgeest/geest
Als een van de dragende concepten van de metafysica van de Cursus moest de vertaling van
‘mind’ duidelijk onderscheiden kunnen worden van die van ‘spirit’. Het Nederlands is echter in
de loop der eeuwen het onderscheid tussen deze twee aspecten van de geest, die in het Grieks
respectievelijk met ‘nous’ en ‘pneuma’ en in het Latijn met ‘mens’ en ‘spiritus’ werden
aangegeven, kwijtgeraakt. Er is daarom voor een neologisme gekozen: ‘denkgeest’. Dit wordt
steeds als de eerste vertaling van ‘mind’ gehanteerd. Alleen in bepaalde alledaagse combinaties
van woorden waar vloeiend Nederlands zich tegen het gebruik van ‘denkgeest’ zou verzetten is
(met enkele uitzonderingen) gekozen voor stamverwante woorden als ‘denken’ en ‘gedachten’
(bijvoorbeeld ‘in gedachten houden’). Zo is er een consistent woordveld ontstaan om dit centrale
begrip te dragen.
Aparte aandacht vraagt de vertaling van ‘change one’s mind’. De moeilijkheid hier is dat het in
het Engels zowel een heel alledaagse betekenis heeft, ‘van gedachten veranderen’, als binnen het
ideeëngoed van de Cursus een centrale rol vervult in de keuze tégen het denksysteem van het
ego en vóór het denksysteem van de Heilige Geest. Hier is in de meeste gevallen gekozen voor ‘je
denken veranderen’, wat ook in combinatie met een voorzetselvoorwerp gebruikt kan worden: je
denken over iets veranderen. In al deze gevallen is ‘denken’ synoniem met ‘denkgeest’.
Remembrance of God/Memory of Him: de Godsherinnering, de her in nering van Hem

Met ‘remembrance of/memory of’ wordt in de Cursus niet bedoeld de herinnering aan iets wat
in het verleden heeft plaatsgevonden. Het gaat om een zich herinneren nu van God, de Liefde,
zijn ware Identiteit, met de betekenis van: het opnieuw gewaarzijn van wat nooit werkelijk
verdwenen was. Wanneer vertaald wordt ‘de herinnering van Hem’ is Hij dus degene die
herinnerd wordt en niet degene die Zich herinnert. Voor ‘the remembrance/memory of God’ is
de term ‘de Godsherinnering’ geijkt. In directe verwijzingen naar de avondmaalswoorden van
Jezus: ‘doet dit tot mijn gedachtenis’ wordt ‘gedenken’ en ‘gedachtenis’ gebruikt.
Sane/sanity: zinnig, (innerlijk) gezond/(innerlijke) gezondheid, wijs (heid), gezond verstand
Het Nederlands kent niet een eenduidig woord dat het tegenovergestelde van ‘krankzinnigheid’
(insanity) kan weergeven zonder daarbij ook het woord ‘geestelijk’ te gebruiken. Aangezien in
de Nederlandse vertaling ‘spirit’ door ‘geest’ wordt vertaald, zou met het invoeren van een term
als ‘geestelijke gezondheid’ geïmpliceerd worden dat de geest ook ongezond zou kunnen zijn.
Binnen de Nederlandse terminologie van de Cursus kan dit alleen van de denkgeest worden
gezegd. Voor het bijvoeglijk naamwoord ‘sane’ hanteren we afwisselend: ‘zinnig’, ‘(innerlijk)
gezond’ en soms ‘wijs’; voor het zelfstandig naamwoord ‘sanity’: ‘(innerlijke) gezondheid’, ‘gezond
verstand’ en soms ‘wijsheid’. ‘Gezond’ en ‘(innerlijke) gezondheid’ in deze context is dus steeds
een kwestie van de denkgeest en niet van het lichaam.
Sleutelwoorden
Er is naar gestreefd primaire sleutelwoorden steeds een-op-een te vertalen. Bij secundaire
sleutelbegrippen hebben we, waar dit niet kon, een enkele maal onze toevlucht moeten nemen
tot het vertalen door middel van een woordveld om alle betekenisnuances van het origineel te
kunnen behouden. Een voorbeeld van deze eerste categorie is guilt (zie aldaar), een voorbeeld
van de laatste is deny/denial (zie aldaar). De vertaling van mind is wat primaire sleutelwoorden
betreft de enige uitzondering (zie aldaar).
Dubbele ontkenningen
Geheel volgens de tweede vertaalregel van de Foundation zijn alle dubbele ontkenningen in een
zin niet opgelost door de negaties tegen elkaar weg te strepen en de betekenis zo in positieve
vorm weer te geven. De dubbele ontkenning dient een didactisch doel.
Kapitalisatie
Het hoofdlettergebruik in het Nederlands volgt in principe het Engelse origineel. In het Engels
zijn alle zelfstandige naamwoorden die een synoniem zijn voor, of rechtstreeks verwijzen naar

God, de Heilige Geest of de Zoon van God met een hoofdletter geschreven. Woorden die zowel als
synoniem van God als in meer algemene zin worden gebruikt, worden in het eerste geval met
een hoofdletter en in het tweede geval met een kleine letter geschreven (zoals ‘Liefde’ en ‘liefde’).
Voornaamwoorden verwijzend naar de Zoon van God worden niet gekapitaliseerd.
Als uitzonderingen op het bovenstaande gebruiken we geen hoofdletters bij ‘die’, ‘dat’, ‘welke’,
‘wie’, ‘wiens’, wanneer het betrekkelijke voornaamwoorden zijn, maar wel wanneer het
aanwijzende voornaamwoorden betreft. Verder wordt het woord ‘eigen’, in verbindingen als
‘Gods eigen Zoon’ niet gekapitaliseerd.
Overigens is het ons gebleken dat volledige consistentie van de kapitalisatie zowel in het Engels
als in het Nederlands een zo goed als onmogelijke opgave is.
Cursivering
De cursivering wijkt op een drietal wijzen af van het origineel: soms minder, soms anders, soms
meer: 1) soms wordt de Engelse cursivering ‘vertaald’ door de toevoeging van een Nederlandse
term die de nadruk moet weergeven (zoals ‘inderdaad’, ‘wel degelijk’, enz.), in zo’n geval wordt
die term niet ook nog eens gecursiveerd, 2) soms vraagt de taalconventie van het Nederlands om
een ander woord in de zin te cursiveren dan het Engels, en 3) soms is een bepaald woord in het
Nederlands gecursiveerd om een verkeerde lezing te voorkomen, en een enkele maal wordt een
nadruk gevend Engels woord vervangen door een cursivering.
Noten
Om het lezen zo min mogelijk te storen is ervoor gekozen de noten niet onderaan de betreffende
pagina te plaatsen. Ze worden nu in de tekst met een * aangegeven. Dit verwijst naar de lijst van
noten achterin dit boek waar ze onder vindplaatscode zijn gerangschikt.
Gebruikte bijbeluitgaven
De situatie in het Nederlandse taalgebied wijkt af van de Angelsaksische: er is op dit moment
niet één enkele bijbeluitgave die dezelfde status heeft als de King James voor het Engelse
taalgebied. De Statenvertaling, die deze status vroeger had, bezit deze niet meer en is bovendien
door het zeventiendeeeuwse taalgebruik niet bruikbaar voor ons doel. De nieuwe
standaardbijbelvertaling was nog niet gereed (ook niet bij het ter perse gaan van deze vijfde
druk). We hebben dus zowel van de protestantse als van de katholieke bijbelvertaling gebruik
moeten maken: die van het Nederlandse Bijbelgenootschap (NBG) en die van de Katholieke
Bijbelstichting (KBS), alsook van de herziene editie van deze laatste: de Willibrord 95 (W95). We
hebben telkens uit deze bijbels die vertaling gekozen die het beste aansloot op het citaat in Een

cursus in wonderen. Alleen waar de gebruikte bijbelvertalingen afweken van het citaat in de King
James en de Engelse Course, hebben we dit in de noten toegelicht.

VINDPLAATSAANDUIDING
Naar vindplaatsen in Een cursus in wonderen wordt verwezen met de nummeraanduiding van
elke alinea en zin, zoals die ten behoeve van een internationale standaard vanaf de tweede editie
van A Course in Miracles gehanteerd is. Daarbij zijn de volgende afkortingen gebruikt:
T

= Tekstboek

W = Werkboek
H

= Handboek voor leraren

VvT = Verklaring van termen
P

= Psychotherapie

L

= Lied van het gebed

d

= deel

h

= herhaling

In = Inleiding
Nw = Nawoord
Ll

= Laatste lessen

t

= Titel of kop, werkboekidee

Hieronder enkele voorbeelden ter verduidelijking van het gevolgde systeem:

Aanvullende voorbeelden:
WdI.hII.In.5:1 : Werkboek deel I, herhaling II, Inleiding, alinea 5, zin 1.

WdI.In.181-200.2:6 : Werkboek deel I, Inleiding les 181-200, alinea 2, zin 6.
WdII.12.4:1 : Werkboek deel II, vraag 12, alinea 4, zin 1.

AANTEKENINGEN
a) Tekstboek:
T1.II.4:7

Bijbelcitaat uit Joh.14:28: ‘want de Vader is meer dan ik’ (NBG); ‘want de Vader is groter dan ik’ (Willibrord 1995). Het eerste citaat:
‘Ik en mijn Vader zijn één’ is een verwijzing naar Joh.10:30; 14:20.

T1.III.2:4

Verwijzing naar: ‘For as he thinketh in his heart, so is he’ (Spr.23:7). De Nederlandse bijbelvertalingen wijken af van de King James.
NBG geeft: ‘… want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij.’ KBS: ‘… want hij is als iemand die bij zichzelf zit te rekenen.’

T1.III.7:5

In het Engels kan ‘host’ zowel gastheer als hostie betekenen. In paragraaf IV wordt ook van ‘communion’ gesproken, ook dit woord is
dubbelzinnig en herinnert zowel aan de RK-eredienst als aan de vereniging met God.

T1.IV.1:5

Het Engels heeft hier ‘communion’ en verwijst daarmee ook naar de RK-eredienst (zie ook IV.2:5).

T2.V.17:1

In NBG en KBS (en Willibrord 1995) luidt de vertaling van 2Kor.13:11, waarnaar hier verwezen wordt: ‘Weest eensgezind.’ In het
Engels staat er: ‘Be of one mind.’ Een Course-concordante vertaling moet dan ook luiden: ‘Weest één van denkgeest’.

T3.I.5:3

In de Bijbel staat: ‘Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het
mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden.’ (Js.11:6, NBG).

T3.VI.5:8

Het woord ‘auteur’ wordt hier en hierna gebruikt in de inmiddels weinig gebruikelijke betekenis van ‘maker’, ‘schepper’.

T4.I.9:1

Dit verwijst naar 1Kor 14:33, waar in de King James staat: ‘… God is not the author of confusion, but of peace.’ Hetzelfde bijbelvers
luidt in de NBG/KBS-vertaling: ‘…. God is geen God van wanorde, maar van vrede.’ Zie ook de aantekening bij T3.VI.5:8.

T4.III.1:1

De Engelse tekst citeert hier de King James Version. In geen van de gebruikte Nederlandse bijbels komt deze vertaling voor. In de NBG
staat in Lc.17:21: ‘Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u’; bij de KBS luidt het: ‘Want het Rijk Gods is midden
Willibrord 95 geeft: ‘Ziet u, het koninkrijk van God ligt binnen

onder u’; en

uw bereik.’ Alleen de oude Statenvertaling heeft: ‘Want zie, het

Koninkrijk Gods is binnen ulieden.’
T5.I.3:4

Dit is Course-concordant vertaald. In de Nederlandse bijbelvertalingen wordt in Fil.2:5 niet over ‘denken’ gesproken, maar wordt de
vertaling ‘gezindheid’ gehanteerd.

T5.I.6:6

Het Engels speelt hier met de Latijnse etymologie van ‘to transfer’ (letterlijk: overdragen).

T5.II.6:8

De Nederlandse bijbels geven voor Joh.14:18: ‘Ik zal u niet als wezen/verweesd achterlaten.’ Dit wijkt af van de King James, zoals
geciteerd door de Engelse Course: ‘I will not leave you comfortless’ (Ik zal je niet zonder troost achterlaten).

T5.II.7:11

Vgl. Mt.16:26 en Mc.8:36: ‘… maar schade leed aan zijn ziel.’ Hier is in de vertaling de King James Version gevolgd, die door de
Engelse Course wordt geciteerd.

T5.II.11:3-4 In het Engels staat er: ‘Remember that “yoke” means “join together”, and “burden” means “message”. Let us restate “My yoke is easy
and my burden light” in this way; “Let us join together, for my message is light”.’ Het Engelse ‘burden’ kan zowel ‘last’ als ‘refrein,
hoofdthema, essentie’ betekenen en vandaar ‘boodschap’. ‘Juk’/’yoke’ is etymologisch verwant aan het Latijnse ‘iungo’ wat
‘verbinden/join’ betekent. De rest van het woordspel gaat in het Nederlands evenzeer op als in het Engels.
T5.III.11:8 Er staat ‘communion’, wat ‘gemeenschap’ betekent maar ook ‘communie’ (RK) of ‘avondmaal’ (protestants). Zie ook de voorgaande
zin, waarin een toespeling naar de avondmaalswoorden van Jezus is vervat.

T5.IV.4:3

Dit is Course-concordant vertaald. In de Nederlandse bijbels wordt in Fil.2:5 de vertaling ‘gezindheid’ gehanteerd.

T5.VI.3:2

Zie de aantekening hierboven bij T5.IV.4:3.

T5.VI.8:1

De Engelse tekst heeft hier ‘sins’ in plaats van ‘iniquity’ zoals de King James geeft. In de NBG luidt de tekst ‘de ongerechtigheid der
vaderen’ (Ex.34:7).

T5.VII.1:4

Letterlijk: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor U.’ NBG, 1Pe.5:7.

T6.II.13:2

Dit is een toespeling op Mc.5:10, waar de naam van een door Jezus uitgedreven onreine geest ‘legioen’ is, omdat hij talrijk is. Een
alternatieve vertaling zou hier kunnen luiden: ‘Het ego is een legioen, maar de Heilige Geest is één.’

T6.V-A.3:4 Dit is Course-concordant vertaald. In de Nederlandse bijbelvertalingen luidt 1Pe.3:8: ‘weest allen eensgezind.’ King James: ‘be ye all
of one mind.’
T7.V.10:4

Dit verwijst naar Lc.22:19: ‘doet dit tot mijn gedachtenis.’

T7.X.7:2

Zie hierboven de aantekening bij T5.II.6:8.

T9.I.6:1

Het Engels heeft hier ‘alien tongues’, hetgeen zowel een verwijzing is naar het verhaal van de toren van Babel ( Gen.11:1-9) als naar
de gave van het spreken in tongen (1Kor.12:10,28).

T10.III.7:8 In King James luidt Mt.9:22: ‘thy faith hath made thee whole’ (uw geloof heeft u heel gemaakt). In NBG luidt dit vers: ‘uw geloof heeft
u behouden’ en in KBS: ‘uw geloof heeft u genezen.’
T11.VIII.8:3 Zie hierboven de aantekening bij T4.III.1:1.
T12.VI.1:1 Zie hierboven de aantekening bij T5.II.7:11.
T13.I.6:7

Dit is in de Engelse tekst een verwijzing naar Ps.23:6. Door de talloze Nederlandse psalmberijmingen is deze hier niet onmiddellijk
herkenbaar.

T13.VII.5:

In het Engels luidt de uitdrukking: ‘out of sight, out of mind’. Men dient hier dan ook de letterlijke vertaling mee te laten klinken: het is
uit de gedachten, men denkt er niet meer aan.

T15.III.9:7 Zie voor het tweede zinsdeel de aantekening bij T4.III.1:1 hierboven.
T17.V.10:3 Zie hierboven de aantekening bij T5.II.6:8.
T21.Inl.1:6 Variant op: ‘For as he thinketh in his heart, so is he’ (Zoals hij bij zichzelf denkt, zo is hij) (Spr.23:7). In de Nederlandse
bijbelvertalingen is deze vergelijking meestal verloren gegaan. NBG komt nog het dichtst erbij: ‘… want als iemand die zijn eigen
plannen maakt, zo is hij.’ Zie ook de aantekening bij T1.III.2:4.
T21.V.1:6

NBG heeft in 1Kon.19:12: ‘… het suizen van een zachte koelte.’ KBS houdt het op een ‘zachte bries’, waar de King James ‘a still, small
voice’ heeft, hetgeen hier in de Engelse tekst is geciteerd.

T21.VI.11:5 Zie de tekst in T1.V.4:3, waar staat: ‘“God laat niet met Zich spotten” is geen waarschuwing maar een geruststelling.’
T24.II.13:4 De King James spreekt van ‘the gates of hell’ waar de Nederlandse Bijbelvertalingen in Mt.16:18b over ‘de poorten van het
dodenrijk’ spreken.
T25.IV.5:1 Zie hierboven de aantekening bij T4.III.1:1.
T29.VIII.9:6 Zie hierboven de aantekening bij T4.III.1:1.

T31.I.4:4

Zie hierboven de aantekening bij T21.V.1:6.

T31.I.6:1

Zie hierboven de aantekening bij T21.V.1:6.

T31.VIII.3:5 Zie hierboven de aantekening bij T5.II.6:8.

b) Werkboek:
WdI.77.3:3

Zie hierboven de aantekening bij T4.III.1:1.

WdI.124.10:1 Hier wordt hetzelfde woord gebruikt als waarmee in Mt.17:2 de gedaanteverandering, of transfiguratie, van Jezus wordt
aangeduid.
WdI.151.16:3 Zie hierboven de aantekening bij WdI.124.10:1.
WdII.352.1:6 Zie hierboven de aantekening bij T5.II.6:8.
WdII.Nw.6:8 Zie hierboven de aantekening bij T5.II.6:8.

c) Verklaring van termen:
VvT5.1:6 Zie hierboven de aantekening bij T6.II.13:2.

