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JEZUS
SPREEKT
tot jou en tot
deze hele wereld

LUISTER

Dit is een uitnodiging voor een groots experiment.
Geef voor een moment de vooroordelen van jouw
menselijke gevestigde orde op en luister met je hart
naar deze woorden. Luister opnieuw, en steeds
opnieuw.
Laat deze boodschap van waarheid en liefde aan
alle rede voorbijgaan en je zult zien hoe snel de
rede zal volgen als je geest zich opent voor het
vreugdevolle licht van jouw hereniging met de
eeuwig scheppende geest van God.
Wie je ook denkt dat je bent, waar je ook lijkt te
zijn in de wanhopige chaos die deze wereld is, laat
de adem van deze tijdloze stem van een verrezen
geest opnieuw de oude herinnering aanwakkeren
van je volmaakte werkelijkheid.
Nu word je opgeroepen om het enige doel te
volbrengen dat ooit gegeven zou kunnen worden
voor jouw tijdelijk verblijf in deze betekenisloze
wereld van eenzaamheid en dood. Dat doel is jouw
ontsnapping aan de wereld door de boodschap van
verlossing die je nu in je handen hebt.
Hij is verrezen.
Hij is inderdaad verrezen!
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IK HEB JE LIEF
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad,
heb ook Ik U liefgehad; blijft in mijn liefde.
Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel
uw hart en uit geheel uw ziel en uit
geheel uw verstand en uit geheel uw kracht:
en Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.

Ik heb je lief.
Ik heb je lief, net als God, vanwege de waarheid die in je
is. Jouw misleidingen kunnen jou misschien misleiden, maar
mij niet. Wetend wat jij bent kan ik niet aan jou twijfelen.
Ik hoor alleen de Heilige Geest in jou, die door jou tot mij
spreekt.
Ik kom van onze Vader tot je om je alles opnieuw aan te
bieden. Mijn geloof in jou is even sterk als alle liefde die ik
mijn Vader schenk. Mijn vertrouwen in jou is zonder
grenzen, en zonder de angst dat jij me niet zult horen.
De betekenis van liefde is jouw betekenis en wordt gedeeld
door God Zelf. Want wat jij bent, is wat Hij is. Er is geen
andere liefde dan die van Hem en wat Hij is, is alles wat er is.
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Laat Gods Liefde op je stralen door mij te aanvaarden.
Mijn werkelijkheid is die van jou en die van Hem. Door
jouw geest met die van mij te verbinden maak je duidelijk
dat jij je ervan bewust bent dat de Wil van God Eén is.
Wil je weten wat Gods Wil voor jou is? Vraag het aan mij die
het voor jou weet, en je zult die ontdekken. Ik zal jou niets
onthouden, zoals God mij niets onthoudt. Wat wij ondernemen
is simpelweg de terugkeer naar God Die ons thuis is.
De reis naar God is slechts het herontwaken van de kennis
van wáár jij bent voor altijd, en wát jij bent voor eeuwig.
Het is een reis zonder afstand naar een doel dat nooit
veranderd is. De waarheid kan enkel worden ervaren. Ze
kan niet worden beschreven en niet worden uitgelegd. Ik
kan je bewust maken van de omstandigheden die tot de
waarheid leiden, maar de ervaring komt van God. Samen
kunnen we aan haar voorwaarden voldoen, maar de
waarheid zal uit zichzelf in jou dagen.
Ik geef je de lamp en zal met je gaan. Je zult deze reis niet
alleen maken. Ik zal je bij de ware Vader brengen, die jou
nodig heeft, net als ik.
Jouw Vader heeft je lief. Heel de wereld van pijn is niet Zijn
Wil. Vergeef jezelf de gedachte dat Hij dit voor je heeft
gewild. Je kunt niet begrijpen hoezeer je Vader jou liefheeft,
want in jouw ervaring van de wereld is er geen vergelijking
om je te helpen dat te begrijpen. Er is niets op aarde waarmee
het kan worden vergeleken, en niets wat jij los van Hem
ooit hebt gevoeld lijkt er ook maar in de verste verte op.
Alleen de Liefde van God zal je in alle omstandigheden
beschermen. Ze zal je boven elke beproeving uittillen en je
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hoog boven alle vermeende gevaren van deze wereld
verheffen tot een sfeer van volmaakte vrede en veiligheid.
Gods Wil voor jou is volmaakt geluk, omdat er geen zonde
is en lijden geen oorzaak heeft. Vreugde is gerechtvaardigd,
en pijn is slechts het teken dat je jezelf verkeerd begrepen
hebt. Vrees de Wil van God niet. Maar wend je ernaartoe
in het vertrouwen dat die jou van alle gevolgen zal
bevrijden die de zonde in haar koortsachtige verbeelding
heeft gemaakt.
Naar jouw vermoeide ogen breng ik een visie van een andere
wereld, zo nieuw en zuiver en fris, dat je de pijn en smart
die je voorheen zag, zult vergeten. Maar dit is een visie die
je moet delen met iedereen die je ziet, want anders zul je
die zelf niet zien. Dit geschenk geven is de manier om ze de
jouwe te maken. En God heeft, in liefdevolle goedheid,
bedoeld dat ze voor jou is.
We hebben hiervoor geen tijd nodig. Enkel bereidwilligheid.
Want wat wel duizend jaar nodig lijkt te hebben, kan
gemakkelijk in maar één ogenblik worden gedaan door de
genade van God. Zijn geschenk van genade is meer dan
slechts een antwoord. Ze brengt alle herinneringen terug
die de slapende geest vergat; alle zekerheid over wat de
betekenis van liefde is.
Deze wereld is gevuld met wonderen. Ze staan in stralende
stilte naast elke droom van pijn en lijden, van zonde en
schuld. Laten we blij zijn dat we de aarde kunnen
bewandelen en zoveel kansen krijgen om weer een situatie
te zien waarin Gods geschenk opnieuw als het onze kan
worden herkend!
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En zo zullen alle overblijfselen van de hel, de geheime
zonden en verscholen haatgevoelens verdwenen zijn. En
alle lieflijkheid die zij verborgen, verschijnt nu als hemelse
speelweiden voor onze ogen, om ons hoog boven de
doornige paden te verheffen die we volgden voordat de
Christus verscheen.
God zegt jou, Zijn Zoon, dank dat jij bent wat jij bent. Je
bent Zijn vervolmaking en de Bron van liefde, samen met
Hem. Jouw dankbaarheid naar Hem is één met de Zijne
naar jou. Want de liefde kan geen andere weg begaan dan
de weg van dankbaarheid, en die gaan wij die de weg
bewandelen naar God.
Je gaat niet alleen. Gods engelen zweven dichtbij en overal
om je heen. Zijn Liefde omringt je en wees hiervan
overtuigd: ik zal jou nooit zonder troost achterlaten.
‘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 waarnaar ik kijk, in de geluiden
die ik hoor, en in iedere hand die zich naar de mijne
uitstrekt. In U verdwijnt de tijd, en wordt plaats
een geloof zonder betekenis. Want wat Uw Zoon
omringt en hem veilig houdt is de Liefde zelf. Er
is geen andere bron dan deze, en er is 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,
Wij komen in Uw eigen Naam tot U vandaag, om
binnen Uw oneindige Liefde in vrede te zijn.’
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IK BEN HET LICHT VAN DE WERELD
Gij zijt het licht der wereld.
Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder,
maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?
De lamp van het lichaam is het oog.
Indien dan uw oog zuiver is,
zal geheel uw lichaam verlicht zijn.

Toen ik zei: ‘Ik ben als een licht in de wereld gekomen,’
bedoelde ik dat ik gekomen ben om het licht met jou te delen.
Wie anders is het licht van de wereld dan Gods Zoon?
Ieder van ons is het licht van de wereld en door onze geesten
in dit licht met elkaar te verbinden, verkondigen wij
tezamen en als één het Koninkrijk van God.
Er is een licht dat deze wereld niet geven kan. Maar jij
kunt het geven, zoals het jou gegeven werd. En wanneer je
het geeft, straalt het uit om je uit de wereld weg te roepen
en het te volgen.
Dit licht zal je aantrekken zoals niets in de wereld dat kan,
en je zult de wereld terzijde leggen en een andere vinden.
Deze nieuwe wereld schittert met de liefde die je haar
gegeven hebt. En hier zal alles je herinneren aan je Vader
en Zijn heilige Zoon.
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Ere aan God in den hoge, en aan jou, omdat Hij het zo
heeft gewild. Vraag en het zal je gegeven worden, want
het is al gegeven. Vraag om licht en leer dat je licht bent.
Als je inzicht en verlichting wilt zul je dat leren, want jouw
beslissing om dat te leren is de beslissing te luisteren naar
de Leraar die weet van licht, en het jou daarom kan
onderwijzen.
Ik ben als licht gekomen in een wereld die zichzelf inderdaad alles ontzegt. Ze doet dit simpelweg door zich van
alles te dissociëren. Ze is daarom een illusie van isolement,
instandgehouden door de angst voor juist die eenzaamheid
die haar illusie is. Ik heb gezegd dat ik altijd met je ben, tot
aan het eind van de wereld. Daarom ben ik het licht van de
wereld. Als ik met je ben in de eenzaamheid van de wereld,
is die eenzaamheid weg. Je kunt de illusie van eenzaamheid
niet instandhouden wanneer je niet alleen bent. Mijn doel
is het dus nog steeds de wereld te boven te komen. Ik val
haar niet aan, maar mijn licht moet haar wel verjagen op
grond van wat ze is. Licht valt de duisternis niet aan, maar
schijnt haar weg. Het licht wordt dan het onze, en jij kunt
evenmin in het duister zijn als er duisternis kan zijn waar
je ook gaat. De gedachtenis aan mij is de gedachtenis aan
jezelf en aan Hem die mij naar jou gezonden heeft.
Het is jouw vergeving die de wereld van duisternis naar
het licht zal brengen. Het is jouw vergeving die je het licht
laat herkennen waarin je ziet. Vergeving is de demonstratie
dat jij het licht van de wereld bent. Door jouw vergeving
keert de waarheid over jezelf in je herinnering terug.
Daarom ligt jouw verlossing in je vergeving.
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Vergeving wordt verworven. Ze is niet eigen aan de geest,
die niet kan zondigen. Aangezien zonde een idee is dat je
jezelf hebt aangeleerd, moet vergeving ook door jou worden
geleerd, maar van een andere Leraar dan jezelf, Die het
andere Zelf in jou vertegenwoordigt. Van Hem leer je hoe
je het zelf, dat je denkt te hebben gemaakt, kunt vergeven
en het kunt laten verdwijnen.
Wees niet bezorgd over hoe je een les kunt leren die zo
volledig verschilt van alles wat je jezelf hebt geleerd. Hoe
kun je dat weten? Jouw rol is heel eenvoudig. Je hoeft
slechts te herkennen dat je alles wat je geleerd hebt niet
wilt. Vraag om onderwezen te worden, en gebruik je
ervaringen niet om te bevestigen wat je hebt geleerd.
Wanneer jouw vrede op enige wijze wordt bedreigd of
verstoord, zeg dan tegen jezelf:
Ik ken van niets, ook hiervan niet, de betekenis.
En dus weet ik niet hoe ik erop moet reageren. En
ik zal wat ik in het verleden heb geleerd niet als
de lichtbron gebruiken die mij nu leiden zal.
Wanneer het licht komt en je gezegd hebt: ‘Gods Wil is de
mijne,’ zul je zo’n schoonheid zien dat je zult weten dat die
niet van jou afkomstig is. Vanuit jouw vreugde zul je
schoonheid scheppen in Zijn Naam, want jouw vreugde
kan net zomin bedwongen worden als de Zijne.
Hoe prachtig zijn de Gedachten van God die leven in Zijn
licht! Jouw waarde gaat alle waarneming te boven, omdat
ze alle twijfel te boven gaat. Neem jezelf niet steeds in een
ander licht waar. Ken jezelf in het Ene Licht, waar het
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wonder dat jij bent volkomen helder is.
Laten we ons verbinden, want mijn boodschap is licht.
‘Vader, vandaag wil ik enkel Uw Stem horen. In
de diepste stilte wil ik tot U komen om Uw Stem
te horen en Uw Woord te ontvangen. Ik heb geen
ander gebed dan dit: ik kom tot U om U om de
waarheid te vragen. En de waarheid is slechts Uw
Wil, die ik vandaag met U wil delen.’
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IK BEN NIET GESTORVEN
Een ieder, die leeft en in Mij gelooft,
zal in eeuwigheid niet sterven.
Gelooft gij dat?
Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de
doden naar de Stem van de Zoon van God zullen horen,
en die haar horen, zullen leven.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
indien iemand mijn woord bewaard heeft,
hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen.

Onderwijs niet dat ik vergeefs gestorven ben. Onderwijs
eerder dat ik niet gestorven ben door te demonstreren dat
ik leef in jou. Want het ongedaan maken van de kruisiging
van Gods Zoon is het werk van de verlossing, waarin ieder
een aandeel van gelijke waarde heeft.
Je hebt jezelf aan het kruis genageld en een doornenkroon
op je eigen hoofd geplaatst. Maar jij kunt Gods Zoon niet
kruisigen, want de Wil van God kan niet sterven.
Zijn Zoon is van zijn eigen kruisiging verlost, en jij kunt niet
ten dode opschrijven wie God het eeuwig leven geschonken
heeft.
De droom van de kruisiging drukt nog steeds zwaar op je
ogen, maar wat je in dromen ziet is niet de werkelijkheid.
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Wanneer je ertoe verleid wordt aan een doodsverlangen
toe te geven, herinner je dan dat ik niet gestorven ben.
Je zult beseffen dat dit waar is wanneer je naar binnen
kijkt en mij ziet.
Zou ik alleen voor mezelf de dood overwonnen hebben?
En zou de Vader mij het eeuwig leven hebben gegeven als
Hij het niet ook aan jou gegeven had?
Mijn broeder, kind van onze Vader, dit is een droom over
de dood.
Er is geen begrafenis, er zijn geen donkere altaren, geen
onverbiddelijke geboden noch verwrongen rituelen van
veroordeling, waar het lichaam je naartoe leidt.
Vraag geen bevrijding aan het lichaam. Maar bevrijd het
van de genadeloze en meedogenloze bevelen die jij eraan
hebt opgelegd, en vergeef het wat jij het beval te doen. In
zijn verheerlijking heb jij het bevolen te sterven, want alleen
de dood kan het leven overwinnen. En wat anders dan
waanzin kan de nederlaag van God aanschouwen, en
denken dat die werkelijk is?
Je denkt dat de dood iets van het lichaam is. Toch is het
maar een idee, met geen belang voor wat als fysiek wordt
gezien. Een gedachte bevindt zich in de geest.
Alles wordt bereikt door het leven, en leven is van de geest
en in de geest. Het lichaam leeft noch sterft, omdat het jou
niet omsluiten kan, jij die het leven bent. Als we dezelfde
geest delen kun je de dood overwinnen, omdat ik dat deed.
Wil je werkelijk in de hel zijn? Wil je werkelijk treuren en
lijden en sterven? Want de dood is totaal. Of alle dingen
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sterven, of ze leven en kunnen niet sterven. Er is geen
compromis mogelijk.
Er is geen dood, omdat wat God geschapen heeft Zijn leven
deelt.
Er is geen dood, omdat een tegendeel van God niet bestaat.
Er is geen dood, omdat de Vader en de Zoon één zijn.
Wat zou je zien zonder de angst voor de dood? Wat zou je
voelen en denken als de dood geen aantrekkingskracht op
je uitoefende?
Heel eenvoudig: je zou je jouw Vader herinneren. De
Schepper van het leven, de Bron van al wat leeft, de Vader
van het universum en van het universum der universums
en van alles wat daar zelfs nog achter ligt, Die zou jij je
herinneren.
Zweer niet dat je zult sterven, jij Heilige Zoon van God!
Je sluit een akkoord dat je niet kunt nakomen. De Zoon
van het Leven kan niet worden gedood. Hij is onsterfelijk,
net als zijn Vader. Wat hij is kan niet worden veranderd.
Hij is het enige in heel het universum dat één moet zijn.
Dit is jouw heilig ogenblik van het eeuwig leven.
En zo is elk ogenblik dat aan God wordt gegeven terwijl
het voorbijgaat, met het volgende reeds aan Hem gegeven,
een moment van jouw bevrijding van verdriet, pijn en de
dood zelf.
God heeft jouw toekomst in handen zoals Hij jouw verleden
en heden in handen heeft. Ze zijn één voor Hem en dus zouden
ze één voor jou moeten zijn. Verleden, heden en toekomst
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zijn niet opeenvolgend, tenzij jij ze opeenvolging oplegt.
Maar in deze wereld lijkt de voortgang van de tijd nog
steeds werkelijkheid te zijn. En dus wordt jou niet gevraagd
het ontbreken van opeenvolging te begrijpen die
daadwerkelijk in de tijd te vinden is. Jou wordt enkel
gevraagd de toekomst los te laten en die in Gods Handen
te leggen.
Nu is de tijd van verlossing, want nu is de bevrijding van
de tijd. Nu wachten we in stilte. God is hier, omdat we
samen wachten. Ik weet zeker dat Hij tot jou zal spreken
en dat jij Hem horen zult. Aanvaard mijn vertrouwen, want
het is het jouwe.
Onze geesten zijn verenigd. We wachten met één bedoeling:
het antwoord van onze Vader op onze roep te horen, onze
gedachten stil te laten zijn en Zijn vrede te vinden, en Hem
tot ons te horen spreken over wat wij zijn, tot Hij Zich aan
Zijn Zoon openbaart.
‘Deze dag, Vader, wil ik met U doorbrengen zoals
U verkozen hebt dat al mijn dagen zouden zijn.
En wat ik zal ervaren, heeft helemaal niets met
de tijd van doen. De vreugde die tot me komt is
niet iets van dagen of uren, want ze komt van de
Hemel tot Uw Zoon. Deze dag zal Uw zoete
herinnering aan mij zijn om mij U te herinneren.
Uw genaderijke roep tot Uw heilige Zoon, het
teken dat Uw genade tot mij is gekomen en dat
het Uw Wil is dat ik vandaag ben bevrijd.’
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IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN
Volg Mij en laat de doden hun doden begraven.
Waarom zijt gij ontsteld
en waarom komen er overwegingen op in uw hart?
Ziet mijn handen en mijn voeten,
dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet,
dat een geest geen vlees en beenderen heeft,
zoals gij ziet, dat Ik heb.
Ik ben de opstanding en het leven;
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven.

Mijn woord, dat de opstanding en het leven is, zal niet
voorbijgaan, omdat het leven eeuwig is. Jij bent het werk
van God en Zijn werk is volkomen beminnelijk en volkomen
liefdevol. Zo moet een mens in zijn hart over zichzelf
denken, want dat is wat hij is.
Je opstanding is je herontwaken. Ik ben het model voor
wedergeboorte, maar de wedergeboorte zelf is enkel het
dagen in je geest van wat zich daar al bevindt. God heeft
het daar Zelf geplaatst, en dus is het voor altijd waar. Ik heb
erin geloofd en het daarom voor mijzelf als waar aanvaard.
Ik ben jouw opstanding en jouw leven. Je leeft in mij omdat
je leeft in God. En iedereen leeft in jou, zoals jij in iedereen
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leeft. Kun je dan onwaardigheid in een broeder waarnemen
en die niet waarnemen in jezelf? En kun je die in jezelf
waarnemen en niet waarnemen in God?
Geloof in de opstanding, want ze is volbracht, en ze werd
in jou volbracht. Dit is nu evenzeer waar als het ooit waar
zal zijn, want de opstanding is de wil van God, die geen
tijd en geen uitzonderingen kent.
Nog een korte tijd en je zult mij zien, want ik ben niet verborgen
omdat jij verborgen bent. Even zeker als ik zelf ontwaakt
ben, zal ik jou ontwaken, want ik ben ontwaakt voor jou. In
mijn opstanding ligt jouw bevrijding. Het is onze opdracht
te ontsnappen aan de kruisiging, niet aan de verlossing.
Vertrouw op mijn hulp, want ik ging niet alleen, en ik zal
met jou meegaan, zoals onze Vader met mij meeging.
Laat het dode en voorbije vredig worden vergeten. De
opstanding is ervoor in de plaats gekomen. En nu maak jij
deel uit van de opstanding, niet van de dood.
Wees een getuige voor het wonder, en niet voor de wetten
van de zonde. Het is niet nodig nog langer te lijden. Maar
het is nodig dat je geheeld wordt, omdat de pijn en het
lijden van de wereld haar doof hebben gemaakt voor haar
verlossing en bevrijding.
De opstanding van de wereld wacht op jouw heling en
blijdschap, opdat jij de heling van de wereld aanschouwelijk
kunt maken.
Ik kan jou helen omdat ik je ken. Ik ken jouw waarde voor
jou, en juist die waarde maakt jou heel.
Kan de verlossing van de wereld een onbeduidend doel zijn?
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En kan de wereld verlost zijn als jij dat niet bent?
God heeft één Zoon en hij is de opstanding en het leven.
Zijn wil geschiedt omdat hem alle macht is gegeven in de
Hemel en op aarde.
Door jouw transfiguratie is de wereld verlost en in
blijdschap van schuld bevrijd.
Nu heffen we vreugdevol en dankbaar onze verrezen
geesten op tot Hem die ons onze geestelijke gezondheid
heeft teruggegeven.
Mijn opstanding keert terug 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.
Jij bent mijn stem, mijn ogen, mijn voeten, mijn handen
waarmee ik de wereld verlos. Het Zelf waaruit ik tot je
roep, is niets anders dan het jouwe. We gaan samen tot Hem.
Neem je broeders hand, want dit is geen weg die we alleen
begaan. In hem ga ik met jou, en jij met mij. Onze Vader
wil dat Zijn Zoon één is met Hem. Wat kan er leven dat
niet één is met jou?
‘Wees in mijn gedachten, mijn Vader, wanneer ik
ontwaak, en schijn de hele dag door Uw licht op
mij. Laat elke minuut een moment zijn waarin ik
met u verblijf. En laat mij niet vergeten uurlijks
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dank te zeggen dat U bij me bent gebleven en er
altijd zult zijn om mijn roep tot U te horen en mij
antwoord te geven. Wanneer de avond valt, laat
al mijn gedachten nog steeds die van U en Uw
Liefde zijn. En laat me slapen, zeker van mijn
veiligheid, verzekerd van Uw zorg, en me in
blijdschap bewust dat ik Uw Zoon ben.’
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IK BEN NIET VAN DEZE WERELD
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is:
Oog om oog en tand om tand.
Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan.
Dit heb Ik tot u gesproken,
opdat gij in Mij vrede hebt.
In de wereld lijdt gij verdrukking,
maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Gij dan zult volmaakt zijn,
gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, omdat het in jou
is. En jij bent van jouw Vader. Jouw Koninkrijk is niet van
deze wereld, omdat het je van voorbij deze wereld werd
geschonken.
De wereld wordt niet verlaten door de dood maar door de
waarheid, en de waarheid kan worden gekend door allen
voor wie het Koninkrijk geschapen werd en op wie het
wacht.
Als je het feit wilt accepteren dat ik bij je ben, dan ontken
je de wereld en aanvaard je God. Mijn wil is de Zijne, en
jouw beslissing om mij te horen is de beslissing om Zijn
Stem te horen en in zijn Wil te verblijven.
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De wereld kan niets toevoegen aan de kracht en de glorie
van God en Zijn heilige Zonen, maar ze kan de Zonen
blind maken voor de Vader als ze haar aanschouwen.
Je kunt de wereld niet aanschouwen en God kennen.
Slechts een van beide is waar. Ik ben gekomen om je te
zeggen dat de keuze welk van de twee waar is niet de jouwe
is. Als dat zo was, zou je jezelf vernietigd hebben. Maar
God wilde de vernietiging van zijn scheppingen niet, want
Hij heeft ze voor de eeuwigheid geschapen. Zijn Wil heeft
jou verlost, niet van jezelf, maar van jouw illusie van jezelf.
Hij heeft jou verlost ten behoeve van jezelf.
Wat God niet heeft geschapen, bestaat niet. En alles wat
wel bestaat, bestaat zoals Hij het geschapen heeft.
De wereld die je ziet heeft niets met de werkelijkheid te
maken. Ze is jouw eigen maaksel, en ze bestaat niet.
Hier in het heden is de wereld bevrijd. Zodra jij het verleden
opgeheven laat worden en je de toekomst van je oeroude
angsten bevrijdt, vind je ontsnapping en schenk je die aan
de wereld.
Jij hebt de wereld tot slaaf gemaakt, je twijfels en ellende,
je pijnen en tranen; al je smarten drukken op haar en maken
de wereld een gevangene van je overtuigingen. De dood
treft haar overal omdat jij in je geest aan de bittere
gedachten van de dood vasthoudt.
De wereld bevrijden van elk soort pijn betekent slechts je
denken over jezelf veranderen. Er is geen wereld los van
jouw ideeën, want ideeën verlaten hun bron niet, en jij
houdt in je geest de wereld in gedachten in stand.
Verlossing, volmaakt en volledig, vraagt slechts om de
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geringe wens dat wat waar is werkelijk waar is, een beetje
bereidwilligheid om voorbij te zien aan wat er niet is; een
kleine zucht die eerder getuigt van de hemel dan van deze
wereld die door dood en troosteloosheid lijkt te worden
beheerst.
In een blij antwoord zal de schepping in jou opkomen om
de wereld die jij ziet door de Hemel te vervangen, volkomen
volmaakt en volledig. Wat is vergeving anders dan een
bereidwilligheid dat de waarheid waar is?
Toch wordt er niet van jou gevraagd je hallucinaties alleen
te verdrijven. Er wordt enkel van je gevraagd hun belang
te bepalen met betrekking tot hun resultaten voor jou. Als
je ze niet wilt op grond van verlies van vrede, worden ze
voor jou uit je geest verwijderd.
Als je bereid bent de rol van bewaker van je denksysteem
op te geven en het voor mij open te stellen, zal ik het heel
zachtaardig corrigeren en jou terugleiden naar God.
Waar concepten van het zelf opzij zijn gelegd, wordt de
waarheid geopenbaard precies zoals ze is. Wanneer elk
concept is betwijfeld en bevraagd, en herkend wordt dat
dit op geen enkele veronderstelling berust die standhoudt
in het licht, dan is de waarheid vrij om haar heiligdom te
betreden, verschoond en bevrijd van schuld.
Er is geen uitspraak die de wereld meer vreest te horen
dan deze:
Ik weet niet wat ik ben, en weet daarom niet wat
ik doe, waar ik ben, of hoe ik naar de wereld of
mijzelf moet kijken.
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Maar in dit leren wordt de verlossing geboren. En Wat jij
bent zal jou over Zichzelf vertellen.
Kom thuis. Je hebt je geluk niet gevonden in vreemde
plaatsen en afwijkende vormen die geen betekenis voor je
hebben, hoewel je geprobeerd hebt ze betekenisvol te
maken. Deze wereld is niet waar je thuishoort. Je bent hier
een vreemde.
Gods welkom wacht ons allen en Hij zal ons verwelkomen
zoals ik jou verwelkom. Vergeet het Koninkrijk van God
niet voor iets wat de wereld te bieden heeft.
‘Vader, de waarheid behoort mij toe. Mijn thuis is
in de Hemel vastgesteld door Uw Wil en de mijne.
Kunnen dromen mij tevredenstellen? Kunnen
illusies mij geluk brengen? Wat anders dan de
herinnering aan U kan Uw Zoon voldoening
schenken? Ik zal niets minder aanvaarden dan U
mij geschonken heeft. Ik word omringd door Uw
Liefde, voor eeuwig stil, voor eeuwig zachtaardig
en eeuwig veilig. Gods Zoon moet zijn zoals U
hem geschapen heeft.’
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IK BEN VAN BOVEN
Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.
En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar,
want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.
Voorwaar, Ik zeg u,
heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Jij, die de Liefde van God zou kunnen geven aan alles wat
je ziet en aanraakt en je herinnert, ontzegt jezelf letterlijk
de Hemel. Ik roep je op je te herinneren dat ik jou verkozen
heb om het Koninkrijk aan het Koninkrijk te onderwijzen.
Het Koninkrijk der Hemelen ben jij. Wat behalve jou heeft de
Schepper geschapen en wat is Zijn Koninkrijk behalve jij?
Zoekt eerst het Koninkrijk der Hemelen, want daar zijn
de wetten van God waarlijk in werking, en ze kunnen alleen
waarlijk in werking zijn omdat ze de wetten van de
waarheid zijn. Maar zoek enkel dit, want je kunt niets
anders vinden. Er is niets anders.
Gezegend ben jij die bereid bent God zonder angst om de
waarheid te vragen, want alleen zo kun je leren dat Zijn
antwoord de bevrijding van angst is.
Prachtig kind van God, je vraagt enkel om wat ik je heb
beloofd. Geloof je dat ik je zou misleiden? Het Koninkrijk
der Hemelen is in jou. Geloof dat de waarheid in mij is,
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want ik weet dat ze in jou is.
Vertrouw slechts op één ding en het zal voldoende zijn:
God wil dat je in de Hemel bent, en niets kan jou daarvan
weerhouden, of die weghouden van jou. Je wildste
misvattingen, je vreemde waanvoorstellingen, je meest
dreigende nachtmerries betekenen allemaal niets. Ze zullen
niet zegevieren over de vrede die God voor jou wil.
Ik breng Gods vrede terug naar al Zijn kinderen, want ik heb
die voor ons allen van Hem ontvangen. Niets kan zegevieren
over onze verenigde wil, omdat niets kan zegevieren over
die van God.
Er is niets buiten jou. Dat is wat je ten slotte moet leren,
omdat dit de bewustwording is dat het Koninkrijk der
Hemelen aan je teruggegeven is. Want alleen dit heeft God
geschapen, en Hij is er niet van weggegaan, noch heeft hij
het afgescheiden van Hemzelf gelaten.
Het Koninkrijk der Hemelen is de woning van Gods Zoon,
die zijn Vader niet heeft verlaten en die niet in afzondering
van Hem woont. De Hemel is geen plaats en ook geen
toestand. Het is enkel een bewustzijn van volmaakte eenheid,
en de kennis dat er niets anders is; niets buiten deze Eenheid
en niets anders daarbinnen.
De rede zal je zeggen dat er geen middenweg is waar je
twijfelachtig kunt stilstaan, om te wachten met het kiezen
tussen de vreugde van de Hemel en de ellende van de hel.
Tot je voor de Hemel kiest, ben je in de hel en in de ellende.
Waarom zou je op de Hemel wachten? Die is hier vandaag.
De tijd is de grote illusie dat die in het verleden of in de
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toekomst ligt. Maar dit kan niet zo zijn, als dit het is waar
God wil dat Zijn Zoon is. Hoe kan Gods Wil in het verleden
liggen, of nog moeten gebeuren? Wat Hij wil is nu, zonder
een verleden en geheel zonder toekomst. Het is even ver
verwijderd van de tijd als een minuscuul kaarsje van een
ster in de verte, of wat jij verkoos van wat je werkelijk wilt.
De Hemel zelf wordt bereikt met lege handen en open
geesten, die met niets komen om alles te vinden en het als
het hunne op te eisen.
God wil de Hemel niet incompleet hebben. De Hemel wacht
op jou, net als ik. Ik ben incompleet zonder jouw deel in mij.
En als ik heel ben gemaakt, gaan we samen naar ons oeroude
thuis, voor ons gereed gemaakt voor de tijd bestond en
onveranderd door de tijd bewaard gebleven, onberispelijk
en veilig, zoals het ten slotte zal zijn wanneer de tijd
beëindigd is.
Samen zullen we verdwijnen in de Aanwezigheid achter
de sluier, om niet verloren te zijn maar gevonden; om niet
gezien te worden maar gekend.
‘Vader, ik werd geschapen in Uw Geest, een heilige
Gedachte die zijn thuis nooit heeft verlaten. 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 altijd. En al Uw eigenschappen
verblijven in mij, omdat het Uw Wil is een Zoon te
hebben zo gelijk aan zijn Oorzaak dat Oorzaak
en Gevolg niet te onderscheiden zijn. Laat me
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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 ik weet dat U uiteindelijk Uw gevolgen zult
samenbrengen in de serene Hemel van Uw Liefde,
waar de aarde zal vervagen en alle afgescheiden
gedachten zich vol glorie zullen verenigen als de
Zoon van God.’
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IK BEN MET U AL DE DAGEN
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid;
want zij zullen verzadigd worden.
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.
En zie, Ik ben met u al de dagen
tot aan de voleinding der wereld.

Toen ik zei: ‘Ik ben met u al de dagen’, bedoelde ik dat
letterlijk. Ik ben voor niemand afwezig, in welke situatie
dan ook. Omdat ik altijd met jou ben, ben jij de weg, de
waarheid en het leven.
Mijn geest zal altijd als de jouwe zijn, omdat we als gelijken
werden geschapen. Het was enkel mijn beslissing die mij
alle macht in de Hemel en op aarde gaf. Mijn enige geschenk
aan jou is je te helpen dezelfde beslissing te nemen.
Deze beslissing is de keuze die met anderen te delen, want
de beslissing zelf is de beslissing om te delen. Ze wordt
genomen door te geven, en is daardoor de enige keuze die
op ware schepping lijkt.
Ik ben jouw voorbeeld voor het nemen van beslissingen. Door
mijn besluit voor God te kiezen heb ik je getoond dat deze
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beslissing genomen kan worden, en dat jij die kunt nemen.
Mijn aandeel in de Verzoening is niet compleet tot jij je
erbij aansluit en haar weggeeft.
Vanuit jezelf kun je niets, want vanuit jezelf ben je niets. Ik
ben niets zonder de Vader en jij bent niets zonder mij, want
door de Vader te ontkennen ontken je jezelf.
Een concept van het zelf wordt door jou gemaakt. Het
vertoont totaal geen gelijkenis met jezelf. Het is een afgod,
gemaakt om de plaats van jouw werkelijkheid als Zoon
van God in te nemen.
Het concept van jezelf dat je nu bezit garandeert dat jouw
functie hier voor altijd onvoltooid en onafgemaakt blijft. En
zo verdoemt het je tot een bitter gevoel van diepe
depressiviteit en futiliteit. Maar dat hoeft niet onveranderlijk
te zijn, tenzij je ervoor kiest het buiten het bereik van de
hoop op verandering te houden en het statisch en verborgen
in je geest vast te houden.
Het geheim van verlossing is slechts dit: dat je dit jezelf
aandoet. Wat de vorm van de aanval ook is, dit is nog
steeds waar. Wie ook de rol van aanvaller op zich neemt,
dit is nog steeds de waarheid. Wat ook de oorzaak lijkt te
zijn van enige pijn of enig lijden dat je voelt, dit is nog
steeds waar. Want je zou helemaal niet reageren op figuren
in een droom waarvan je wist dat je die droomde. Laat ze
zo hatelijk en boosaardig zijn als ze maar kunnen zijn, ze
kunnen geen effect op je hebben, tenzij jij naliet te herkennen
dat het jouw droom is.
Jouw doel is te ontdekken wie je bent, daar jij je Identiteit
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hebt ontkend door de schepping en haar Schepper aan te
vallen. Nu leer je hoe je je de waarheid kunt herinneren.
Want deze aanval moet door vergeving worden vervangen,
zodat gedachten van leven de plaats kunnen innemen van
gedachten van de dood.
Schenk je geloof aan mij, en ik zal het voorzichtig plaatsen
op de heilige plaats waar het thuishoort. Je zult daar geen
misleiding aantreffen, maar alleen de simpele waarheid.
Ontzeg me niet het kleine geschenk dat ik vraag, wanneer
ik in ruil daarvoor Gods vrede aan jouw voeten leg, en de
macht om deze vrede naar iedereen te brengen die onzeker,
eenzaam en in voortdurende angst door de wereld dwaalt.
Zoals je onderwijst, zo zul je leren. Ik zal je nooit verlaten of
in de steek laten, want jou in de steek laten zou betekenen
dat ik mezelf in de steek laat, en God die mij geschapen
heeft.
De wereld kan geen beelden van jou onderwijzen, tenzij jij
ze wilt leren. Er zal een tijd komen dat alle beelden voorbij
zijn gegaan, en jij zult zien dat je niet weet wat je bent.
Naar deze onverzegelde en open geest keert de waarheid
ongehinderd en ongebonden terug.
Ik maak de reis met jou. Want ik deel een korte poos je
twijfels en je angsten, opdat je tot mij komen kunt die de
weg herkent waarlangs 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 blijven bij hen die hij onderwijst,
zien wat zij zien, maar nog steeds in zijn gedachten de weg
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vasthouden die hem eruit heeft geleid en die nu jou eruit
zal leiden samen met hem.
Ik heb geroepen, en jij zult antwoorden. Wonderen zijn
natuurlijk, omdat ze uitingen van liefde zijn. Mijn roep aan
jou is even natuurlijk als jouw antwoord, en even
onvermijdelijk.
De weg is vrij. Nu volgen we samen in vrede. Je hebt je
hand naar mij uitgestrekt en ik zal je nooit verlaten.
Wij zijn één en het is enkel deze eenheid die we zoeken, nu
we deze paar laatste stappen volbrengen, waarmee de reis
eindigt die nooit begonnen was.
‘Ik dank U, Vader, voor deze heiligen die mijn
broeders zijn, zoals ze Uw Zonen zijn. Mijn geloof
in hen is het Uwe. Ik ben er even zeker van dat ze
tot mij zullen komen, als U zeker bent van wat zij
zijn, en voor eeuwig zullen zijn. Zij zullen het
geschenk aanvaarden dat ik hun bied, want U heeft
het mij in hun naam geschonken. En zoals ik
slechts Uw Wil wens te doen, zo zullen ook zij
hiervoor kiezen. En ik zeg dank voor hen. Het
lied van de verlossing zal over de wereld
weerklinken bij elke keuze die zij maken. Want
wij zijn één in doel en het eind van de hel is nabij.’
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JEZUS VAN NAZARET
over de schrijver
Er is geen hulp nodig om de Hemel binnen te gaan, want je
hebt die nooit verlaten. Maar er is wel hulp nodig van buiten
jezelf zoals je beperkt wordt door valse geloofsovertuigingen over je Identiteit, die in de werkelijkheid alleen door
God is vastgesteld.
Helpers worden je gegeven in vele vormen, hoewel ze op
het altaar één zijn. Achter elk van hen is een Gedachte van
God, en dit zal nooit veranderen. Maar ze hebben namen
die een tijdlang van elkaar verschillen, want de tijd heeft
symbolen nodig, omdat die zelf onwerkelijk is. Hun namen
zijn talrijk, maar we zullen niet voorbij gaan aan de namen
die de cursus zelf gebruikt.
God helpt niet, omdat hij niets weet van behoefte. Maar
Hij schept alle Helpers voor Zijn Zoon zolang hij gelooft
dat zijn fantasieën waar zijn. Dank God voor hen, want
zij zullen jou naar huis leiden.
De naam Jezus is de naam van iemand die een mens was,
maar die het gelaat van Christus zag in al zijn broeders, en
zich God herinnerde. Zo werd hij met Christus
geïdentificeerd, niet langer een mens, maar één met God.
De mens was een illusie, want hij leek een afgescheiden
wezen te zijn dat op zichzelf stond, in een lichaam dat zijn
zelf weg leek te houden van het Zelf, zoals alle illusies dat
doen. Maar wie kan verlossen, tenzij hij illusies ziet en ze
identificeert als wat ze werkelijk zijn?
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Jezus blijft een Verlosser, omdat hij het onware zag zonder
het voor waar aan te nemen. En Christus had zijn vorm
nodig, zodat hij aan de mensen kon verschijnen en hen van
hun illusies kon verlossen.
In zijn volledige vereenzelviging met de Christus – de
volmaakte Zoon van God, Zijn enige schepping en Zijn
vreugde, voor eeuwig zoals Hij en één met Hem – werd
Jezus wat jullie allen moeten zijn. Hij wees de weg, zodat
jij hem kunt volgen.
Hij leidt jou terug naar God, want hij zag de weg voor
zich en volgde die. Hij maakte een duidelijk onderscheid,
voor jou nog onduidelijk, tussen het onware en het ware.
Hij bood je een laatste demonstratie dat het onmogelijk is
Gods Zoon te doden, en dat zijn leven op geen enkele wijze
kan worden veranderd door zonde en kwaad,
kwaadaardigheid, angst of dood.
En om die reden zijn al jouw zonden vergeven, want ze
hadden helemaal geen gevolgen.
En dus waren ze slechts dromen.
Sta op met hem die jou dit toonde, want dat ben je hem
verschuldigd die jouw dromen met je deelde, opdat ze
verdreven konden worden. En die ze nog altijd met je deelt,
om één met jou te zijn.
Is hij de Christus? O ja, samen met jou. Zijn korte leven op
aarde was niet genoeg om de machtige les te onderwijzen die
hij voor jullie allen geleerd heeft. Hij zal bij je blijven om je
uit de hel die jij gemaakt hebt naar God te leiden. En wanneer
je jouw wil met die van hem verbindt, zal jouw zicht zijn
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visie zijn, want de ogen van Christus worden gedeeld.
Met hem meelopen is even natuurlijk als met een broer
lopen die je vanaf je geboorte kent, want dat is hij werkelijk.
Er zijn bittere idolen gemaakt van hem die slechts een
broeder voor de wereld wilde zijn. Vergeef hem jouw
illusies en zie wat een dierbare broeder hij voor jou zal
zijn. Want hij zal jouw geest eindelijk tot rust brengen en
die samen met jou naar jouw God brengen.
Is hij Gods enige Helper? Zeker niet. Want de Christus
neemt veel vormen aan met verschillende namen, tot hun
eenheid kan worden herkend. Maar Jezus is voor jou de
drager van Christus’ enkelvoudige boodschap van Gods
Liefde. Je hebt geen andere nodig.
Het is mogelijk zijn woorden te lezen en er baat bij te vinden
zonder hem in je leven te aanvaarden. Maar hij zou je nog
een beetje meer kunnen helpen als je jouw vreugde en
verdriet met hem wilt delen en ze allebei achterlaat om de
vrede van God te vinden. Maar hij wil vooral dat je zijn
les leert, en wel deze:
‘Er is geen dood, omdat de Zoon van God als zijn
Vader is. Niets wat jij kunt doen, kan Eeuwige
Liefde veranderen. Vergeet je dromen van zonde
en schuld, en kom in plaats daarvan met mij mee
om in de opstanding van Gods Zoon te delen. En
breng al diegenen met je mee die Hij naar jou
gezonden heeft om voor te zorgen, zoals ik voor
De beschrijving van onze Verlosser komt uit
het Handboek voor Leraren in Een Cursus In Wonderen.
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Deze woorden van de opstanding van Jezus Christus
komen uit het Nieuwe Testament
en uit de instructie van verlossing in
zijn Cursus In Wonderen.
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