A Course In Miracles International
Nodigt je uit tot …

DE KOMST VAN EEN GROOT ONTWAKEN

Een wereldwijde bijeenkomst
waarin we een moment
van eeuwige vrede verwezelijken

WIJ VERTROUWEN OP GOD
De heiligste van alle plekken op aarde is
waar een oeroude haat een huidige liefde is geworden...
We komen eindelijk samen aan het einde
van deze gebeurtenis van ruimte en tijd…
Onze oplossingen bij dit evenement zullen voornamelijk
gericht zijn op een viering van deze tijd en plaats waarin
het wonderbaarlijke evenement zal plaatsvinden.
Kom, en ervaar met Master Teachers van A Course In Miracles
een onvermijdelijk besluit tot het ontdekken van onze reis zonder
afstand in de ruimte van een ogenblik van de Werkelijkheid.
E EN

OEROUDE BELOFTE ZAL WORDEN VERVULD

Een uitgangspoort uit dit oneindig kleine doolhof
van ruimte en tijd is geopend.
Onthoud dat de tijd in jouw geest slechts een moment heeft geduurd,
zonder enig effect op de eeuwigheid. En zo is alle tijd voorbij, en is alles
precies zoals het was voordat de weg naar het niets werd gemaakt.
Het nietig tikje tijd waarin de eerste vergissing werd begaan, en alle
binnen die ene vergissing, bevatte tevens de Correctie van die ene,
en van alle andere die binnen die eerste kwamen. En in dat nietig
ogenblik was de tijd voorbij, want dit was alles wat hij ooit was.
Waar God een antwoord op gaf, is beantwoord en voorbij.
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WE

ONTDEKKEN E E N G L O E D N I E U W E PLAATS
IN TIJD E N RUIMTE

H

et wonder minimaliseert de behoefte aan tijd. Op het longitudinale
of horizontale niveau lijkt de herkenning van de gelijkheid van de
leden van het Zoonschap met een bijna eindeloze tijd gepaard te gaan.
Het wonder heeft echter een plotselinge verschuiving van horizontale
naar verticale waarneming tot gevolg. Dit introduceert een tijdsinterval
waarin gever en ontvanger beiden verder in de tijd verschijnen dan waar
ze anders zouden zijn geweest. Het wonder bevat zo de unieke eigenschap
de tijd op te heffen in de mate waarin het de tussentijd die het overbrugt
overbodig maakt. Er is geen verband tussen de tijd die een wonder duurt
en de tijd die het bestrijkt. Het wonder staat in de plaats van het leren dat
duizenden jaren geduurd zou kunnen hebben. Het doet dit door de
onderliggende herkenning van de volmaakte gelijkheid van gever en
ontvanger, waarop het wonder rust. Het wonder verkort de tijd door
die ineen te vouwen, waardoor het bepaalde tussentijden daarbinnen
verwijdert. Het doet dit echter binnen het grotere verloop van de tijd.



Kijk naar deze dag, want het is het leven, het absolute leven van het
leven. In zijn korte verloop liggen al de werkelijkheden en waarheden
van het bestaan, de vreugde van groei, de pracht van handeling, de
glorie van kracht. Want gisteren is slechts een herinnering, en morgen
is slechts een visioen. Maar vandaag, goed geleefd, maakt elk
gisteren een herinnering van geluk en elk morgen een visioen van
hoop. Kijk daarom goed naar deze dag.

E



Sanskriets gezegde

lke dag, en iedere minuut in elke dag, en elk ogenblik dat iedere
minuut bevat, herleef je slechts het ene ogenblik waarop de tijd van
verschrikking de plaats van de liefde innam. En zo sterf je elke dag om
opnieuw te leven, tot je de kloof tussen verleden en heden oversteekt, die
helemaal geen kloof is. Zo is elk leven: een schijnbaar interval van geboorte
naar dood en opnieuw naar leven, een herhaling van een ogenblik dat
lang geleden al voorbij was en niet kan worden herleefd. En alle tijd is
slechts het krankzinnige geloof dat wat voorbij is nog steeds hier en nu is.
Vergeef het verleden en laat het gaan, want het is voorbij. Je staat niet
langer op de plaats die tussen de werelden ligt. Je bent verdergegaan, en
je hebt de wereld bereikt die bij de Hemelpoort ligt. Er is geen belemmering
voor de Wil van God, noch is er enige noodzaak dat je wederom een reis
herhaalt die lang geleden al voorbij was. Kijk zachtmoedig naar je broeder,
en zie de wereld waarin de waarneming van jouw haat getransformeerd
is tot een wereld van liefde.
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WE

DELEN SAMEN HET BEGIN

E N HET EINDE VAN DE TIJD

L

uister, en zie of je je een oeroud lied herinnert dat je zo lang geleden
kende, en waaraan je meer waarde hechtte dan enige melodie die
jezelf sindsdien hebt leren koesteren.
Voorbij het lichaam, voorbij de zon en de sterren, verder dan alles wat
je ziet en toch ergens zo vertrouwd, is een boog van gouden licht dat
zich onder jouw ogen tot een grootse stralende cirkel verwijdt. En de
gehele cirkel vult zich, terwijl je kijkt, met licht. De randen van de
cirkel verdwijnen, en wat erbinnen is wordt niet langer omvat. Het
licht dijt uit en bestrijkt alles, en breidt zich voor eeuwig stralend tot
het oneindige uit, zonder ergens een breuk of grens. Daarbinnen is
alles verbonden in volmaakte continuïteit. Het is niet mogelijk zich iets
daarbuiten voor te stellen, want er is geen plaats waar dit licht niet is.
Dit is de visie van de Zoon van God, die jij goed kent. Hier is het zicht
van hem die zijn Vader kent. Hier ligt de herinnering van wat je bent:
een deel hiervan, met alles in zich besloten, en even zeker met alles
verenigd als alles verenigd is in jou. Accepteer de visie die je dit kan
tonen, en niet het lichaam. Je kent het oeroude lied, en je kent het goed.
Niets zal jou ooit zo dierbaar zijn als deze oeroude hymne van liefde
die de Zoon van God nog steeds voor zijn Vader zingt.
En nu kunnen de blinden zien, want datzelfde lied dat ze ter ere van
hun Schepper zingen, geeft ook eer aan henzelf. De blindheid die zij
maakten zal geen weerstand bieden aan de herinnering van dit lied.
En ze zullen het visioen van de Zoon van God zien, en zich herinneren
wie hij is van wie zij zingen. Wat is een wonder anders dan de
herinnering hiervan? En wie is er in wie deze herinnering zich niet
bevindt? Het licht in één ontwaakt het in allen. En wanneer je het in
jouw broeder ziet, herinner jij je het voor iedereen.

A



ls ik ervoor kies, kan ik deze wereld geheel verlaten. Het is niet
de dood die dit mogelijk maakt, maar het is een verandering van
gedachten omtrent het doel van de wereld. Als ik geloof dat ze waarde
heeft zoals ik haar nu zie, dan zal dit zo voor me blijven. Maar als ik
geen waarde zie in de wereld zoals ik haar aanschouw, en niets dat ik
voor mezelf wil houden of nastreef als doel, zal ze van mij heengaan.
Want ik heb niet naar illusies gezocht om de waarheid te vervangen.

Vader, mijn thuis ziet mijn blijde terugkeer tegemoet. Uw Armen zijn
open en ik hoor Uw Stem. Welke behoefte heb ik om nog langer te
dralen op een plek van zinloze verlangens en verbrijzelde dromen,
wanneer de Hemel zo gemakkelijk de mijne kan zijn?
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H ET

H E D E N VINDEN

D

e tijd kan zowel bevrijden als gevangennemen, afhankelijk
van wiens interpretatie je gebruikt. Verleden, heden en
toekomst zijn niet opeenvolgend, tenzij jij ze tot opeenvolging
dwingt. Je kunt ze als opeenvolgend waarnemen, en ze zo voor
jou maken. Maar wees niet misleid, om vervolgens te geloven dat
het ook zo is. Want geloven dat de werkelijkheid is zoals jij haar
zou willen hebben in overeenstemming met hoe je haar gebruikt,
is een waanidee. Jij wilt de opeenvolging van de tijd vernietigen
door haar voor jouw doelen op te breken in verleden, heden en
toekomst. Je wilt vooruitlopen op de toekomst op grond van je
vroegere ervaringen en er dienovereenkomstig plannen voor
maken. Maar door dit te doen sluit je verleden en toekomst aaneen
en sta je niet toe dat het wonder, dat tussenbeide kan komen, jou
bevrijdt om herboren te worden.

H



et wonder stelt je in staat jouw broeder zonder zijn verleden
te zien, en hem zo als herboren waar te nemen. Zijn fouten
zijn allemaal voorbij, en door hem zonder fouten te zien, bevrijd je
hem. En omdat zijn verleden het jouwe is, deel je in deze bevrijding.
Laat geen donkere wolk uit jouw verleden hem voor je versluieren,
want de waarheid ligt alleen in het heden, en je zult haar vinden
als je haar daar zoekt. Je hebt haar gezocht waar ze niet is en hebt
haar daarom niet gevonden. Leer haar daarom te zoeken waar ze
is, en ze zal aan het licht komen voor ogen die zien. Jouw verleden
werd in kwaadheid gemaakt en als je het gebruikt om het heden
aan te vallen, zul je de vrijheid niet zien die besloten ligt in het
heden.

O



ordeel en veroordeling liggen achter je en tenzij je ze met je
meebrengt, zul je zien dat je er vrij van bent. Kijk liefdevol
naar het heden, want het bevat het enige dat voor eeuwig waar
is. Alle heling ligt erin besloten omdat haar continuïteit werkelijk
is. Ze breidt zich op hetzelfde moment naar alle aspecten van het
Zoonschap uit, en stelt die zo in staat elkaar te bereiken. Het heden
is er voordat de tijd er was en zal er zijn wanneer de tijd er niet
meer is. Daarbinnen zijn alle dingen die eeuwig zijn, en ze zijn
één. Hun continuïteit is tijdloos en hun communicatie is ononderbroken, want ze zijn niet afgescheiden door het verleden. Alleen
het verleden is in staat tot afscheiding, en het is nergens.
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W

at eeuwig lijkt, zal allemaal ten einde komen. De sterren zullen
verdwijnen, en dag en nacht zullen er niet meer zijn. Alle dingen
die komen en gaan, de getijden, seizoenen en mensenlevens; alle dingen
die met de tijd veranderen en opbloeien en vervagen, zullen niet
terugkeren. Waar de tijd een eind heeft vastgesteld, is niet waar het
eeuwige is. Gods Zoon kan nooit veranderen door wat de mens van
hem heeft gemaakt. Hij zal zijn zoals hij was en zoals hij is, want de tijd
heeft zijn lot niet bepaald, noch het uur van zijn geboorte en dood
vastgesteld. Vergeving zal hem niet veranderen. Toch wacht de tijd
op vergeving, zodat de dingen van de tijd zullen verdwijnen omdat
ze geen nut hebben.

J



ij die nu de brenger van verlossing bent, hebt de functie licht naar de
duisternis te brengen. De duisternis in jou is naar het licht gebracht.
Breng het terug naar de duisternis, vanuit het heilig ogenblik waarnaar
jij het hebt gebracht. Wij worden heel gemaakt in ons verlangen heel te
maken. Laat de tijd je niet ongerust maken, want alle angst die jij en je
broeder ervaren, is werkelijk voorbij. De tijd is opnieuw aangepast om
ons te helpen samen te doen, wat jullie afzonderlijke verledens zouden
verhinderen. Je bent aan de angst voorbijgegaan, want twee geesten
kunnen zich niet in het verlangen naar liefde verenigen zonder dat de
liefde zich met hen verenigt.
Er is niet één licht in de Hemel dat niet me je meegaat. Er is niet één
Straal die voor altijd in de Geest van God schijnt, die ook niet op jou
schijnt. De Hemel verenigt zich met jou in je voortgang naar de Hemel.
Wanneer zulke grote lichten zich met je hebben verenigd om het vonkje
van jouw verlangen de kracht van God zelf te geven, kun je dan nog in
het duister blijven?
Je komt samen thuis, na een lange en betekenisloze reis die jullie afzonderlijk
hebben ondernomen, en die nergens heenging. Je hebt je broeder
gevonden en je zult elkaars weg verlichten. En vanuit dit licht zullen de
Grote Stralen zich uitbreiden, terug de duisternis in en voorwaarts naar
God, om het verleden weg te schijnen en zo plaats te maken voor Zijn
eeuwige Aanwezigheid, waarin alles stralend is in het licht.
Je hebt het einde van een oeroude reis bereikt, en realiseert je nog niet
dat die voorbij is. Je bent nog verzwakt en moe, en de stof van de
woestijn lijkt je ogen nog te vertroebelen en je blind te houden. Maar
Hij, die jij welkom hebt geheten, is tot je gekomen, en wil jou welkom
heten. Hij heeft lang gewacht om je dit te geven. Ontvang het nu van
Hem, want Hij wil dat je Hem kent. Alleen een kleine muur van stof
staat nog tussen jou en je broeder in. Blaas er luchtig en met een blijde
lach tegenaan, en het zal wegvallen. En loop dan de tuin in die de liefde
voor jullie beiden heeft voorbereid.
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V

ader, zegen onze ogen vandaag. Wij zijn Uw boodschappers en
we willen de schitterende weerspiegeling van Uw Liefde
aanschouwen, die in alles straalt. Wij leven en bewegen in U alleen.
We zijn niet afgescheiden van Uw eeuwige leven. Er is geen dood, want
de dood is niet Uw Wil. En wij verblijven waar U ons heeft geplaatst,
in het leven dat wij delen met U en met alles wat leeft, om voor altijd
zoals U en deel van U te zijn. Wij aanvaarden Uw Gedachten als de
onze en onze wil is eeuwig één met die van U. Amen.



Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij,
want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten,
dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.
Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren
en mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.
Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,
vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen;
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

D



Jezus Christus

e wereld is niets op zichzelf. Jouw geest moet haar betekenis
geven. En wat jij erin aanschouwt zijn jouw wensen die worden
uitgespeeld, zodat je naar ze kunt kijken en denken dat ze werkelijk
zijn. Misschien denk je dat je de wereld niet hebt gemaakt, maar dat je
onwillig kwam naar wat al gemaakt was, dat ze eigenlijk niet stond te
wachten tot jouw gedachten betekenis aan haar gaven. Maar in
werkelijkheid vond je toen je kwam precies wat je zocht.
Deze wereld was lang geleden al voorbij. De gedachten die haar hebben
gemaakt, zijn niet meer in de geest die ze dacht en een tijdlang liefhad.
Het wonder toont enkel dat het verleden voorbij is, en wat werkelijk
voorbij is heeft geen gevolgen. De herinnering van een oorzaak kan
slechts illusies van haar aanwezigheid voortbrenge en geen gevolgen.
Je denkt dat je leeft in wat voorbij is. Elk ding waar je naar kijkt heb je
enkel een ogenblik gezien, lang geleden, voordat de onwerkelijkheid
ervan voor de waarheid week. Niet één illusie blijft nog onbeantwoord
in jouw geest. Onzekerheid werd zo lang geleden naar zekerheid
gebracht dat het inderdaad moeilijk is haar in je hart te hebben, alsof
ze nog steeds voor je stond.
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L UISTER ,

D E Z E WERELD .

L UISTER

N A A R D E Z E ROEP ...

J

ullie allen, waar of wanneer je ook denkt dat je bent, je bent
uitgenodigd tot deze bijeenkomst. Dit is een viering van de
thuiskomst van de leraren van God. Jij bent één van ons omdat wij
samen één zijn. We nodigen je uit voor de wonderbaarlijke komst van
de hereniging van onze geest met de Geest van God. Je bent ver gekomen;
je bent veel dichter bij het einde van de tijd dan je beseft. Nu is eindelijk
de tijd gekomen om jezelf te bevrijden van deze chaotische wereld van
eenzaamheid en verlies en pijn en dood. Een wereld gevormd door jouw
eigen nachtmerrie van zelf-identiteit.
Ze was enkel een betekenisloze plaats die jouw voortdurende behoefte
aan zelfopoffering en vernietiging rechtvaardigde. Je hebt haar gebruikt
om jouw schijnbare bestaan waar te maken en te onderhouden, en nu is
ze eindelijk onverdraaglijk voor je geworden.
Kom en wees bevrijd van deze last van angst en twijfel aan jezelf,
waarvan je dacht dat die een noodzakelijk en onvermijdelijk deel van
je bestaan was. Kom en bevrijd jezelf, zodat de wereld vrij mag zijn.
Kom nu naar deze viering, jij die zwaar belast bent. We nodigen je uit
om de onvergelijkbare helende energieën van liefde te ervaren die
uitstralen van deze voortdurend uitbreidende cirkel van eenwording.
Het is een cirkel van de leraren van God, door hun compromisloze
toewijding aan en erkenning van de wonderbaarlijke, spontane
transformatie en verlichting van hun individuele geest en lichaam.
Luister zorgvuldig: wees waakzaam voor de liefde die overal om je
heen is. Kom en leg de grieven van je oude beklagenswaardige angstige
hulpeloze zelf opzij. Je bent een gloednieuw en toch zeer oud, vlug
versnellend tijdscontinuüm aan het betreden, waarin je jezelf zult
herkennen als een volmaakte schepping van God.



Deze wereld duurt enkel een ogenblik.
We zoeken Uw heilige wereld vandaag. Want wij, Uw liefhebbende
Zonen, zijn even de weg kwijtgeraakt. Maar we hebben naar Uw Stem
geluisterd en precies geleerd wat te doen om teruggebracht te worden
tot de Hemel en onze ware Identiteit. En we zeggen vandaag dank dat
de wereld enkel een ogenblik duurt. We willen voorbij dat nietig ogenblik
naar de eeuwigheid gaan.
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VA N

OGENBLIKKELIJK N A A R E E U W I G

D

e openbaring dat de Vader en de Zoon één zijn zal te zijner
tijd tot elke geest komen. Dat tijdstip wordt echter door de geest
zelf besloten en niet onderwezen.
Het tijdstip staat al vast. Het lijkt volkomen willekeurig. Toch is er
geen enkele stap op de weg die iemand maar toevallig zet. Die is al
door hem gezet, hoewel hij zich er nog niet op begeven heeft. Want
de tijd lijkt enkel één richting op te gaan. We ondernemen slechts
een reis die al voorbij is. Toch lijkt ze een toekomst te hebben die ons
nog onbekend is.
De tijd is een truc, een goochelarij, een enorme illusie waarin figuren
als bij toverslag komen en gaan. Toch ligt er een plan achter alle schijn
dat niet verandert. Het scenario is geschreven. Het tijdstip is vastgesteld
waarop de ervaring zal komen om een eind te maken aan jouw twijfelen.
Want we zien de reis enkel vanaf het punt waarop ze eindigde, en
kijken erop terug, terwijl we ons verbeelden dat we haar nogmaals
maken; we kijken mentaal terug op wat voorbij is gegaan.

H



et uiterst kleine ogenblik dat je zou willen behouden en eeuwig
wilt maken, is in de Hemel te snel voorbijgegaan, zodat niets
merkte dat het gekomen was. Wat te vlug verdween om de simpele
kennis van de Zoon van God te beïnvloeden, kan eigenlijk niet meer
aanwezig zijn om door jou als leraar te worden gekozen. Alleen in het
verleden – een zeer oud verleden, te kortdurend om een wereld te
maken als antwoord op de schepping – scheen deze wereld te beginnen.
Zo heel lang geleden, en voor zo’n kort tijdsinterval, dat niet één noot
in het Hemelse lied werd gemist. Toch wordt in elke nietvergevensgezinde daad of gedachte, in elk oordeel en in al het geloof
in zonde dat ene ogenblik nog steeds teruggeroepen alsof het in de
tijd opnieuw kon worden gemaakt. Jij houdt je een zeer oude
herinnering voor ogen. En wie alleen in herinneringen leeft, is zich niet
bewust van waar hij is.

E



r is een plaats in jou waar deze hele wereld vergeten is en waar
geen herinnering aan zonde en illusie nog voortduurt. Er is een
plaats in jou waar de tijd verdwenen is en waar de weerklanken van
de eeuwigheid worden gehoord. Er is een rustplaats zo stil, dat er
geen ander geluid opstijgt dan een jubelzang aan de Hemel om God
de Vader en de Zoon te verblijden. Waar Beiden vertoeven, worden
Beiden herinnerd. En waar Zij zijn is de Hemel en is er vrede.
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W

e wachten slechts een moment langer om ons laatste, blijde spel
op deze aarde te spelen. En dan gaan we voort om onze
rechtmatige plaats in te nemen, waar de waarheid verblijft en waar
spelletjes betekenisloos zijn. Zo wordt het verhaal beëindigd. Laat
deze dag het laatste hoofdstuk dichter bij de wereld brengen, zodat
iedereen kan leren dat het verhaal dat hij leest over een beangstigend
lot, de vernietiging van al zijn hoop, zijn erbarmelijke verdediging tegen
een wraak waaraan hij niet kan ontsnappen, enkel zijn eigen misleide
fantasie is. Gods dienaren zijn gekomen om hem te ontwaken uit de
duistere dromen die dit verhaal heeft opgeroepen in zijn verwarde,
verbijsterde herinnering aan dit vervormde verhaal. Gods Zoon kan
eindelijk weer glimlachen, nu hij hoort dat het niet waar is.

P



rojectie maakt waarneming. De wereld die je ziet is wat je haar
gegeven hebt, niets meer dan dat. Maar hoewel ze niets meer is,
is ze ook niets minder. Daarom is ze belangrijk voor je. Ze getuigt van
jouw geestestoestand, de uiterlijke afbeelding van een innerlijke
toestand. Zoals een mens denkt, zo neemt hij waar. Probeer daarom
niet de wereld te veranderen, maar kies ervoor van gedachten te
veranderen over de wereld. Waarneming is een gevolg en geen
oorzaak. En daarom is een rangorde naar moeilijkheid bij wonderen
betekenisloos. Alles wat met visie wordt gezien, is geheeld en heilig.
Niets wat zonder dat wordt gezien, betekent iets. En waar geen
betekenis is, daar heerst chaos.



Mijn thuis wacht op me. Ik haast me erheen.

A

ls ik ervoor kies, kan ik deze wereld geheel verlaten. Het is niet
de dood die dit mogelijk maakt, maar het is een verandering van
denken over het doel van de wereld. Als ik geloof dat ze waarde heeft
zoals ik haar nu zie, dan zal dit zo voor me blijven. Maar als ik geen
waarde zie in de wereld zoals ik haar aanschouw, en niets dat ik voor
mezelf wil houden of nastreef als doel, zal ze van mij heengaan. Want
ik heb niet naar illusies gezocht om de waarheid te vervangen.



Vader, mijn thuis ziet mijn blijde terugkeer tegemoet. Uw Armen zijn
open en ik hoor Uw Stem. Welke behoefte heb ik om nog langer te
dralen op een plek van zinloze verlangens en verbrijzelde dromen,
wanneer de Hemel zo gemakkelijk de mijne kan zijn?
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DIT

OGENBLIK IS DE ENIGE TIJD DIE ER IS

I

k heb me op zodanige wijze een voorstelling van de tijd gemaakt
dat ik mijn doel teniet doe. Als ik ervoor kies voorbij de tijd naar
tijdloosheid te reiken, moet ik mijn waarneming veranderen van waar
de tijd toe dient. Het kan niet het doel van de tijd zijn om verleden en
toekomst als één geheel te houden. Het enige interval waarin ik van de
tijd verlost kan worden, is nu. Want in dit ogenblik is vergeving gekomen
om mij in vrijheid te stellen. De geboorte van Christus is nu, zonder een
verleden of toekomst. Hij is gekomen om Zijn huidige zegen aan de
wereld te geven en die tot tijdloosheid en liefde te herstellen. En liefde
is altijd aanwezig, hier en nu.




Dank U voor dit ogenblik, Vader. Het is nu dat ik word verlost. Dit
ogenblik is de tijd die U hebt vastgesteld voor de bevrijding van Uw
Zoon, en voor de verlossing van de wereld in hem.
Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen,
maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik,
bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen
onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
Paulus van Tarsen

Ik word omringd door de Liefde van God.
Vader, U staat voor en achter mij, naast mij, op de plaats waar ik
mezelf zie en overal waar ik ga. U bent in alles waar ik naar kijk, in de
geluiden die ik hoor en elke hand die naar de mijne reikt. In U verdwijnt
de tijd en wordt plaats een betekenisloos geloof. Want wat Uw Zoon
omringt en hem veilig houdt, is de Liefde Zelf. Er is geen andere Bron
dan deze, en er bestaat niets dat niet in Haar heiligheid deelt; niets dat
buiten Uw ene schepping staat of zonder de Liefde is die alles in Zichzelf
omvat. Vader, Uw Zoon is zoals Uzelf. We komen vandaag tot U in
Uw eigen Naam, om in vrede te zijn binnen Uw oneindige Liefde.



Jezus zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Dit is het grote en eerste gebod.
Het tweede, daaraan gelijk, is:
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
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Jezus spreekt...
Ik maak de reis met je. Want ik deel een korte poos je twijfels en je
angsten, zodat je tot mij komen kunt die de weg herkent waarop
alle angsten en twijfels overwonnen worden. We gaan samen. Ik
moet onzekerheid en pijn begrijpen, hoewel ik weet dat ze geen
betekenis hebben. Maar een verlosser moet bij hen blijven die hij
onderwijst, zien wat zij zien, maar nog steeds in zijn gedachten
de weg vasthouden die hem hieruit heeft geleid en die nu jou
hieruit zal leiden, samen met hem.

Mijn opstanding gebeurt wederom, telkens wanneer ik een broeder
veilig naar de plaats leid waar de reis eindigt en vergeten wordt.
Ik word vernieuwd, telkens wanneer de geest van een broeder
zich tot het licht in hem keert en naar mij zoekt. Ik ben niemand
vergeten. Help me nu jou terug te leiden naar waar de reis begon,
om samen met mij een andere keus te maken.
In vreugdevol welkom reikt mijn hand naar elke broeder die zich
met mij wil verenigen om voorbij te gaan aan verleiding, en die
met onveranderlijke vastberadenheid naar het licht kijkt dat met
volmaakte constantheid daaraan voorbij schijnt. Geef mij de
mijnen, want ze behoren U toe. En kunt U falen in wat enkel Uw
Wil is? Ik zeg U dank voor wat mijn broeders zijn. En naarmate
elk van hen ervoor kiest zich met mij te verenigen, groeit het
danklied van de aarde tot de Hemel van kleine verspreide
fragmenten van melodie tot één alomvattend refrein van een
wereld die verlost is van de hel, en die U dankzegt.
En nu zeggen we: ‘Amen.’ Want Christus is gekomen om te wonen
in het verblijf dat U voor Hem hebt gevestigd voordat de tijd er
was, in de vredige eeuwigheid. De reis loopt ten einde, en eindigt
op de plaats waar ze begon. Geen spoor ervan blijft achter. Aan
geen enkele illusie wordt geloof gehecht, en geen enkel vlekje
duisternis blijft nog over om het gelaat van Christus voor iemand
te verbergen. Uw Wil is geschied, compleet en volmaakt, en heel
de schepping herkent U en kent U als de enige Bron die ze heeft.
Helder naar Uw evenbeeld straalt het licht uit van alles wat leeft
en zich in U beweegt. Want we hebben daar bereikt waar wij
allen één zijn, en we zijn thuis, waar U wilt dat wij zijn.
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De missie van
A Course In Miracles International
Een reis zonder afstand in de ruimte
van een ogenblik van de Werkelijkheid...
Het voortbrengen van een visie van ons Goddelijk Doel voor
alle volken op aarde, om in vrede en liefde verenigd te zijn
met de gehele mensheid, in de herkenning van onze eenheid
en gelijkheid in Gods aangezicht. Zonder enig belang van
ras, huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht of nationale
oorsprong, is en was en zal er in onze species altijd een
natuurlijk, aangeboren vermogen zijn tot uitbreidende
zelfverwezenlijking en begrip van ons gehele bestaansdoel
dat voortkomt uit daden van vergeving en liefde.
We zijn er in ons hart en geest zeker van dat dit nieuwe
begrip van een Ware Universele relatie vernieuwende
oplossingen moet en zal brengen voor de vaak verwoestende
problemen van het gezamenlijke menselijke bestaan dat de
Mensheid sinds het begin van de tijd heeft belegerd.
Ons enige doel is verlichting; het middel is de constante en
compromisloze toepassing van Een Cursus in Wonderen. Ons
leerplan leidt, ondersteunt, versterkt en versnelt deze
transformatie van onze geest. Onze focus omvat dienstverlening, onderwijs, verspreiding en communicatie van de
boodschap van Een Cursus in Wonderen over de hele wereld.

Dit is een cursus in wonderen. Het is een vereiste cursus. Alleen het tijdstip
waarop je hem doet is vrijwillig. Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt
vaststellen. Het betekent enkel dat je kunt kiezen wat je op een bepaald ogenblik
wilt doen. De cursus streeft er niet naar de betekenis van liefde te onderwijzen,
want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij streeft er echter wel
naar de blokkades te verwijderen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van
liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegengestelde van liefde is angst, maar
wat alomvattend is kan geen tegengestelde hebben. Deze cursus kan daarom zeer
eenvoudig op deze wijze worden samengevat: Niets werkelijks kan bedreigd
worden. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God.
A Course In Miracles International
Tel (USA): 1-608-253-1447 Email: mcc@acimi.com
Bezoek onze website: www.eencursusinwonderen.org
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