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INLEIDING

1. Dit is een cursus in wonderen. 2Het is een verplichte cursus. 3Alleen
de tijd waarop je hem doet staat jou vrij. 4Vrije wil betekent niet dat
jij het leerplan kunt vaststellen. 5Het betekent alleen dat je kunt kie-
zen wat je op een gegeven moment wilt doen. 6De cursus beoogt niet
de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwe-
zen kan worden te boven. 7Hij beoogt echter wel de blokkades weg te
nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw
natuurlijk erfgoed is. 8Het tegendeel van liefde is angst, maar wat al-
omvattend is kent geen tegendeel.

2. Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:

2Niets werkelijks kan bedreigd worden.
3Niets onwerkelijks bestaat.

4Hierin ligt de vrede van God.
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Hoofdstuk 1

DE BETEKENIS VAN WONDEREN

I. De principes van wonderen

1. Wonderen kennen geen rangorde naar moeilijkheid. 2Het ene is niet
‘moeilijker’ of ‘groter’ dan het andere. 3Ze zijn allemaal gelijk. 4Alle uitin-
gen van liefde zijn maximaal.

2. Op zichzelf zijn wonderen niet van belang. 2Het enige wat telt is hun
Bron, die elke waardebepaling verre overstijgt.

3. Wonderen gebeuren van nature als uitingen van liefde. 2Het echte won-
der is de liefde die ze inspireert. 3In die zin is alles wat uit liefde voortkomt
een wonder.

4. Alle wonderen betekenen leven, en God is de Schenker van leven. 2Zijn
Stem zal je heel specifiek leiden. 3Al wat je moet weten zal jou worden ver-
teld.

5. Wonderen zijn gewoonten, en horen onopzettelijk te zijn. 2Ze dienen niet
onder bewuste controle te staan. 3Bewust geselecteerde wonderen kunnen
een product van misleiding zijn.

6. Wonderen zijn natuurlijk. 2Wanneer ze uitblijven, is er iets misgegaan.
7. Wonderen zijn ieders recht, maar eerst is zuivering noodzakelijk.
8. Wonderen genezen doordat ze een gemis aanvullen; ze worden door hen

die tijdelijk meer hebben, verricht voor hen die tijdelijk minder hebben.
9. Wonderen zijn een soort uitwisseling. 2Zoals alle uitingen van liefde, die

in de ware zin altijd wonderbaarlijk zijn, draait deze uitwisseling de na-
tuurkundige wetten om. 3Ze brengen gever en ontvanger beiden meer lief-
de.

10. Het gebruik van wonderen als een spektakel om geloof op te wekken is
een misvatting van hun bedoeling.

11. Gebed is het medium van wonderen. 2Het is een middel tot communica-
tie van het geschapene met de Schepper. 3Door gebed wordt liefde ont-
vangen, en door wonderen wordt liefde geuit.

12. Wonderen zijn gedachten. 2Gedachten kunnen het lagere of lichamelijke
ervaringsniveau vertegenwoordigen, of het hogere of geestelijke erva-
ringsniveau. 3Het ene maakt het fysieke, en het andere schept het geeste-
lijke.

13. Wonderen zijn zowel begin- als eindpunten en wijzigen zo de tijdsorde.
2Ze zijn steeds weer bekrachtigingen van wedergeboorte, die achteruit lij-
ken te gaan maar in wezen vooruit gaan. 3Ze maken het verleden onge-
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daan in het heden en bevrijden zo de toekomst.
14. Wonderen getuigen van de waarheid. 2Ze zijn overtuigend omdat ze uit

overtuiging voortkomen. 3Zonder overtuiging ontaarden ze in magie, die
onnadenkend en daardoor destructief is, of liever, een niet creatief ge-
bruik van de denkgeest.

15. Elke dag behoort aan wonderen te zijn gewijd. 2Het doel van de tijd is jou
de gelegenheid te geven te leren de tijd constructief te gebruiken. 3Zo is
het een leermiddel op een doel gericht. 4De tijd zal ophouden wanneer hij
niet langer van nut is om het leerproces te vergemakkelijken.

16. Wonderen zijn leermiddelen waarmee wordt gedemonstreerd dat het
even zalig is te geven als te ontvangen. 2Ze vergroten de kracht van de
gever en verlenen tegelijkertijd de ontvanger kracht.

17. Wonderen overstijgen het lichaam. 2Het zijn plotselinge verschuivingen
naar onzichtbaarheid, weg van het lichamelijke niveau. 3Dat is de reden
waarom ze genezen.

18. Een wonder is een dienst. 2Het is de maximale dienst die jij een ander
kunt bewijzen. 3Het is een manier om je naaste lief te hebben als jezelf. 4Je
herkent op hetzelfde moment je eigen waarde en die van je naaste.

19. Wonderen verenigen denkgeesten in God. 2Ze zijn aangewezen op sa-
menwerking omdat het Zoonschap de som is van al wat God geschapen
heeft. 3Wonderen weerspiegelen daarom de wetten van de eeuwigheid,
niet van de tijd.

20. Wonderen roepen weer het bewustzijn wakker dat de geest, en niet het
lichaam, het altaar van de waarheid is. 2Dit is het besef dat tot de gene-
zende kracht van het wonder leidt.

21. Wonderen zijn de natuurlijke tekenen van vergeving. 2Door wonderen
aanvaard je Gods vergeving door die naar anderen uit te breiden.

22. Wonderen worden alleen met angst geassocieerd dankzij het geloof dat
duisternis de mogelijkheid tot verbergen heeft. 2Jij gelooft dat wat jouw fy-
sieke ogen niet kunnen zien, niet bestaat. 3Dit leidt tot de ontkenning van
de geestelijke blik.

23. Wonderen herordenen de waarneming en plaatsen alle niveaus in het
ware perspectief. 2Dit werkt genezend, omdat ziekte ontstaat uit het ver-
warren van de niveaus.

24. Wonderen stellen je in staat zieken te genezen en doden op te wekken,
want jij hebt ziekte en dood zelf gemaakt en kunt daarom beide afschaf-
fen. 2Jij bent een wonder, in staat tot scheppen naar het evenbeeld van
jouw Schepper. 3Al het andere is jouw eigen nachtmerrie, en bestaat niet.
4Alleen de scheppingen van licht zijn werkelijkheid.

25. Wonderen maken deel uit van een aaneengeschakelde keten van verge-
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ving die, eenmaal voltooid, de Verzoening vormt. 2De Verzoening is altijd
en in alle dimensies van de tijd werkzaam.

26. Wonderen staan voor vrijheid van angst. 2‘Verzoenen’ betekent ‘onge-
daan maken’. 3Het ongedaan maken van angst is een wezenlijk bestand-
deel van de Verzoeningswaarde van wonderen.

27. Een wonder is een universele zegening van God via mij naar al mijn
broeders. 2Het is het voorrecht van wie vergeven is om te vergeven.

28. Wonderen zijn een manier om bevrijding van angst te verkrijgen.
2Openbaring brengt een toestand teweeg waarin angst reeds is opgeheven.
3Wonderen zijn dus een middel en openbaring is het doel.

29. Wonderen loven God via jou. 2Ze loven Hem door Zijn scheppingen te
eren en hun volmaaktheid te beamen. 3Ze genezen doordat ze de vereen-
zelviging met het lichaam ontkennen en de vereenzelviging met de geest
bevestigen.

30. Door de geest te erkennen zetten wonderen de niveaus van waarneming
recht en tonen die in hun juiste rangschikking. 2Dit plaatst de geest in het
middelpunt, waar hij rechtstreeks kan communiceren.

31. Wonderen horen tot dankbaarheid te inspireren, niet tot ontzag. 2Dank
God voor wat jij werkelijk bent. 3De kinderen van God zijn heilig en het
wonder eert hun heiligheid, die wel verborgen maar nooit verloren kan
zijn.

32. Ik inspireer alle wonderen, die in wezen een voorspraak zijn. 2Zij zijn een
voorspraak voor jouw heiligheid en maken jouw waarnemingen heilig.
3Door jou boven de natuurwetten te stellen, verheffen ze jou tot de sfeer
van de hemelse orde. 4In deze orde ben je al volmaakt.

33. Wonderen eren jou omdat jij liefde waard bent. 2Ze verdrijven illusies
over jezelf en zien het licht in jou. 3Zo maken ze al verzoenend je vergis -
singen weer goed door jou van je nachtmerries te verlossen. 4Door je denk-
geest te bevrijden uit de gevangenis van je illusies geven ze jou je innerlij-
ke gezondheid terug.

34. Wonderen herstellen de denkgeest tot zijn volheid. 2Door al verzoenend
een tekort goed te maken, brengen ze volmaakte bescherming tot stand.
3De kracht van de geest laat geen ruimte voor inbreuk.

35. Wonderen zijn uitingen van liefde, maar ze hoeven niet altijd een zicht-
bare uitwerking te hebben.

36. Wonderen zijn voorbeelden van juist denken, die jouw waarnemingen
afstemmen op de waarheid zoals God die geschapen heeft.

37. Een wonder is een correctie door mij in het onjuiste denken ingevoerd.
2Dit werkt als een katalysator, die foutieve waarneming afbreekt en op de
juiste wijze opnieuw opbouwt. 3Dit stelt jou onder het Verzoeningsbegin -
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sel, waar de waarneming wordt genezen. 4Tot dit heeft plaatsgevonden, is
kennis van de Goddelijke Orde onmogelijk.

38. De Heilige Geest is het mechanisme van wonderen. 2Hij ziet zowel Gods
scheppingen als jouw illusies. 3Hij scheidt het ware van het onware door
Zijn vermogen totaal waar te nemen in plaats van selectief.

39. Het wonder heft vergissingen op doordat de Heilige Geest vergissingen
als onwaar of onwerkelijk doorziet. 2Dit is een andere manier om te zeg-
gen dat door het licht waar te nemen de duisternis vanzelf verdwijnt.

40. Het wonder erkent iedereen als jouw broeder en de mijne. 2Het is een
manier om het universele merkteken van God waar te nemen.

41. Heelheid is de waarnemingsinhoud van wonderen. 2Zo corrigeren, of
verzoenen ze, de foutieve waarneming van gemis.

42. Een belangrijke verdienste van wonderen is hun kracht jou te verlossen
van je valse gevoel van isolement, beroving en gemis.

43. Wonderen ontstaan uit een wonderstaat van de denkgeest, of een staat
van wonderbereidheid.

44. Het wonder is een uiting van de innerlijke gewaarwording van Christus
en de aanvaarding van Zijn Verzoening.

45. Een wonder gaat nooit verloren. 2Het kan vele mensen raken die je niet
eens hebt ontmoet en onvoorstelbare veranderingen teweegbrengen in si-
tuaties waar jij je niet eens van bewust bent.

46. De Heilige Geest is het hoogste communicatiemedium. 2Wonderen be-
helzen dit soort communicatie niet, omdat ze tijdelijke communicatiemid-
delen zijn. 3Wanneer je terugkeert tot je oorspronkelijke vorm van com-
municatie met God door rechtstreekse openbaring, zijn wonderen niet
meer nodig.

47. Het wonder is een leermiddel dat de noodzaak van tijd doet afnemen.
2Het brengt een tijdsinterval tot stand buiten het patroon van de tijd, niet
onderhevig aan de gebruikelijke tijdswetten. 3In die zin is het tijdloos.

48. Het wonder is het enige middel dat jou ter beheersing van de tijd direct
ter beschikking staat. 2Alleen openbaring overstijgt dit, omdat ze helemaal
niets met tijd van doen heeft.

49. Het wonder maakt geen onderscheid in gradaties van verkeerde waar-
neming. 2Het is een middel ter correctie van de waarneming, dat geheel
los van de graad of de richting van de vergissing werkzaam is. 3Hierin ligt
zijn ware onderscheidsloosheid.

50. Het wonder vergelijkt wat jij gemaakt hebt met de schepping, waarbij het
als waar aanvaardt wat ermee in overeenstemming is en als onwaar ver-
werpt wat er niet mee overeenstemt.

6

Hoofdstuk 1 DE BETEKENIS VAN WONDEREN

ECIW-9e-druk-2013_ECIWsees1.qxd  15-10-2013  10:47  Page 6



II. Openbaring, tijd en wonderen

1. Een openbaring brengt een totale maar tijdelijke opheffing van twijfel en
angst teweeg. 2Het is een afspiegeling van de oorspronkelijke vorm van
communicatie tussen God en Zijn scheppingen, en gaat gepaard met het
uiterst persoonlijke scheppingsgevoel dat soms in lichamelijke relaties
wordt gezocht. 3Lichamelijke intimiteit kan het niet tot stand brengen.
4Wonderen zijn echter interpersoonlijk in de ware zin, en voeren tot wer-
kelijke intimiteit met anderen. 5Een openbaring verenigt je rechtstreeks
met God. 6Wonderen verenigen je rechtstreeks met je broeder. 7Geen van
beide vloeit uit het bewuste voort, maar beide worden daar wel ervaren.
8Het bewuste is de toestand die tot handelen beweegt, hoewel het hiervan
niet de inspiratiebron is. 9Je bent vrij te geloven wat je verkiest, en wat je
doet getuigt van wat je gelooft.

2. Openbaring is hoogst persoonlijk en laat zich niet zinvol vertalen. 2Daar -
om is elke poging haar in woorden te beschrijven onmogelijk. 3Openbaring
brengt alleen een ervaring teweeg. 4Wonderen zetten daarentegen aan tot
handelen. 5Ze zijn vanwege hun interpersoonlijk karakter nu meer van nut.
6In deze leerfase is het verrichten van wonderen belangrijk omdat vrijheid
van angst jou niet kan worden opgelegd. 7Openbaring is letterlijk onuit-
sprekelijk omdat het een ervaring van onuitsprekelijke liefde is.

3. Ontzag is alleen op zijn plaats bij openbaring, want hierop is het vol-
maakt en met recht toepasbaar. 2Bij wonderen is het misplaatst, omdat een
toestand van ontzag aanbidding in zich draagt en ervan uitgaat dat ie-
mand van lagere orde voor zijn Schepper staat. 3Jij bent een volmaakte
schepping, en hoort alleen ontzag te voelen in Tegenwoordigheid van de
Schepper van volmaaktheid. 4Het wonder is dan ook een teken van liefde
tussen gelijken. 5Gelijken behoren geen ontzag voor elkaar te koesteren,
daar ontzag ongelijkheid veronderstelt. 6Daarom is het een misplaatste re-
actie tegenover mij. 7Een oudere broer verdient respect vanwege zijn gro-
tere ervaring, en gehoorzaamheid vanwege zijn grotere wijsheid. 8Hem
komt ook liefde toe omdat hij een broer is, en toewijding als hij is toege-
wijd. 9Slechts op grond van mijn toewijding heb ik recht op de jouwe. 10Er
is niets aan mij wat jij niet kunt bereiken. 11Ik heb niets wat niet van God
afkomstig is. 12Het huidige verschil tussen ons is dat ik niets ánders heb.
13Daardoor verkeer ik in een toestand die in jou alleen potentieel aanwe-
zig is.

4. ‘Niemand komt tot de Vader dan door mij’ betekent niet dat ik op eniger -
lei wijze van jou gescheiden ben of verschil, anders dan in tijd, en tijd be-
staat niet werkelijk. 2De uitspraak heeft meer betekenis, indien beschouwd
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op een verticale dan op een horizontale as. 3Jij staat onder mij en ik sta
onder God. 4In het proces van ‘opstijgen’ sta ik hoger, omdat zonder mij de
afstand tussen God en mens voor jou te groot zou zijn om te omvatten. 5Ik
overbrug die afstand, als een oudere broer voor jou enerzijds en anderzijds
als een Zoon van God. 6Mijn toewijding aan mijn broeders heeft mij aan het
hoofd van het Zoonschap geplaatst, dat ik completeer omdat ik erin deel.
7Dit kan in tegenspraak lijken met de uitspraak ‘Ik en mijn Vader zijn één,’
maar die uitspraak is tweeledig, erkennende dat de Vader groter is.*

5. Openbaringen worden indirect door mij geïnspireerd doordat ik dicht bij
de Heilige Geest sta, en alert ben op de ontvankelijkheid van mijn broe-
ders voor openbaringen. 2Zo kan ik meer naar hen omlaagbrengen dan zij
voor zichzelf naar beneden kunnen halen. 3De Heilige Geest bemiddelt in
de communicatie van het hogere met het lagere en houdt het directe ka-
naal van God naar jou open voor openbaring. 4Openbaring is niet weder-
kerig. 5Ze gaat uit van God naar jou, maar niet van jou naar God.

6. Het wonder brengt de noodzaak van tijd tot een minimum terug. 2In het
longitudinale of horizontale vlak schijnt het inzicht dat de leden van het
Zoonschap gelijk zijn, een schier eindeloze tijd te vergen. 3Het wonder
gaat echter gepaard met een plotselinge omslag van horizontale naar ver-
ticale waarneming. 4Dit voert een tijdsinterval in vanwaaruit zowel gever
als ontvanger verderop in de tijd uitkomen dan waar ze anders zouden
zijn geweest. 5Zo heeft het wonder de unieke eigenschap de tijd op te hef-
fen in de mate waarin het de tijdsspanne die het overbrugt, overbodig
maakt. 6Er is geen verband tussen de tijd die een wonder duurt en de tijd
die het overspant. 7Het wonder vervangt een leerproces dat anders mis-
schien duizenden jaren in beslag zou hebben genomen. 8Het doet dit door
de fundamentele erkenning van de volmaakte gelijkheid van gever en ont-
vanger, waarop het wonder berust. 9Het wonder bekort de tijd door die
samen te vouwen, met als gevolg dat bepaalde tijdsspannen daarbinnen
verdwijnen. 10Het doet dit evenwel binnen het grotere verloop van tijd.

III. Verzoening en wonderen

1. Ik heb de leiding over het Verzoeningsproces dat ik in gang heb gezet.
2Wanneer jij een van mijn broeders een wonder schenkt, doe je dat aan jou-
zelf en aan mij. 3De reden waarom jij mij voorafgaat, is dat ik voor mijn ei -
gen Verzoening geen wonderen nodig heb, maar voor het geval jij tijdelijk
faalt, sta ik aan het eind. 4Mijn aandeel in de Verzoening is het ongedaan
maken van alle vergissingen die jij anders niet zou kunnen corrigeren.
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5Wanneer je opnieuw tot het besef van jouw oorspronkelijke staat bent ge-
bracht, word je van nature zelf deel van de Verzoening. 6Waar je mijn on-
willigheid deelt om vergissingen in jezelf en anderen te accepteren, sluit
jij je onvermijdelijk aan bij de grote kruistocht ter correctie daarvan; luis-
ter naar mijn stem, leer vergissingen ongedaan te maken en onderneem
actie om ze te corrigeren. 7Het vermogen om wonderen te verrichten be-
hoort jou toe. 8Ik zal de gelegenheid daartoe verschaffen, maar jij moet ge-
reed en bereid zijn. 9Door ze te verrichten zul je overtuigd raken van dit
vermogen, want overtuiging komt met succes. 10Het vermogen is het po-
tentieel, de verwezenlijking is zijn expressie, en de Verzoening, die de na-
tuurlijke roeping van Gods kinderen is, is het doel.

2. ‘Hemel en aarde zullen voorbijgaan’ betekent dat ze niet als gescheiden
toestanden zullen blijven bestaan. 2Mijn woord, dat de opstanding en het
leven is, zal niet voorbijgaan, omdat het leven eeuwig is. 3Jij bent het werk
van God en Zijn werk is volkomen beminnenswaard en volkomen liefde-
vol. 4Zo moet een mens in zijn hart over zichzelf denken*, want dat is wat
hij is.

3. Wie vergeven is, is het instrument van de Verzoening. 2Van geest ver-
vuld, vergeeft hij op zijn beurt. 3Wie bevrijd is, werkt onvermijdelijk mee
aan de bevrijding van zijn broeders, want dat is het plan van de
Verzoening. 4Wonderen zijn de manier waarop denkgeesten die de Heilige
Geest dienen, zich met mij verenigen ter verlossing of bevrijding van al
Gods scheppingen.

4. Ik ben de enige die onderscheidsloos wonderen kan verrichten, omdat ik
de Verzoening ben. 2Jij hebt een rol in de Verzoening die ik jou zal inge-
ven. 3Vraag mij welke wonderen je verrichten moet. 4Dat bespaart jou on-
nodige moeite, omdat je zult handelen onder rechtstreekse communicatie.
5De onpersoonlijke aard van het wonder vormt er een wezenlijk bestand-
deel van, omdat het mij in staat stelt de toepassing ervan te leiden; en
onder mijn begeleiding voeren wonderen tot de hoogst persoonlijke erva-
ring van openbaring. 6Een gids stuurt niet maar wijst wel de weg, en laat
het aan jou over om te volgen. 7‘Leid ons niet in verzoeking’ betekent ‘Zie
je vergissingen in en besluit ze op te geven door mijn leiding te aanvaar-
den.’

5. Een vergissing kan geen echte bedreiging vormen voor de waarheid, die
altijd daartegen bestand is. 2In wezen is alleen de vergissing kwetsbaar.
3Het staat jou vrij je koninkrijk te vestigen waar jou dat goeddunkt, maar
de juiste keuze is onvermijdelijk als je dit bedenkt: 
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4Geest is eeuwig in een staat van genade.
5Jouw werkelijkheid is louter geest.
6Daarom ben jij eeuwig in een staat van genade.

7Verzoening maakt in dit opzicht alle vergissingen ongedaan, en vernietigt
aldus de bron van angst. 8Wanneer je Gods geruststellingen als een be-
dreiging ervaart, komt dat altijd doordat je misplaatste of verspilde trouw
verdedigt. 9Wanneer je die op anderen projecteert zet je hen gevangen,
maar alleen in zoverre jij vergissingen versterkt die zij al hebben begaan.
10Dit maakt hen gevoelig voor de vervormingen van anderen, aangezien
hun eigen waarneming van henzelf is vervormd. 11De wonderdoener kan
hen alleen maar zegenen, wat hun vervormingen ongedaan maakt en hen
uit gevangenschap bevrijdt.

6. Jij reageert op wat je waarneemt, en zoals je waarneemt zo zul jij je ge-
dragen. 2De Gulden Regel vraagt jou om anderen te bejegenen zoals jij
door hen bejegend wilt worden. 3Dit betekent dat de waarneming van bei-
den accuraat moet zijn. 4De Gulden Regel is de regel voor juist gedrag. 5Je
kunt je niet juist gedragen als je niet correct waarneemt. 6Aangezien jij en
je naaste gelijkwaardige leden van één familie zijn, zul je beiden bejegenen
zoals je beiden waarneemt. 7Je dient vanuit de waarneming van jouw
eigen heiligheid naar de heiligheid van anderen te kijken.

7. Wonderen ontstaan uit een denkgeest die daar klaar voor is. 2Doordat hij
vereend is, gaat deze denkgeest uit naar iedereen, zelfs zonder dat de won-
derdoener zichzelf daarvan bewust is. 3De onpersoonlijke aard van won-
deren vloeit voort uit het feit dat de Verzoening zelf één is en alle schep-
pingen met hun Schepper verenigt. 4Als uitdrukking van wat jij waarlijk
bent, brengt het wonder de denkgeest in een staat van genade. 5De denk-
geest verwelkomt dan van nature de Gastheer* binnen en de vreemdeling
buiten. 6Wanneer jij de vreemdeling binnenlaat, wordt hij jouw broeder.

8. Dat het wonder op jouw broeders een uitwerking kan hebben die zich
aan jouw waarneming onttrekt, is niet jouw zorg. 2Het wonder zal jou al-
tijd zegenen. 3Wonderen waarvan jou niet gevraagd wordt ze te verrichten
hebben niet hun waarde verloren. 4Het blijven uitdrukkingen van je eigen
staat van genade, maar het handelingsaspect van het wonder moet onder
mijn toezicht staan, omdat ik het gehele plan volledig overzie. 5De onper-
soonlijke aard van wondergerichtheid staat garant voor jouw genade,
maar alleen ik verkeer in een positie te weten wáár wonderen kunnen
worden verleend.

9. Wonderen zijn alleen in die zin selectief dat ze naar diegenen worden ge-
leid die ze voor zichzelf weten te benutten. 2Aangezien het hierdoor on-
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vermijdelijk wordt dat zij ze naar anderen zullen uitbreiden, wordt zo een
sterke keten van Verzoening gesmeed. 3Deze selectiviteit laat echter de
omvang van het wonder zelf buiten beschouwing, omdat het begrip
‘maat’ op een vlak bestaat dat zelf onwerkelijk is. 4Aangezien het wonder
beoogt het bewustzijn van de werkelijkheid te herstellen, zou het niet erg
bruikbaar zijn als het gebonden was aan de wetten waaraan de vergissing
onderworpen is die het juist corrigeren wil.

IV. De ontsnapping uit de duisternis

1. De ontsnapping uit de duisternis kent twee fasen: ten eerste het inzicht
dat duisternis niet de mogelijkheid tot verbergen biedt. 2Deze stap brengt
meestal angst met zich mee. 3Ten tweede het inzicht dat er niets is wat jij
verbergen wilt, zelfs al zou je dat kunnen. 4Deze stap brengt ontsnapping
uit de angst. 5Wanneer jij eenmaal bereid bent niets te verbergen, zul je niet
alleen bereid zijn gemeenschap* aan te gaan, maar zul je ook begrijpen
wat vrede en vreugde is.

2. Heiligheid laat zich nooit echt door duisternis verbergen, maar je kunt je-
zelf daarin wel misleiden. 2Deze misleiding maakt je bang omdat je in je hart
weet dat het een misleiding is, en jij je enorme inspanningen getroost om die
realiteit te verlenen. 3Het wonder plaatst de werkelijkheid waar ze hoort.
4De werkelijkheid behoort uitsluitend tot de geest, en het wonder erkent al-
leen de waarheid. 5Zo verdrijft het illusies over jezelf en brengt jou in ge-
meenschap, of communie, met jezelf en God. 6Het wonder werkt mee aan
de Verzoening door de denkgeest in dienst te stellen van de Heilige Geest.
7Dit bepaalt de juiste functie van de denkgeest en corrigeert zijn vergissin-
gen, die niets anders dan een gebrek aan liefde zijn. 8Je denkgeest kan van
illusies bezeten zijn, maar de geest is eeuwig vrij. 9Als een denkgeest zonder
liefde waarneemt, ziet hij een lege huls en is hij zich niet van de geest van-
binnen bewust. 10De Verzoening geeft de geest daarentegen zijn aangewe-
zen plaats terug. 11Een denkgeest die de geest dient is onkwetsbaar.

3. Duisternis is het ontbreken van licht zoals zonde het ontbreken van lief-
de is. 2Van zichzelf heeft ze geen unieke eigenschappen. 3Ze is een voor-
beeld van het geloof in ‘schaarste’, waaruit alleen vergissingen kunnen
voortkomen. 4De waarheid is altijd overvloedig. 5Wie ziet en erkent dat hij
alles heeft, heeft geen enkele behoefte. 6De bedoeling van de Verzoening is
jou alles terug te geven, of liever: jou daar weer van bewust te maken. 7Jou
is, net als iedereen, alles gegeven toen je geschapen werd.

4. Voor de leegte die door angst wordt veroorzaakt, moet vergeving in de
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plaats komen. 2Dat is wat de Bijbel bedoelt met ‘Er is geen dood,’ en de
reden dat ik kon demonstreren dat de dood niet bestaat. 3Ik kwam om de
wet te vervullen door die opnieuw uit te leggen. 4De wet zelf, mits juist be-
grepen, biedt uitsluitend bescherming. 5Zij die hun denken nog niet veran-
derd hebben, zijn degenen die het concept ‘hellevuur’ erin hebben aange-
bracht. 6Ik verzeker jou dat ik zal getuigen voor iedereen die me daartoe de
gelegenheid geeft, en in elke mate waarin hij dat toestaat. 7Jouw getuigenis
toont jouw overtuiging en sterkt die zo. 8Zij die voor mij getuigen, geven
door hun wonderen blijk dat ze het geloof in tekort hebben opgegeven ten
gunste van de overvloed die ze als de hunne hebben leren kennen.

V. Heelheid en geest

1. Het wonder lijkt veel op het lichaam in die zin dat het beide leermidde-
len zijn om een toestand te bevorderen waarin ze overbodig worden.
2Wanneer de oorspronkelijke staat van de geest, rechtstreekse communi-
catie, is bereikt, dient noch het lichaam noch het wonder enig doel.
3Zolang jij echter gelooft dat je in een lichaam bent, heb je de keuze uit lief-
deloze en wonderbare uitdrukkingskanalen. 4Je kunt een lege huls produ-
ceren, maar jij kunt niet volstrekt niets uitdrukken. 5Je kunt wachten, tal-
men, jezelf verlammen of je creativiteit tot nagenoeg niets reduceren.
6Maar je kunt die niet tenietdoen. 7Je kunt je middel tot communicatie ver-
nietigen, maar niet je vermogen. 8Jij hebt jezelf niet geschapen.

2. De fundamentele beslissing van een wondergericht iemand is niet langer
dan nodig de tijd te rekken. 2Tijd is een verspilling, en kan verspild wor-
den. 3De wonderdoener aanvaardt daarom de factor tijdsbeheersing
graag. 4Hij erkent dat iedere samenvouwing van de tijd iedereen dichter
bij de uiteindelijke verlossing van de tijd brengt, waarin de Zoon en de
Vader één zijn. 5Gelijkheid veronderstelt geen gelijkheid nu. 6Wanneer ie-
dereen inziet dat hij alles heeft, zullen individuele bijdragen aan het
Zoonschap niet langer nodig zijn.

3. Wanneer de Verzoening voltooid is, zullen alle Zonen van God in alle ta-
lenten delen. 2God bevoorrecht niet. 3Al Zijn kinderen hebben Zijn totale
liefde en al Zijn gaven worden vrijelijk en gelijkelijk aan allen geschonken.
4‘Als gij niet wordt als kleine kinderen’ betekent: als je niet ten volle inziet
dat je volkomen afhankelijk bent van God, kun je niet de werkelijke macht
van de Zoon in zijn ware relatie tot de Vader kennen. 5De speciaalheid van
Gods Zonen berust niet op uitsluiting maar op insluiting. 6Al mijn broe-
ders zijn speciaal. 7Als zij geloven dat zij iets ontberen, wordt hun waar-

12

Hoofdstuk 1 DE BETEKENIS VAN WONDEREN

ECIW-9e-druk-2013_ECIWsees1.qxd  15-10-2013  10:47  Page 12



neming vervormd. 8Wanneer dat gebeurt, is de hele familie van God, het
Zoonschap, in haar relaties aangetast.

4. Uiteindelijk moet ieder lid van de familie van God terugkeren. 2Het won-
der roept hem op terug te keren, want het zegent en eert hem, ook al is hij
in de geest afwezig. 3‘God laat niet met Zich spotten’ is geen waarschu-
wing maar een geruststelling. 4God zou met Zich laten spotten als het één
van Zijn scheppingen aan heiligheid ontbrak. 5De schepping is heel, en het
merkteken van heelheid is heiligheid. 6Wonderen zijn bevestigingen van
Zoonschap, wat een staat van compleetheid en overvloed is.

5. Al wat waar is is eeuwig, en kan niet veranderen of veranderd worden.
2De geest is daarom onveranderbaar omdat hij reeds volmaakt is, maar de
denkgeest kan kiezen wat hij dienen wil. 3De enige beperking opgelegd
aan zijn keuze is dat hij geen twee heren dienen kan. 4Als de denkgeest
daarvoor kiest, kan hij het middel worden waardoor de geest volgens het
patroon van zijn eigen schepping schept. 5Als hij daar niet vrijelijk voor
kiest, behoudt hij zijn scheppende aanleg, maar plaatst zichzelf onder ti-
rannieke in plaats van Gezaghebbende leiding. 6Bijgevolg neemt hij ge-
vangen, want zo luiden de decreten van tirannen. 7Veranderen van denken
wil zeggen: het aan ware Autoriteit ter beschikking stellen.

6. Het wonder is een teken dat de denkgeest besloten heeft door mij geleid
te worden in Christus’ dienst. 2De overvloed van Christus is het natuurlijk
gevolg van de keuze Hem te volgen. 3Alle ondiepe wortels moeten wor-
den uitgerukt, omdat ze niet diep genoeg gaan om jou te voeden en te dra-
gen. 4De illusie dat ondiepe wortels diepte en stevigheid gegeven kan wor-
den, is een van de verdraaiingen waarop de omkering van de Gulden
Regel berust. 5Wanneer deze valse steunpunten worden opgegeven, wordt
het evenwicht tijdelijk als onstabiel ervaren. 6Niets is echter minder stabiel
dan een op z’n kop staande oriëntatie. 7En evenmin kan iets wat die op z’n
kop houdt, bevorderlijk zijn voor een verhoogde stabiliteit.

VI. De illusie van behoeften

1. Jij die vrede wilt, kunt die alleen vinden door totale vergeving. 2Niemand
kan iets leren tenzij hij het leren wil en ergens gelooft dat hij het nodig
heeft. 3Terwijl in Gods schepping gebrek niet bestaat, is het overduidelijk
aanwezig in wat jij hebt gemaakt. 4Dit is in feite het wezenlijke verschil
tussen de twee. 5Gebrek duidt erop dat jij beter af zou zijn in een toestand
die op een of andere wijze afwijkt van die waarin jij je nu bevindt. 6Tot aan
de ‘afscheiding’ – wat de betekenis is van de ‘zondeval’ – ontbrak het aan

13

VI. De illusie van behoeften

ECIW-9e-druk-2013_ECIWsees1.qxd  15-10-2013  10:47  Page 13



niets. 7Er waren helemaal geen behoeften. 8Behoeften ontstaan alleen wan-
neer jij jezelf iets ontzegt. 9Je stemt je handelingen af op de specifieke rang-
orde van behoeften zoals jij die opstelt. 10En die hangt op zijn beurt af van
jouw beeld van wat jij bent.

2. Het gevoel van God afgescheiden te zijn is het enige gebrek dat je echt
dient te corrigeren. 2Dit gevoel van afscheiding zou nooit zijn ontstaan als
jij je waarneming van de waarheid niet had vervormd en jezelf daardoor
als behoeftig was gaan zien. 3Het idee van een rangorde van behoeften is
ontstaan doordat jij, toen je eenmaal die fundamentele dwaling had be-
gaan, jezelf al had opgedeeld in niveaus met verschillende behoeften.
4Wanneer je integreert, word je één, en worden bijgevolg jouw behoeften
één. 5Eenduidige behoeften leiden tot eenduidige handeling, omdat dit
een afwezigheid van conflict bewerkstelligt.

3. Het idee van rangorden van behoeften, dat voortvloeit uit de oerdwaling
dat iemand van God gescheiden kan zijn, vraagt correctie op zijn eigen ni-
veau voordat überhaupt de vergissing van het waarnemen van niveaus
kan worden gecorrigeerd. 2Je kunt je niet doeltreffend gedragen zolang je
op verschillende niveaus functioneert. 3Maar zolang je dat nog doet, moet
de correctie verticaal, van beneden af, worden ingevoerd. 4Dit komt door-
dat jij denkt dat je in zoiets als ruimte leeft, waar begrippen als ‘boven’ en
‘beneden’ betekenis hebben. 5Uiteindelijk is ruimte even betekenisloos als
tijd. 6Beide zijn slechts overtuigingen.

4. De werkelijke bedoeling van deze wereld is dat ze benut wordt om je on-
geloof te corrigeren. 2Zelf kun je de gevolgen van angst nooit onder con-
trole houden, omdat jij angst gemaakt hebt, en jij gelooft in wat je hebt ge-
maakt. 3Dus qua houding, maar niet qua inhoud, lijk jij op jouw Schepper,
die een volmaakt vertrouwen in Zijn scheppingen heeft omdat Hij ze heeft
geschapen. 4Geloof in iets leidt tot de aanvaarding van het bestaan ervan.
5Daarom kun jij geloven wat niemand anders voor waar houdt. 6Het is
waar voor jou omdat jij het hebt gemaakt.

5. Alle aspecten van angst zijn onwaar omdat ze op het scheppende niveau
niet bestaan, en dus helemaal niet bestaan. 2In de mate waarin jij bereid
bent je overtuigingen aan deze proef te onderwerpen, in die mate worden
jouw waarnemingen gecorrigeerd. 3Bij het schiften van het ware en het on-
ware gaat het wonder als volgt te werk:

4Volmaakte liefde verdrijft angst.
5Als er angst bestaat,
dan is er geen volmaakte liefde.
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6Maar:

7Alleen volmaakte liefde bestaat.
8Als er angst is,
brengt die een toestand teweeg die niet bestaat.

9Geloof dit en je bent vrij. 10Alleen God kan deze oplossing tot stand bren-
gen, en dat geloof is Zijn geschenk.

VII. Vervormingen van wonderimpulsen

1. Je vervormde waarnemingen leggen een dikke deken over wonderim-
pulsen heen, en maakt het ze moeilijk tot je eigen bewustzijn door te drin-
gen. 2Het is een ernstige vervorming van je waarneming als je wonderim-
pulsen met lichamelijke impulsen verwart. 3Lichamelijke impulsen zijn
verkeerd aangewende wonderimpulsen. 4Alle werkelijke genoegens
komen voort uit het doen van Gods Wil. 5Want die niet doen is een ont-
kenning van het Zelf. 6Ontkenning van het Zelf heeft illusies tot gevolg,
terwijl de correctie van de vergissing tot bevrijding daarvan leidt. 7Maak
jezelf niet wijs dat je met behulp van iets van buitenaf vredig in relatie
kunt treden met God of je broeders.

2. Kind van God, je bent geschapen om het goede, het mooie en het heilige
te scheppen. 2Vergeet dit niet. 3De Liefde van God moet nog een tijdje via
het ene lichaam naar het andere worden uitgedrukt, omdat visie nog
steeds zo zwak is. 4Je kunt je lichaam het best gebruiken om je te helpen
jouw waarneming zo te verruimen dat je echte visie kunt verwerven, iets
waartoe het fysieke oog niet in staat is. 5Dit te leren is het enige ware nut
van het lichaam.

3. Fantasie is een vervormd soort visie. 2Alle fantasieën zijn vervormingen,
omdat ze altijd inhouden dat de waarneming tot onwerkelijkheid wordt
verdraaid. 3Handelingen die voortkomen uit vervormingen zijn letterlijk
de reacties van hen die niet weten wat ze doen. 4Fantasie is een poging om
uitgaande van valse behoeften de werkelijkheid te beheersen. 5Verdraai de
werkelijkheid op enigerlei wijze, en je waarneming wordt destructief.
6Fantasieën zijn een middel om valse verbanden te leggen en te proberen
daar genot uit te halen. 7Maar al kun je valse verbanden zien, je kunt ze
nooit tot werkelijkheid maken, behalve voor jouzelf. 8Jij gelooft in wat je
maakt. 9Als je wonderen schenkt, zul jij daar even sterk in geloven. 10De
kracht van jouw overtuiging zal dan de ontvanger van het wonder sterken
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in zijn geloof. 11Fantasieën worden totaal overbodig wanneer de volkomen
bevredigende aard van de werkelijkheid zowel voor gever als ontvanger
duidelijk wordt. 12De werkelijkheid gaat ‘verloren’ door onrechtmatige
toeëigening, hetgeen tirannie met zich meebrengt. 13Zolang nog één enke-
le ‘slaaf’ de aarde bewandelt, is jouw bevrijding niet compleet. 14Het com-
plete herstel van het Zoonschap is het enige doel van hen die wonderge-
richt zijn.

4. Dit is een cursus in het trainen van je denkgeest. 2Alle scholing vraagt op
een bepaald niveau aandacht en studie. 3Een aantal latere onderdelen van
deze cursus steunt zozeer op deze eerste paragrafen, dat deze zorgvuldi-
ge studie vereisen. 4Je zult ze ook ter voorbereiding nodig hebben. 5Anders
word je misschien veel te angstig voor wat er komen gaat om daar con-
structief gebruik van te kunnen maken. 6Wanneer je echter deze eerste pa-
ragrafen bestudeert, zul je een aantal van de implicaties gaan zien waar-
over later verder wordt uitgeweid.

5. Een degelijke fundering is noodzakelijk vanwege de vaak voorkomende
verwarring van angst met ontzag, waarop ik al gewezen heb. 2Ik heb ge-
zegd dat ontzag misplaatst is met betrekking tot de Zonen van God,
omdat je geen ontzag dient te voelen in aanwezigheid van jouw gelijken.
3Er werd echter ook beklemtoond dat ontzag wél gepast is in
Tegenwoordigheid van jouw Schepper. 4Ik heb zorgvuldig mijn rol in de
Verzoening verduidelijkt, zonder die over of onder te belichten. 5En ik
probeer met die van jou hetzelfde te doen. 6Ik heb onderstreept dat van-
wege onze intrinsieke gelijkheid ontzag geen gepaste reactie op mij is.
7Enkele latere stappen in deze cursus houden echter een directere nade-
ring tot God Zelf in. 8Het zou onverstandig zijn om zonder zorgvuldige
voorbereiding met die stappen te beginnen, want dan zal ontzag met
angst worden verward, en zal de ervaring eerder traumatisch dan geluk-
zalig zijn. 9Genezing komt uiteindelijk van God. 10Het middel wordt jou
zorgvuldig uitgelegd. 11Openbaring kan jou soms het doel onthullen, maar
om het doel te bereiken is het middel nodig.
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