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BIDT
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Het
Gebedenboek
van
Jezus Christus
heel de schepping
weergalmt zijn stem

DOE MEE

De heldere kracht van deze woorden van
gebed, die voor jou en door jou worden
gesproken in de naam van Jezus Christus,
gaat elk vaag idee in de duisternis van jouw
menselijke identiteit ver te boven.
Niets in deze wereld kan in de verste verte
vergeleken worden met de vreugdevolle
ervaring van heling die mogelijk is door
de toepassing van Gods Liefde en waarin
deze woorden zullen voorzien.
Gebruik ze. Vertrouw op ze.
Deze gebeden zijn een onmiddellijke,
directe, communicerende schakel tussen
deze geïsoleerde plaats van pijn, verlies en
dood en de onbetwistbare vrijheid van het
eeuwige leven die de universele Liefde van
God is.

Ik zal stil zijn
en naar de waarheid luisteren.
Vandaag ben ik de boodschapper van God.

Ik zal u niet als wezen achterlaten.
Ik kom tot u.
Te dien dage zult gij weten,
dat Ik in mijn Vader ben
en gij in Mij en Ik in u.
“Vader, vandaag kom ik tot U om de vrede
te zoeken die alleen U kunt geven. Ik kom
in stilte. In de stilheid van mijn hart, in de
diepe schuilhoeken van mijn geest, wacht
ik en luister naar Uw Stem. Mijn Vader,
spreek tot mij vandaag. Ik kom om Uw Stem
te horen in stilte en in zekerheid en liefde,
ervan overtuigd dat U mijn roep zult horen
en me zult antwoorden.”
Nu wachten we in stilte. God is hier, omdat we samen
wachten. Ik ben er zeker van dat Hij tot je zal spreken
en dat je Hem zult horen. Aanvaard mijn vertrouwen,
want het is het jouwe. Onze geesten zijn verenigd.
We wachten met één intentie: het antwoord van onze
Vader op onze roep te horen, onze gedachten stil te
laten zijn en Zijn vrede te vinden, Hem tot ons te
horen spreken over wat wij zijn en Hem Zich aan
Zijn Zoon te openbaren.
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Niemand kan twee heren dienen,
want hij zal òf de ene haten
en de andere liefhebben,
òf zich aan de ene hechten
en de andere minachten;
gij kunt niet God dienen èn Mammon.
“Vader, vandaag ben ik vrij, omdat mijn wil
de Uwe is. Ik dacht een andere wil te
maken. Maar wat ik los van U heb gedacht,
bestaat niet. En ik ben vrij, omdat ik me
vergist heb en mijn eigen werkelijkheid
totaal niet heb aangetast met mijn illusies.
Nu geef ik ze op en leg ze aan de voeten
van de waarheid neer, zodat ze voor eeuwig
uit mijn geest kunnen worden verwijderd.
Dit is mijn heilig ogenblik van bevrijding.
Vader, ik weet dat mijn wil één is met die
van U.”
En zo vinden we vandaag onze vreugdevolle terugkeer
naar de Hemel die we in werkelijkheid nooit hebben
verlaten. De Zoon van God legt op deze dag zijn
dromen neer. De Zoon van God komt op deze dag weer
thuis, bevrijd van zonde en met heiligheid bekleed, en
met zijn weldenken eindelijk weer in hem hersteld.
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Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
de Zoon kan niets doen van Zichzelf,
of Hij moet het de Vader zien doen;
want wat deze doet,
dat doet ook de Zoon evenzo.
“Vader, ik geef U vandaag al mijn
gedachten. Ik wil er geen enkele hebben
van mezelf. Geef me in plaats daarvan de
Uwe. Ik geef U ook al mijn handelingen,
zodat ik Uw Wil mag doen in plaats van
doelen na te streven die niet kunnen worden
bereikt en tijd te verspillen met zinloze
waanideeën. Vandaag kom ik tot U. Ik zal
een stap terug doen en alleen U volgen.
Weest U de Gids en ik de volgeling die de
wijsheid van het Oneindige niet betwijfelt,
noch de Liefde wiens tederheid ik niet
bevatten kan, maar die toch Uw volmaakte
geschenk aan mij is.”
Vandaag hebben wij één Gids die ons verder leidt.
Terwijl we samen voortgaan, zullen we deze dag
zonder enig voorbehoud aan Hem geven. Dit is Zijn
dag. En dus is het een dag van ontelbare geschenken
en weldaden voor ons.
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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.
“Vader, wat een stilte vandaag! Wat vallen
alle dingen stil op hun plaats! Dit is de dag
die als het tijdstip werd verkozen waarop
ik de les zal begrijpen dat er voor mij geen
noodzaak is om iets te doen. In U is elke
keuze al gemaakt. In U is elk conflict
opgelost. In U is alles wat ik hoop te vinden
mij reeds gegeven. Uw vrede is de mijne.
Mijn hart is bedaard en mijn geest in rust.
Uw Liefde is de Hemel en Uw Liefde is de
mijne.”
De stilheid van vandaag zal ons de hoop schenken
dat we de weg hebben gevonden en daarlangs heel
ver zijn gereisd naar een geheel zeker doel. Vandaag
zullen we niet twijfelen aan het einde dat God Zelf
ons heeft beloofd. We vertrouwen in Hem en in ons
Zelf, dat nog steeds één is met Hem.
.
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Verzamelt u schatten in de hemel,
waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt
en waar geen dieven inbreken of stelen.
Want, waar uw schat is,
daar zal ook uw hart zijn.
Ik zal geen dag langer wachten om de rijkdommen te
vinden die mijn Vader mij biedt. Illusies zijn allen
vruchteloos, en dromen zijn al voorbij op het moment dat ze worden geweven uit gedachten die
gebaseerd zijn op onjuiste waarnemingen. Laat ik
vandaag niet weer zulke povere geschenken
aannemen. Gods Stem biedt de vrede van God aan,
aan allen die luisteren en verkiezen Hem te volgen.
Dit is vandaag mijn keuze. En dus ga ik de
rijkdommen vinden die God mij gegeven heeft.
“Vader, ik zoek slechts het eeuwige. Want
Uw Zoon kan met niets minder dan dat
tevreden zijn. Wat anders kan zijn troost zijn
dan datgene wat U zijn verwarde geest en
angstig hart aanbiedt, om hem zekerheid te
geven en vrede te brengen? Vandaag wil ik
mijn broeder zonder zonde aanschouwen.
Dit is Uw Wil voor mij, want zo zal ik mijn
eigen zondeloosheid aanschouwen.”
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Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;
want met het oordeel, waarmede gij oordeelt,
zult gij geoordeeld worden,
en met de maat, waarmede gij meet,
zal u gemeten worden.
Vandaag zal ik eerlijk zijn met mezelf. Ik zal niet
denken dat ik reeds weet wat mijn huidige begrip nog
steeds te boven moet gaan. Ik zal niet denken dat ik
het geheel begrijp op basis van gedeelten van mijn
waarneming, die alles zijn wat ik kan zien. Vandaag
herken ik dat dit zo is. En zo word ik ontlast van
oordelen die ik niet kan vellen. Zo bevrijd ik mezelf
en datgene waar ik naar kijk, om in vrede te zijn zoals
God ons geschapen heeft.
“Vader, vandaag laat ik de schepping vrij
om zichzelf te zijn. Ik eer al haar
onderdelen, waarin ik inbegrepen ben. Wij
zijn één omdat elk deel de herinnering van
U bevat, en de waarheid zeker als één in
ieder van ons moet stralen.”
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Er is geen vrede
behalve de vrede van God,
en ik ben blij en dankbaar dat dit zo is.

Hebt uw vijanden lief,
doet wel degenen, die u haten,
zegent wie u vervloeken,
en bidt voor wie u smadelijk behandelen;
Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk
uw hemelse Vader volmaakt is.
“Vader, Uw Zoon is volmaakt. Wanneer ik
denk dat ik op enigerlei wijze ben gekwetst,
komt dat doordat ik ben vergeten wie ik ben
en dat ik ben zoals U mij geschapen hebt. Uw
gedachten kunnen me alleen vreugde
brengen. Als ik ooit verdrietig, gekwetst of ziek
ben, ben ik vergeten wat U denkt en heb ik
mijn kleine, betekenisloze ideeën op de plaats
gezet waar Uw Gedachten thuishoren en waar
ze zijn. Niets kan mij pijn doen behalve mijn
gedachten. De Gedachten die ik samen met
U denk kunnen enkel zegenen. Alleen de
Gedachten die ik met U denk zijn waar.”
Ik zal mezelf vandaag geen pijn doen. Want ik ben
ver voorbij alle pijn. Mijn Vader heeft me veilig in
de Hemel geplaatst en waakt over mij. En ik wil de
Zoon die Hij liefheeft niet aanvallen, want wat Hij
liefheeft zal ook ik liefhebben.
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Als gij in mijn woord blijft,
zijt gij waarlijk discipelen van Mij
en gij zult de waarheid verstaan
en de waarheid zal u vrijmaken.
“Vader, ik dank U voor vandaag en voor de
vrijheid die deze dag zeker zal brengen.
Deze dag is heilig, want vandaag wordt Uw
Zoon verlost. Zijn lijden is voorbij. Want hij
zal Uw Stem horen die hem wijst hoe hij door
vergeving de visie van Christus vinden kan,
en voor eeuwig vrij van alle lijden kan zijn.
Dank U voor vandaag, mijn Vader. Ik werd
enkel in deze wereld geboren om deze dag
te bereiken, en wat die aan vreugde en
vrijheid bevat voor Uw heilige Zoon en voor
de wereld die hij gemaakt heeft, die
vandaag samen met hem wordt bevrijd.”
Wees blij vandaag! Wees blij! Er is vandaag geen
ruimte voor iets anders dan blijdschap en dank. Onze
Vader heeft deze dag Zijn Zoon verlost. Er is niemand
van ons die vandaag niet zal worden verlost. Niemand
zal in angst blijven, en er is niemand die de Vader
niet om Zich heen zal verzamelen, die niet ontwaakt
in de hemel, in het Hart van de Liefde.
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Gij zijt het licht der wereld.
Een stad, die op een berg ligt,
kan niet verborgen blijven.
Ook steekt men geen lamp aan
en zet haar onder de korenmaat,
maar op de standaard,
en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.
“Uw vrede omringt me, Vader. Waar ik ga,
daar gaat Uw vrede met mij. Ze straalt haar
licht uit op ieder die ik ontmoet. Ik breng
haar naar hen die diepbedroefd, eenzaam
en bang zijn. Ik schenk Uw vrede aan hen
die pijn lijden, die verdriet hebben om een
verlies, of die denken dat ze van hoop en
geluk zijn beroofd. Stuur hen naar mij, mijn
Vader. Laat mij Uw vrede met me meedragen.
Want ik wil Uw Zoon verlossen, zoals dat Uw
Wil is, zodat ik mijn Zelf herkennen zal.”
En zo gaan we in vrede. Aan heel de wereld geven we
de boodschap die we hebben ontvangen. En zo zullen
we de Stem namens God horen, die tot ons spreekt
als wij Zijn Woord verkondigen, en wiens Liefde we
herkennen omdat we het Woord delen dat Hij ons
geschonken heeft.
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Gij zijt het zout der aarde;
indien nu het zout zijn kracht verliest,
waarmede zal het gezouten worden?
Het deugt nergens meer toe
dan om weggeworpen te worden
en door de mensen vertreden te worden.
“Vader, ik heb een beeld van mezelf
gemaakt en ik noem dit de Zoon van God.
De schepping is echter zoals ze altijd is
geweest, want Uw schepping is onveranderbaar. Laat me geen afgoden aanbidden. Ik
ben degene van wie mijn Vader houdt. Mijn
heiligheid blijft het licht van de Hemel en
de Liefde van God. Is niet datgene wat door
U wordt bemind veilig? Is niet het licht van
de Hemel oneindig? Is niet Uw Zoon mijn
ware identiteit, wanneer U alles wat er is
geschapen heeft?”
Nu zijn we één in gedeelde Identiteit, met God onze
Vader als onze enige Bron en al het geschapene een
deel van ons. En zo schenken we onze zegen aan alle
dingen, terwijl we ons liefdevol verenigen met heel
de wereld, die dankzij onze vergeving één met ons is
gemaakt.
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Voorwaar, Ik zeg u,
tenzij iemand wederom geboren wordt,
kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Ik heb een speciale plaats in te nemen, een rol voor
mij alleen. De verlossing wacht tot ik deze rol
accepteer als wat ik verkies te doen. Totdat ik deze
keuze maak, ben ik de slaaf van tijd en menselijk
noodlot. Maar wanneer ik gewillig en gaarne de weg
ga die mijn Vaders plan voor mij heeft bepaald, zal
ik herkennen dat de verlossing hier al is, al aan mijn
broeders gegeven is en ook al de mijne is.
“Vader, het is Uw weg die ik vandaag kies.
Waarheen die me leidt, verkies ik te gaan;
wat die me wil laten doen,verkies ik te doen.
Uw weg is zeker en het einde staat vast. De
herinnering van U wacht daar op mij. En
al mijn verdriet eindigt in Uw omhelzing,
die U belooft heeft aan Uw Zoon, die ten
onrechte dacht dat hij van de veilige
bescherming van Uw liefdevolle Armen was
afgedwaald.”
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Wie in Mij gelooft,
de werken, die Ik doe, zal hij ook doen,
en grotere nog dan deze,
want Ik ga tot de Vader.
Vandaag zal ik de waarheid over mezelf accepteren.
Ik zal in hemelse glorie verrijzen en het licht in mij
toestaan de hele dag door over de wereld te schijnen.
Ik breng de wereld de boodschap van verlossing die
ik hoor wanneer God mijn Vader tot me spreekt. En
ik aanschouw de wereld die Christus mij wil laten
zien, me ervan bewust zijnd dat dit de bittere droom
van de dood beëindigt, me ervan bewust zijnd dat het
mijn Vaders Roep is aan mij.
"Christus is vandaag mijn ogen en Hij is
de oren die vandaag luisteren naar de Stem
namens God. Vader, ik kom tot U via Hem
die Uw Zoon is en die tevens mijn ware Zelf
is. Amen."
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Ik bevrijd de wereld van alles
wat ik dacht dat ze was, en kies
in plaats daarvan mijn eigen Werkelijkheid.

Indien dan uw lichaam geheel verlicht
en geen deel duister is,
zal het geheel verlicht zijn,
evenals wanneer de lamp,
u met haar schijnsel verlicht.
Mijn ware Identiteit is zo zeker, zo verheven,
zondeloos, glorieus en groots, geheel weldadig en
vrij van schuld, dat de Hemel zich tot Haar went om
zich licht te laten geven. Ze verlicht ook de wereld.
Ze is het geschenk dat mijn Vader mij gegeven heeft,
en eveneens dat wat ik de wereld geef. Geen ander
geschenk dan dit kan worden gegeven of ontvangen.
Dit en dit alleen is de werkelijkheid. Dit is het einde
van de illusie. Het is de waarheid.
“Mijn Naam, Vader, is U nog steeds bekend.
Ik ben die vergeten en weet niet waar ik
heen ga, wie ik ben of wat ik doe. Help me
nu herinneren, Vader, want ik ben moe van
de wereld die ik zie. Onthul wat U mij in
plaats daarvan wilt laten zien.”
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En al wat gij
in het gebed gelovig vragen zult,
zult gij ontvangen.
Ik hoef alleen maar naar alle dingen te kijken die me
pijn lijken te doen en mezelf met volmaakte
zekerheid te verzekeren: “God wil dat ik hiervan word
verlost”, om ze simpelweg te zien verdwijnen. Ik hoef
alleen maarl in gedachten te houden dat mijn Vaders
Wil voor mij enkel geluk is, om te ontdekken dat
alleen geluk tot mij is gekomen. En ik hoef me alleen
maar te herinneren dat Gods Liefde Zijn Zoon
omringt en zijn zondeloosheid voor eeuwig volmaakt
bewaart, om er zeker van te zijn dat ik ben verlost en
voor altijd veilig in Zijn Armen ben. Ik ben de Zoon
die Hij liefheeft. En ik ben verlost, omdat God het
in Zijn genade zo wil.
“Vader, Uw heiligheid is de mijne. Uw
Liefde heeft mij geschapen en heeft mijn
zondeloosheid voor eeuwig tot deel van U
gemaakt. Ik heb schuld noch zonde in me,
want geen van beide is in U.”
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Wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer,
sluit uw deur
en bid tot uw Vader in het verborgene;
en uw Vader, die in het verborgene ziet,
zal het u vergelden.
“Deze dag, mijn Vader, wil ik met U
doorbrengen zoals U verkozen hebt dat al
mijn dagen zouden moeten zijn. En wat ik
zal ervaren, heeft helemaal niets met tijd
te maken. De vreugde die tot me komt is
niet van dagen of van uren, want ze komt
van de Hemel tot Uw Zoon. Deze dag zal
voor mij Uw zoete herinnering zijn om aan
U te denken, Uw genaderijke roep tot Uw
heilige Zoon, het teken dat Uw genade tot
me gekomen is en dat het Uw Wil is dat ik
vandaag ben bevrijd.”
We brengen deze dag samen door, jij en ik. En heel
de wereld sluit zich bij ons aan in ons lied van dank
en vreugde voor Hem die ons verlossing heeft
geschonken en die ons heeft bevrijd. We hebben onze
vrede en heiligheid opnieuw gevonden. Er is vandaag
geen ruimte voor angst in ons, want we hebben de
liefde in ons hart verwelkomd.
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Ik heb hun uw naam bekend gemaakt
en Ik zal hem bekend maken,
opdat de liefde waarmede
Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij
en Ik in hen.
“Vader, U heeft één Zoon. En hij is het die
ik vandaag wil zien. Hij is Uw ene
schepping. Waarom zou ik duizend vormen
waarnemen in wat steeds één blijft?
Waarom zou ik deze ene duizend namen
geven wanneer één enkele volstaat? Want
Uw Zoon moet Uw Naam dragen, omdat U
hem geschapen heeft. Laat me hem niet
zien als een vreemde voor zijn Vader, noch
als een vreemde voor mijzelf. Want hij is
deel van mij en ik van hem, en wij zijn deel
van U, die onze Bron bent, eeuwig verenigd
in Uw Liefde, eeuwig de heilige Zoon van
God.”
Wij, die één zijn, willen deze dag opnieuw de
waarheid over onszelf kennen. We willen thuiskomen
en in eenheid rusten. Want daar is vrede en nergens
anders kan vrede worden gezocht en gevonden.
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En gebruikt bij uw bidden
geen omhaal van woorden, zoals de heidenen;
want zij menen door hun veelheid van woorden
verhoord te zullen worden.
Wordt hun dan niet gelijk
want uw Vader weet, wat gij
van node hebt, eer gij Hem bidt.
“Onze Vader, Die in de Hemelen zijt. Uw
Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk
kome. Uw Wil geschiede, gelijk in den
hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden
ons dagelijks brood. En vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren. En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid, in der eeuwigheid,
amen.”
Ik ben zoals God mij geschapen heeft. Als ik blijf
zoals God mij geschapen heeft, heeft angst geen
betekenis, is kwaad niet werkelijk en bestaan ellende
en dood niet.
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Want de Vader heeft de Zoon lief
en toont Hem al wat Hij zelf doet,
en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze,
opdat gij u verwondert.
Want gelijk de Vader de doden opwekt
en doet leven,
zo doet ook de zoon leven, wie Hij wil.
“Ik ben Gods Zoon, compleet en geheeld
en heel, stralend in de weerspiegeling van
Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping
geheiligd en van eeuwig leven verzekerd.
In mij is de liefde vervolmaakt, angst
onmogelijk en vreugde gegrondvest zonder
tegendeel. Ik ben de heilige woning van God
Zelf. Ik ben de Hemel waar Zijn Liefde
huist. Ik ben Zijn heilige Zondeloosheid
zelf, want in mijn zuiverheid woont de
Zijne.”
We brengen een blijde boodschap naar de Zoon van
God, die dacht dat hij leed. Nu is hij verlost. En nu
hij de Hemelpoort voor hem ziet openstaan, zal hij
binnengaan en verdwijnen in het hart van God.
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Ik ben geen lichaam. Ik ben vrij.
Want ik ben nog steeds
zoals God mij geschapen heeft.

Ik zal u de sleutels geven
van het Koninkrijk der hemelen,
en wat gij op aarde binden zult,
zal gebonden zijn in de hemelen,
en wat gij op aarde ontbinden zult,
zal ontbonden zijn in de hemelen.
Als ik aanvaard dat ik een gevangene ben in een
lichaam, in een wereld waarin alles wat schijnt te leven,
lijkt te sterven, dan is mijn Vader een gevangene samen
met mij. En dit geloof ik wanneer ik volhoud dat ik de
wetten moet gehoorzamen waaraan de wereld
gehoorzaamt, dat de zwakheden en de zonden die ik
waarneem werkelijk zijn en er geen ontkomen aan is.
Als ik op enige wijze gebonden ben, ken ik noch mijn
vader, noch mijn Zelf. En ben ik voor alle
werkelijkheid verloren. Want de waarheid is vrij, en
wat gebonden is, maakt geen deel uit van de waarheid.
"Vader, ik vraag om niets anders dan de
waarheid. Ik heb veel dwaze gedachten
over mijzelf en mijn schepping gehad, en
heb een droom van angst in mijn geest
gebracht. Vandaag wil ik niet dromen. Ik
kies de weg tot U in plaats van waanzin en
in plaats van angst. Want de waarheid is
veilig en alleen de liefde is zeker."
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Gij hebt gehoord, dat er gezegd is:
Oog om oog en tand om tand.
Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan.
Ik ervaar enkel de gevolgen van mijn gedachten.
Hierdoor wordt heel de wereld tot verlossing
gebracht. Want in deze ene gedachte is ieder
eindelijk bevrijd van angst. Nu heb ik begrepen dat
niemand mij bang maakt en niets mij in gevaar kan
brengen. Ik heb geen vijanden en ik ben veilig voor
alle externe dingen. Mijn gedachten kunnen me bang
maken, maar aangezien deze gedachten alleen mij
toebehoren, heb ik het vermogen ze te veranderen
en elke angstgedachte voor een blijde gedachte van
liefde in te ruilen. Ik heb mezelf gekruisigd. Maar
God heeft het plan gemaakt dat Zijn geliefde Zoon
zal worden verlost.
"Uw plan is zeker, Vader, - alleen het Uwe.
Alle andere plannen zullen falen. En ik zal
gedachten hebben die me beangstigen, tot
ik inzie dat U mij de enige Gedachte
gegeven heeft die me naar verlossing leidt.
Alleen de mijne zullen falen en me nergens
heen leiden. Maar de Gedachte die U mij
gaf, belooft mij naar huis te leiden, omdat
ze Uw belofte aan Uw Zoon bevat."
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Indien gij in Mij blijft
en mijn woorden in u blijven,
vraagt wat gij maar wilt,
en het zal u geworden.
Vandaag ontwaak ik met vreugde en verwacht dat
alleen Gods vreugdevolle dingen tot mij komen. Ik
vraag alleen die te komen, en besef dat mijn
uitnodiging zal worden beantwoord door de
gedachten waarnaar ik die uitnodiging verzonden heb.
En zodra ik mijn heiligheid accepteer, zal ik alleen
om blijde dingen vragen. Want welk nut zou pijn voor
mij hebben, aan welk doel zou mijn lijden
beantwoorden en welk voordeel zou verdriet en
verlies mij opleveren, als de waanzin me vandaag
verlaat en ik in plaats daarvan mijn heiligheid
aanvaard?
"Vader, mijn heiligheid is de Uwe. Laat ik
me daarin verheugen en door middel van
vergeving mijn innerlijke gezondheid
hervinden. Uw Zoon is nog steeds zoals U
hem geschapen heeft. Mijn heiligheid
maakt deel uit van mij en ook van U. En
wat kan de Heiligheid Zelf veranderen?"
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Zij zijn niet uit de wereld,
gelijk Ik niet uit de wereld ben.
Heilig hen in uw waarheid;
uw woord is de waarheid.
Mijn Vader kent mijn heiligheid. Zal ik Zijn kennis
ontkennen, en geloven in wat Zijn kennis onmogelijk
maakt? Zal ik voor waar aannemen wat Hij als onwaar
verklaart? Of zal ik Zijn Woord accepteren over wat
ik ben, aangezien Hij mijn Schepper is en Degene
die de ware hoedanigheid van Zijn Zoon kent?
"Vader, ik heb me in mezelf vergist, omdat
ik me niet realiseerde uit welke Bron ik ben
voortgekomen. Ik heb die Bron niet verlaten
om een lichaam te betreden en te sterven.
Mijn heiligheid blijft een deel van mij, zoals
ik deel ben van U. En mijn vergissingen
omtrent mezelf zijn dromen. Ik laat ze
vandaag gaan. En ik sta klaar om enkel Uw
Woord te aanvaarden als wat ik werkelijk
ben."
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Eng is de poort,
en smal de weg,
die ten leven leidt,
en weinigen zijn er, die hem vinden.
"Ik heb niet begrepen wat mij vrijmaakte,
noch wat mijn vrijheid is, noch waar ik
moest kijken om haar te vinden. Vader, ik
heb vergeefs gezocht, tot ik hoorde dat Uw
Stem mij de weg wees. Nu wil ik niet langer
mijn eigen gids zijn. Want ik heb de weg
die tot mijn vrijheid leidt noch gemaakt,
noch begrepen. Maar ik vertrouw op U. U,
die mij mijn vrijheid gegeven heeft als Uw
heilige Zoon, zult voor mij niet verloren zijn.
Uw Stem leidt me, en de weg tot U opent
zich en wordt mij eindelijk duidelijk. Vader,
mijn vrijheid is alleen in U. Vader, het is
mijn wil dat ik terugkeer."
Vandaag antwoorden wij namens de wereld, die
samen met ons zal worden bevrijd. Hoe blij zijn we
onze vrijheid te vinden via de zekere weg die onze
Vader heeft vastgesteld. En hoe zeker is de verlossing
van heel de wereld, wanneer we leren dat onze
vrijheid enkel in God gevonden kan worden.
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Ik zeg u, wie mijn woord hoort
en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft,
heeft eeuwig leven
en komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
"Hoe dwaas, Vader, is het te geloven dat Uw
Zoon zijn eigen lijden zou kunnen
veroorzaken! Zou hij een plan voor zijn
verdoemenis kunnen maken en achtergelaten kunnen worden zonder een zekere
weg naar zijn bevrijding? U hebt mij lief,
Vader. U zou me nooit verwaarloosd achter
kunnen laten, om te sterven in een wereld
van pijn en wreedheid. Hoe zou ik kunnen
denken dat Liefde Zichzelf verlaten heeft?
Er is geen andere wil dan de Wil van de
Liefde. Angst is een droom en heeft geen wil
die in conflict kan zijn met die van U. Conflict
is slaap, en vrede is ontwaken. Dood is een
illusie, leven eeuwige waarheid. Er is geen
tegengestelde aan Uw Wil. Er is geen
conflict, want mijn wil is die van U."
Vergeving laat ons zien dat Gods Wil één is en dat
wij die delen. Laten we kijken naar de heilige
aanblikken die vergeving ons vandaag laat zien, zodat
we de vrede van God mogen vinden. Amen.
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De Hemel is de beslissing die ik moet
nemen. Ik neem die nu,
en zal niet van gedachten veranderen,
want het is het enige wat ik wil.

Ik heb hun uw woord gegeven
en de wereld heeft hen gehaat,
omdat zij niet uit de wereld zijn,
gelijk Ik niet uit de wereld ben.
Ik heb me vergist toen ik dacht dat ik los van God
leefde; een afgescheiden wezen dat op zichzelf
bewoog, onafhankelijk en gehuisvest in een lichaam.
Nu weet ik dat mijn leven dat van God is, ik geen
ander thuis heb en los van Hem niet besta. Hij heeft
geen Gedachten die niet deel zijn van mij, en ik heb
geen andere dan de Zijne.
"Vader, laat mij het gezicht van Christus
zien in plaats van mijn fouten. Want ik die
Uw heilige Zoon ben, ben zonder zonde. Ik
wil mijn zondeloosheid aanschouwen, want
schuld verkondigt dat ik niet Uw Zoon ben.
En ik wil U niet langer vergeten. Ik ben
eenzaam hier, en verlang naar de Hemel,
waar ik thuis ben. Vandaag wil ik
terugkeren. Mijn Naam is de Uwe, en ik
erken dat ik Uw Zoon ben."

- 40 -

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
indien iemand mijn woord bewaard heeft,
hij zal de dood in eeuwigheid
niet aanschouwen.
Er is geen dood en ik verwerp die nu in elke vorm.
God heeft de dood niet gemaakt. Daarom moet elke
vorm die hij aanneemt een illusie zijn. Dit is het
standpunt dat ik vandaag inneem. En het is mij
gegeven voorbij de dood te kijken en het leven
daarachter te zien.
"Onze Vader, zegen mijn ogen vandaag. Ik
ben Uw boodschapper en ik wil naar de
glorierijke weerspiegeling van Uw Liefde
kijken die in alles straalt. Ik leef en beweeg
in U alleen. Ik ben niet afgescheiden van
Uw eeuwige leven. Er is geen dood, want
de dood is niet Uw Wil. En ik verblijf waar
U mij heeft geplaatst, in het leven dat ik
deel met U en met al wat leeft, om voor
eeuwig zoals U en deel van U te zijn. Ik
aanvaard Uw Gedachten als de mijne, en
mijn wil is eeuwig één met die van U.
Amen."
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Indien gij volmaakt wilt zijn,
ga heen, verkoop uw bezit
en geef het aan de armen,
en gij zult een schat in de hemelen hebben,
en kom hier, volg Mij.
Als ik dat kies, kan ik deze wereld totaal verlaten.
Niet de dood maakt dit mogelijk, maar een
verandering van denken over het doel van de wereld.
Als ik geloof dat ze waarde heeft zoals ik haar nu
zie, dan zal ze zo voor mij blijven bestaan. Maar als
ik geen waarde zie in de wereld zoals ik die
aanschouw, en niets dat ik voor mezelf wil houden
of waarnaar ik zoek als doel, dan 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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Wie gedronken heeft van het water,
dat Ik hem zal geven,
zal geen dorst krijgen in eeuwigheid,
maar het water, dat Ik hem zal geven,
zal in hem worden tot een fontein van water,
dat springt ten eeuwigen leven.
Om mij heen is al het leven dat God in Zijn Liefde
schiep. Het roept mij in elke hartslag en in elke
ademhaling, in elke daad en in elke gedachte. Vrede
vult mijn hart en overspoelt mijn lichaam met het doel
van vergeving. Nu is mijn geest geheeld, en alles wat
ik nodig heb om de wereld te verlossen is mij gegeven.
Elke hartslag brengt me vrede, elke ademhaling vervult
me met kracht. Ik ben een boodschapper van God,
geleid door Zijn Stem, door Hem in liefde
ondersteund, en voor eeuwig stil en vredig in Zijn
liefdevolle Armen gehouden. Elke hartslag roept Zijn
Naam en elk van hen wordt beantwoord door Zijn Stem
die me verzekert dat ik thuis ben in Hem.
"Laat mij luisteren naar Uw Antwoord en
niet naar het mijne. Vader, mijn hart klopt
mee in de vrede die het Hart van Liefde
heeft geschapen. Het is daar en daar alleen
dat ik thuis kan zijn."
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Vrede zij u!
Gelijk de Vader Mij gezonden heeft,
zend Ik ook u.
Wie gij hun zonden kwijtscheldt,
die zijn ze kwijtgescholden;
wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.
“Ik dank U, Vader, voor Uw plan mij te
verlossen uit de hel die ik heb gemaakt. Hij is
niet werkelijk. En U hebt mij de middelen
verschaft om zijn onwerkelijkheid aan mij te
bewijzen. De sleutel ligt in mijn hand, en ik
heb de deur bereikt waarachter het eind van
dromen ligt. Ik sta voor de Hemelpoort, en
vraag me af of ik naar binnen zal gaan om
thuis te zijn. Laat ik vandaag niet opnieuw
wachten, Laat mij alles vergeven en laat de
schepping zijn zoals U wilt dat ze is en zoals
ze werkelijk is. Laat ik me herinneren dat
ik Uw Zoon ben en, terwijl ik deze deur
eindelijk open, alle illusies vergeten in het
schitterende licht van de waarheid, nu de
herinnering van U tot mij terugkeert."
Vergeef mij nu. Ik kom tot je om je met mij mee
naar huis te nemen. En terwijl we gaan, gaat de wereld
met ons mee op onze weg naar God.
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En de heerlijkheid, die Gij mij gegeven hebt,
heb Ik hun gegeven,
opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn:
Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één.
“Vader, ik werd geschapen in Uw Geest, een
heilige Gedachte die zijn thuis nooit verlaten
heeft. Ik ben voor eeuwig Uw Gevolg en U bent
voor eeuwig en altijd mijn Oorzaak. Zoals U
mij geschapen heeft, ben ik gebleven. Waar U
mij gevestigd heeft, verblijf ik nog steeds. En
al Uw eigenschappen verblijven in mij, omdat
het Uw Wil is een Zoon te hebben die zo gelijk
aan zijn Oorzaak is, dat Oorzaak en Gevolg
niet te onderscheiden zijn. Laat me weten dat
ik een Gevolg van God ben en dus de macht
heb te scheppen zoals U. En zoals het is in de
Hemel, zo ook op aarde. Uw plan volg ik hier,
en aan het einde weet ik dat U Uw Gevolgen
samen zult brengen in de serene Hemel van
Uw Liefde, waar de aarde zal verdwijnen en
alle afgescheiden gedachten zich glorierijk
zullen verenigen als de Zoon van God.
Laten we vandaag het verdwijnen van de aarde gadeslaan,
eerst getransformeerd, om dan, vergeven, te vervagen tot
Gods heilige Wil.
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Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen
op naar den hemel, en zeide:
Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon,
opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.
Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over
alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt,
Hij hun het eeuwige leven geve.
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus,
Dien Gij gezonden hebt.
Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb
voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om
te doen;
En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met
de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.
Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die
Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw,
en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben
Uw woord bewaard.
Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij
gegeven hebt, van U is.
Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb
Ik hun gegeven,en zij hebben ze ontvangen, en
zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U
uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij
gezonden hebt.
Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar
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voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij
zijn Uw.
En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik
ben in hen verheerlijkt.
En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn
in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader,
bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij een zijn, gelijk als Wij.
Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik
ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik
bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan,
dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift
vervuld worde.
Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld,
opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben
in zichzelven.
Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft
ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk
als Ik van de wereld niet ben.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart van den boze.
Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de
wereld niet ben.
Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de
waarheid.
Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld,
alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
- 48 -

En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij
geheiligd mogen zijn in waarheid.
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor
degenen, die door hun woord in Mij geloven
zullen.
Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader,
in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn;
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij
Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij
Een zijn; Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij
volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne,
dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt,
gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij
zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij
gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor
de grondlegging der wereld.
Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet
gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben
bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.
En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en
zal Hem bekend maken; opdat de liefde,
waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en
Ik in hen.
Johannes 17
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Jezus spreekt...









“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 in 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 als Uzelf.
We komen vandaag tot U in Uw eigen Naam,
om in vrede te zijn binnen Uw oneindige
Liefde.”
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