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V R E D E
De helende kracht
van
liefde en vergeving

De heiligste van alle plekken op aarde is waar een
oeroude haat een huidige liefde is geworden...

Meditaties uit Een Cursus In Wonderen
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In vrede zij mijn denkgeest.
Laat al mijn gedachten stil zijn.
Vader, vandaag kom ik tot U om de vrede te zoeken die U
alleen kunt geven. Ik kom in stilte. In de rust van mijn
hart, in de diepste domeinen 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, vol overtuiging en
liefde, in de zekerheid dat U mijn roep zult horen en mij
antwoorden zult.
Nu wachten we in rust en vrede. God is hier, omdat we samen
wachten. Ik weet zeker dat Hij tot jou zal spreken, en jij
Hem horen zult. Aanvaardt mijn vertrouwen, want het is dat
van jou. Onze geest is één. We wachten met één bedoeling:
het antwoord van onze Vader te horen op onze roep, 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.
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Nu zoek en vind ik de vrede van God.
In vrede werd ik geschapen. En in vrede blijf ik. Het is me
niet gegeven mijn Zelf te veranderen. Hoe genadig is God
mijn Vader, dat Hij mij, toen Hij mij schiep, voor eeuwig
vrede gaf. Nu vraag ik slechts te zijn wat ik ben. En kan dit
me worden ontzegd als het voor eeuwig waar is?
Vader, ik zoek de vrede die U mij bij mijn schepping als
de mijne hebt gegeven. Wat toen gegeven werd moet nu
hier zijn, want mijn schepping stond los van tijd en blijft
nog altijd boven elke verandering verheven. De vrede
waarin Uw Zoon in Uw Geest werd geboren, straalt daar
nog onveranderd. Ik ben zoals U mij hebt geschapen.
Het is Uw Wil die haar gaf aan Uw Zoon.
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Vandaag geef ik God mijn leven,
opdat Hij het leidt.
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 daden, opdat ik Uw Wil
mag doen in plaats van doelen na te jagen die niet
kunnen worden bereikt en tijd te verspillen met nutteloze
fantasieën. Vandaag kom ik tot U. Ik zal een stap terug
doen en U eenvoudig volgen. Weest U de Gids, en ik de
volgeling die de wijsheid van het Oneindige niet in twijfel
trekt, noch de Liefde waarvan ik de tederheid niet bevatten
kan, maar die toch Uw volmaakte gave is aan mij.
Vandaag hebben we één Gids die ons verder leidt. En terwijl
we samen onze weg gaan, zullen we deze dag zonder enig
voorbehoud aan Hem geven. Dit is Zijn dag. En dus is het
een dag van talloze gaven en weldaden voor ons.
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Uw vrede is met mij, Vader. Ik ben veilig.
Uw vrede omringt me, Vader. Waar ik ga, vergezelt Uw
vrede mij. Zij werpt haar licht op ieder die ik ontmoet. Ik
breng haar naar hen die diepongelukkig, die eenzaam
en angstig zijn. Ik schenk Uw vrede aan hen die pijn
lijden, of treuren om een verlies, of 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, opdat ik mijn
Zelf weer herkennen zal.
En zo gaan wij in vrede. Aan heel de wereld geven we de
boodschap die we hebben ontvangen. En op die manier
zullen we de Stem namens God horen, die tot ons spreekt
als wij Zijn Woord verkondigen, en wiens Liefde we
herkennen doordat we het Woord delen dat Hij ons gegeven
heeft.
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Vergeving maakt een eind aan
alle lijden en verlies.
Vergeving schetst een beeld van een wereld waarin lijden
voorbij is, verlies onmogelijk wordt en woede zinloos is. De
aanval is opgehouden en de waanzin ten einde. Welk lijden
is nu nog denkbaar? Welk verlies kan nog worden
volgehouden? De wereld wordt een oord van vreugde,
overvloed, naastenliefde en oneindig geven. Ze is nu zo
verwant aan de Hemel dat ze snel wordt getransformeerd in
het licht dat ze weerspiegelt. En zo komt de reis die de Zoon
van God begonnen is ten einde in het licht waarvandaan hij
kwam.
Vader, we willen onze geest aan U teruggeven. We hebben
die verraden, hem in een klem van bitterheid vastgezet
en hem angst aangejaagd met gedachten over geweld en
dood. Nu willen we opnieuw in U rusten, zoals U ons
geschapen hebt.
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Laat elke stem verstommen,
behalve die van God.
Vader, vandaag wil ik alleen 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
komt tot U om U om de waarheid te vragen. En de
waarheid is niets anders dan Uw Wil, die ik vandaag
met U wil delen.
Vandaag laten we geen enkele egogedachte onze woorden
of daden richten. Wanneer zulke gedachten zich aandienen,
doen we rustig een stap terug en kijken ernaar, en laten ze
dan los. Wat ze met zich mee zouden brengen, willen we
niet. En dus kiezen we er niet voor ze vast te houden. Nu
zijn ze stil. En in die stilheid, geheiligd door Zijn Liefde,
spreekt God tot ons en vertelt ons van onze wil, nu we ervoor
kozen ons hem te herinneren.
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Deze dag verkies ik door te brengen in
volmaakte vrede.
Het schijnt me niet toe dat ik ervoor kan kiezen vandaag
louter vrede te ervaren. En toch verzekert mijn God me dat
Zijn Zoon is zoals Hij. Laat ik deze dag vertrouwen hebben
in Hem die zegt dat ik Gods Zoon ben. En laat de vrede die
ik vandaag als de mijne verkies, getuigen dat het waar is wat
Hij zegt. Gods Zoon kan geen zorgen hebben en moet voor
eeuwig in de vrede van de Hemel zijn. In Zijn Naam geef ik
deze dag om te ontdekken wat mijn Vader voor mij wil, dat
als het mijne te aanvaarden en het al mijn Vaders Zonen te
geven, tegelijk met mij.
En aldus, mijn Vader, wil ik deze dag met U doorbrengen.
Uw zoon is U niet vergeten. De vrede die U hem gegeven
hebt, is nog altijd in zijn geest, en het is daar dat ik deze
dag verkies door te brengen.
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God is vandaag mijn enige doel.
De weg naar God loopt via vergeving hier. Er is geen andere
weg. Als de geest geen zonde had gekoesterd, welke
noodzaak zou er dan zijn geweest om de weg te vinden
naar waar jij bent? Wie zou nog in het ongewisse kunnen
verkeren? Wie zou onzeker kunnen zijn over wie hij is? En
wie zou nog kunnen blijven slapen, in zware wolken van
twijfel omtrent de heiligheid van hem die God zondeloos
geschapen heeft? Hier kunnen we alleen maar dromen. Maar
we kunnen dromen dat we hem vergeven hebben in wie
alle zonde voor altijd onmogelijk is, en dit is wat we vandaag
verkiezen te dromen. God is ons doel, vergeving is het middel
waardoor onze denkgeest ten lange leste tot Hem terugkeert.
En dus, Vader, willen we tot U komen op de door U
aangewezen weg. We hebben geen ander doel dan Uw
Stem te horen en de weg te vinden die Uw heilig Woord
ons heeft getoond.
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Laat me vandaag geen verschillen zien.
Vader, U hebt 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 dit ene duizend namen geven wanneer één enkele
volstaat? Want Uw Zoon moet Uw Naam dragen, omdat
U hem schiep. 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 vandaag 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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Ik ben omr ingd door de Liefde van God.
Vader, U staat voor en achter 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 betekenisloos geloof. Want wat Uw Zoon
omringt en hem veilig beschermt 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 verstoken is van de Liefde 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.
Mijn broeders, sluit je vandaag hierin bij mij aan. Dat is het
gebed van verlossing. Moeten we ons niet verenigen in wat
de wereld zal verlossen, samen met ons?
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De zachtaardigheid van de schepping
is alles wat ik zie.
Ik heb inderdaad de wereld verkeerd begrepen, omdat ik
mijn zonden erop heb gelegd en die naar me terug zag kijken.
Hoe venijnig leken ze! En hoe misleid was ik te denken dat
wat ik vreesde zich in de wereld bevond, in plaats van enkel
in mijn geest. Vandaag zie ik de wereld in de hemelse
zachtaardigheid waarmee de schepping straalt. Er schuilt
geen angst in. Laat niet de uiterlijke schijn van mijn zonden
het hemelse licht verduisteren dat de wereld overstraalt. Wat
daar weerspiegeld wordt, huist in de Geest van God. De
beelden die ik zie, weerspiegelen mijn gedachten. Toch is
mijn geest één met die van God. En zo kan ik de
zachtaardigheid van de schepping zien.
In stilte wil ik naar de wereld kijken, die slechts Uw
Gedachten weerspiegelt en ook de mijne. Laat ik
onthouden dat ze dezelfde zijn en ik zal de
zachtaardigheid van de schepping zien.
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Mijn hart klopt mee in de vrede van God.
Om mij heen is al het leven dat God in Zijn Liefde schiep.
Het roept mij toe in elke harteklop en in elke ademtocht, in
elke handeling en in elke gedachte. Vrede vervult mijn hart
en overstroomt mijn lichaam met het doel van vergeving.
Nu is mijn geest geheeld, en al wat ik nodig heb om de wereld
te verlossen is mij gegeven. Elke hartslag brengt me vrede,
elke ademtocht vervult me met kracht. Ik ben een
boodschapper van God, geleid door Zijn Stem, door Hem in
liefde gedragen, en voor eeuwig kalm en vredig in zijn
liefdevolle Armen gehouden. Elke hartslag roept Zijn Naam
en krijgt telkens antwoord van Zijn Stem die me verzekert
dat ik thuis ben in hem.
Laat ik aan Uw Antwoord, niet aan het mijne gehoor
geven. 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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Laat alles zijn precies zoals het is.
Laat me vandaag niet Uw criticus zijn, Heer, en tegen U
oordelen. Laat ik niet proberen me te mengen in Uw
schepping en die tot ziekelijke vormen te vervormen. Laat
ik bereid zijn mijn wensen terug te trekken van haar
eenheid, en haar aldus te laten zijn zoals U haar schiep.
Want zo zal ik ook in staat zijn mijn Zelf te herkennen
zoals U mij geschapen hebt. In liefde werd ik geschapen
en in liefde zal ik voor eeuwig blijven. Wat kan me bang
maken, wanneer ik alles laat zijn precies zoals het is?
Laat onze blik vandaag niet godslasterlijk zijn, en laten we
onze oren evenmin naar leugende tongen laten luisteren.
Alleen de werkelijkheid is vrij van pijn. Alleen de
werkelijkheid is vrij van verlies. Alleen de werkelijkheid is
volkomen veilig. En alleen dit zoeken wij vandaag.
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Vandaag behoort aan liefde toe.
Laat me niet bang zijn.
Vader, vandaag wil ik alles laten zijn zoals U het
geschapen hebt, en Uw Zoon de eer geven die bij zijn
zondeloosheid past: de liefde van een broeder voor zijn
broeder en zijn Vriend. Hierdoor ben ik verlost. Hierdoor
ook zal de waarheid binnentreden waar eens illusies
waren, licht zal alle duisternis vervangen en uw Zoon
zal weten dat hij is zoals U hem geschapen hebt.
Een speciale zegening komt vandaag tot ons, van Hem die
onze Vader is. Schenk Hem deze dag en er zal vandaag geen
angst zijn, aangezien de dag aan liefde is gegeven.
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De stilheid van Gods vrede is mijn deel.
Misschien zijn we nu klaar voor een dag van ongestoorde
vredigheid. Als dit nog niet haalbaar is, zijn we voldaan en
zelfs meer dan tevreden te kunnen leren hoe zo’n dag kan
worden bereikt. Mochten we een verstoring toelaten, laten
we dan leren hoe we die van ons af kunnen zetten en weer
tot vrede kunnen komen. We hoeven onze geest slechts met
overtuiging te zeggen: ‘De stilheid van Gods vrede is mijn
deel,’ en niets kan de vrede verstoren die God Zelf Zijn Zoon
geschonken heeft.
Vader, Uw vrede is mijn deel. Waarom zou ik dan bang
zijn dat iets me kan beroven van wat U zou willen dat ik
behoud? Ik kan Uw gaven aan mij niet verliezen. En dus
is de vrede die U aan Uw Zoon gegeven hebt nog steeds
bij mij, in de stilte en in mijn eigen eeuwige liefde voor
U.
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Als ik gebonden ben, is mijn Vader niet vrij.
Als ik aanvaard dat ik in een lichaam gevangen zit, in een
wereld waarin alles wat schijnt te leven, blijkt 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 onontkoombaar.
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, is geen deel
van de waarheid.
Vader, ik vraag om niets 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 de waanzin en in plaats van angst. Want de waarheid
is veilig en alleen liefde staat vast.
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De stilte van de Hemel omhult
vandaag mijn hart.
Vader, wat een stilte vandaag! Wat vallen alle dingen
rustig op hun plaats! Dit is de dag die als het tijdstip
werd gekozen waarop ik de les begrijpen ga dat het niet
nodig is dat ik iets doe. In U is iedere keuze al gemaakt.
In U is ieder conflict opgelost. In U is alles wat ik hoop te
vinden al gegeven aan mij. Uw vrede is de mijne. Mijn
hart is vredig en mijn geest in rust. Uw Liefde is de
Hemel en Uw Liefde is de mijne.
De stilheid van vandaag zal ons de hoop geven dat we de
weg hebben gevonden en daarlangs heel ver zijn gereisd
naar een volkomen zeker doel. Vandaag zullen we niet
twijfelen aan de eindbestemming die God Zelf voor ons in
het vooruitzicht heeft gesteld. We vertrouwen in Hem en in
ons Zelf, dat nog altijd één is met Hem.
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Laat me vandaag mijn broeders verleden vergeten.
Dit is de gedachte die me naar U leidt en tot mijn einddoel
voert. Zonder mijn broeder kan ik niet komen tot U. En
om mijn Bron te kennen moet ik eerst begrijpen wat U als
één met mij geschapen hebt. Het is de hand van mijn
broeder die me naar U leidt. Zijn zonden liggen in het
verleden samen met die van mij, en ik ben verlost want
het verleden is voorbij. Laat me dat niet koesteren in mijn
hart of ik zal de weg die naar U voert verliezen. Mijn
broeder is mijn verlosser. Laat me de verlosser die U me
gegeven hebt niet aanvallen. Maar laat me hem eren die
Uw Naam draagt, en me zo herinneren dat Die ook de
mijne is.
Vergeef mij dan, vandaag. En je zult weten dat je mij vergeven
hebt als jij je broeder in het licht van heiligheid aanschouwt.
Hij kan niet minder heilig zijn dan ik, en jij kunt niet heiliger
zijn dan hij.
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Alle angst is voorbij, en hier is louter liefde.
Alle angst is voorbij, nu zijn bron is verdwenen en daarmee
alle angstgedachten verdwenen zijn. Liefde blijft de enige
toestand in het nu, waarvan de Bron voor eeuwig en altijd
hier is. Kan de wereld stralend en helder, veilig en
uitnodigend lijken, terwijl al mijn vroegere vergissingen op
haar drukken en mij verwrongen vormen van angst laten
zien? Maar in het heden is liefde onmiskenbaar en zijn haar
gevolgen zonneklaar. Heel de wereld straalt in de
weerspiegeling van haar heilig licht, en ik zie een wereld
die ten lange leste is vergeven.
Vader, laat uw heilige wereld vandaag niet aan mijn
blik ontsnappen. En laat evenmin mijn oren doof zijn
voor alle dankliederen die de wereld zingt onder de
klanken van de angst. Er is een werkelijke wereld die
door het heden wordt behoed voor alle vroegere
vergissingen. En ik wil vandaag alleen deze wereld voor
mijn ogen zien.
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Vergeving is het enige geschenk dat ik geef.
Vergeving is het enige geschenk dat ik geef, want het is het
enige geschenk dat ik verlang. En al wat ik geef, geef ik aan
mijzelf. Dit is de eenvoudige formule voor verlossing. En ik,
die verlost wil worden, wil me die eigen maken, zodat dit de
manier wordt waarop ik in een wereld leef die verlossing
nodig heeft, en die verlost zal worden wanneer ik de
Verzoening voor mezelf aanvaard.
Vader, hoe zeker zijn Uw wegen, hoe onbetwistbaar hun
eindresultaat en hoe nauwgezet is iedere stap in mijn
verlossing reeds vastgelegd en door Uw genade volbracht.
Dank aan U voor Uw eeuwige gaven, en dank aan U
voor mijn Identiteit.
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En God Zelf zal alle tranen wissen.
Vader, als ik niet oordeel, kan ik niet in tranen zijn.
Noch kan ik pijn lijden, of voelen dat ik verlaten ben of
overbodig in de wereld. Omdat ik er niet over oordeel, is
dit mijn thuis, en daarom is het alleen maar wat U wilt.
Laat me de wereld vandaag onveroordeeld zien, door
blije ogen die door vergeving van elke vervorming zijn
bevrijd. Laat me Uw wereld zien in plaats van de mijne.
En alle tranen die ik vergoot zullen vergeten zijn, want
hun bron is verdwenen. Vader, ik zal geen oordeel vellen
over Uw wereld vandaag.
Gods wereld is gelukkig. Zij die ernaar kijken, kunnen er
enkel hun vreugde aan toevoegen en haar zegenen als reden
tot nog meer vreugde in hen. We waren in tranen, omdat we
niet begrepen. Maar we hebben geleerd dat de wereld die
we zagen onwaar was, en we zullen vandaag Gods wereld
zien.
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Dit ogenblik is de enige tijd die er is.

ik is de enige tijd die er is.
Ik heb me van de tijd een zodanige voorstelling gemaakt
dat ik mijn doel verijdel. Als ik verkies voorbij de tijd
tijdloosheid te bereiken, moet ik mijn beeld over waar de
tijd toe dient, veranderen. Het kan niet het doel van de tijd
zijn om verleden en toekomst te bewaren als één geheel.
Het enige interval waarin ik van de tijd kan worden verlost,
is nu. Want in dit ogenblik is vergeving gekomen om me te
bevrijden. De geboorte van Christus is nu, zonder verleden
of toekomst. Hij is gekomen om Zijn directe zegen aan de
wereld te geven en die tot tijdloosheid en liefde terug te
brengen. En liefde is eeuwig aanwezig, hier en nu.
Dank U, Vader, voor dit ogenblik. Nu is het dat ik word
verlost. Dit ogenblik is de tijd die U voor de bevrijding
van Uw Zoon, en voor de verlossing van de wereld in
hem, hebt bestemd.
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Ik zal vandaag niet bang zijn om
naar binnen te kijken.
In mij is eeuwige onschuld, want het is Gods Wil dat die
daar voor eeuwig en altijd is. Ik, Zijn Zoon, wiens wil even
onbegrensd is als de Zijne, kan hierin geen verandering
willen. Want mijn Vaders Wil verloochenen is de mijne
verloochenen. Naar binnen kijken is niets anders dan mijn
wil vinden zoals God die geschapen heeft en zoals die is. Ik
ben bang naar binnen te kijken, omdat ik denk dat ik een
andere wil gemaakt heb die niet waar is, en die ik tot
werkelijkheid heb gemaakt. Toch heeft die geen gevolgen.
In mij is de Heiligheid van God. In mij is de herinnering van
Hem.
De stap die ik vandaag zet, Vader, is mijn onbetwistbare
bevrijding van ijdele dromen over zonde. Uw altaar blijft
sereen en onbezoedeld. Het is het heilige altaar voor mijn
Zelf, en daar vind ik mijn ware Identiteit.
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Deze dag breng ik onbevreesd en in liefde door.
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 tijd van doen. De
vreugde die tot me komt is niet iets van dagen of van
uren, want ze komt van de Hemel tot Uw Zoon. Deze dag
zal Uw zoete herinnering aan mij zijn om U te gedenken,
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 word 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 geschonken heeft en die ons heeft
bevrijd. We hebben onze vrede en heiligheid hervonden. Er
is vandaag in ons geen ruimte voor angst, want we hebben
liefde in ons hart verwelkomd.
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Ik beoordeel alles zoals ik wil dat het is.
Oordelen werd gemaakt om als wapen tegen de waarheid
te dienen. Het scheidt datgene af waartegen het wordt
gebruikt en isoleert het als was het iets aparts. En dan maakt
het ervan wat jij zou willen dat het is. Het oordeelt over wat
het niet begrijpen kan, omdat het de totaliteit niet kan zien
en daarom verkeerd oordeelt. Laten we er vandaag geen
gebruik van maken, maar het tot een geschenk maken voor
Hem die het anders weet te benutten. Hij zal ons ontlasten
van de kwelling van alle oordelen die we tegen onszelf in
het leven riepen, en opnieuw innerlijke vrede tot stand
brengen door ons Gods Oordeel te geven over Zijn Zoon.
Vader, we wachten vandaag met een open geest om Uw
Oordeel te horen over de Zoon die U liefhebt. We kennen
hem niet, en we kunnen niet oordelen. En dus laten we
Uw Liefde beslissen wat hij, die U als Uw Zoon geschapen
hebt, moet zijn.
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Ik zie alles zoals ik wil dat het is.
Waarneming volgt op oordeel. Wanneer we geoordeeld
hebben, zien we bijgevolg wat we willen zien. Want ons
zicht kan alleen maar dienen om ons te bieden wat we
hebben willen. Het is onmogelijk om niet op te merken wat
we willen zien en te negeren waarnaar we verkozen te kijken.
Hoe zeker moet daarom de werkelijke wereld het heilige
zicht komen begroeten van eenieder die de doelstelling van
de Heilige Geest tot zijn doel maakt bij het zien. En hij kan
niet anders dan waarnemen wat Christus wil dat hij ziet, en
de Liefde van Christus delen voor wat hij gadeslaat.
Ik heb geen ander doel voor vandaag dan te kijken naar
een bevrijde wereld, bevrijd van alle oordelen die ik heb
geveld. Vader, dit is Uw Wil voor mij vandaag, en daarom
is het vanzelfsprekend ook mijn doel.
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Laat nu een nieuwe waarneming tot mij komen.
Vader, er is een visie die alle dingen als zondeloos beziet,
zodat angst verdwenen is en waar die was, liefde wordt
binnengenood. En liefde zal komen waar ze maar wordt
gevraagd. Deze visie is Uw gave. De ogen van Christus
bezien een vergeven wereld. In Zijn zicht zijn al haar
zonden vergeven, want Hij ziet geen zonde in iets waar
Hij naar kijkt. Laat nu Zijn ware waarneming tot mij
komen, opdat ik uit mijn droom van zonde ontwaken
mag en in mij mijn zondeloosheid zien, die U volkomen
onbezoedeld bewaard hebt op het altaar voor Uw heilige
Zoon, het Zelf waarmee ik me vereenzelvigen wil.
Laten we elkaar vandaag met de ogen van Christus bezien.
Hoe prachtig zijn we! Hoe heilig en hoe liefdevol! Kom,
broeder, verbind je vandaag met mij. We verlossen de wereld
wanneer wij ons hebben verbonden. Want in onze visie wordt
zij even heilig als het licht in ons.
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Alle geschenken die ik mijn broeders geef,
zijn de mijne.
Zoals elk geschenk dat mijn broeders geven van mij is, zo
behoort ieder geschenk dat ik geef mij toe. Elk laat een
vroegere vergissing verdwijnen, zonder een schaduw achter
te laten op de heilige geest die mijn Vader liefheeft. Zijn
genade wordt me geschonken in elk geschenk dat een
broeder door alle tijden heen en ook voorbij alle tijden
ontvangen heeft. Mijn schatkamer is vol, en engelen bewaken
haar open deuren, opdat geen enkel geschenk verloren gaat
en er alleen meer worden bijgevoegd. Laat me komen naar
waar mijn schatten zijn, en daar binnengaan waar ik werkelijk
thuis en welkom ben, te midden van de geschenken die God
mij gegeven heeft.
Vader, ik wil Uw geschenken vandaag aannemen. Ik
herken ze niet. Maar ik vertrouw erop dat U die ze gegeven
hebt het middel zult verschaffen waardoor ik ze kan
aanschouwen, hun waarde kan zien en alleen Uw
geschenken kan koesteren als wat ik verlang.
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Al wat ik denk te zien, weerspiegelt een idee.
Dit is de grondgedachte van verlossing: wat ik zie
weerspiegelt een proces in mijn geest, dat begint met mijn
idee van wat ik wil. Vandaaruit bedenkt de geest een beeld
van wat hij verlangt, van waarde acht en daarom probeert te
vinden. Deze beelden worden dan naar buiten geprojecteerd,
gezien, als werkelijk beschouwd en als eigendom bewaakt.
Uit waanzinnige wensen ontstaat een waanzinnige wereld.
Uit oordelen ontstaat een veroordeelde wereld. En uit
vergevende gedachten komt een lieflijke wereld voort,
genadig voor de heilige Zoon van God, om hem een
vriendelijk thuis te bieden, waar hij een poos kan rusten
voor hij verder reist, om zijn broeders te helpen samen met
hem voort te gaan en de weg te vinden naar de Hemel en
naar God.
Onze Vader, Uw ideeën weerspiegelen de waarheid, en
de mijne brengen los van die van U alleen maar dromen
voort. Laat me zien wat alleen de Uwe weerspiegelen,
want die en die alleen bepalen de waarheid.
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Ik ben voor eeuwig een Gevolg van God.
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 hebt, ben ik gebleven.
Waar U mij gehuisvest hebt, 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
weten dat ik een Gevolg van God ben en dus het vermogen
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
tenslotte Uw gevolgen samen zult brengen in de vredige
Hemel van Uw Liefde, waar de aarde zal verdwijnen en
alle afgescheiden gedachten zich glorievol zullen
verenigen als de Zoon van God.
Laten we vandaag het verdwijnen van de aarde gadeslaan,
eerst getransformeerd, om dan, vergeven, volledig op te gaan
in Gods heilige Wil.
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Ik zal mezelf vandaag geen pijn meer doen.
Laten we deze dag vergeving aanvaarden als onze enige
functie. Waarom zouden we onze geest aanvallen en hem
beelden geven van pijn? Waarom zouden we hem leren dat
hij machteloos is, wanneer God Zijn macht en Liefde aanreikt
en hem uitnodigt te nemen wat reeds het zijne is? De geest
die bereid is gemaakt de gaven van God te aanvaarden, is
tot de geest hersteld, en breidt zijn vrijheid en zijn vreugde
uit, zoals het de Wil is van God, verenigd met die van hem.
Het Zelf dat God geschapen heeft kan niet zondigen en kan
daarom niet lijden. Laten we er vandaag voor kiezen dat Hij
onze identiteit is, en zo voorgoed ontsnappen aan alles wat
de droom van angst ons schijnbaar biedt.
Vader, Uw Zoon kan niet worden gekwetst. En als we
denken dat we lijden, verzuimen we slechts onze ene
Identiteit te kennen, die we delen met U. We willen daar
vandaag naar terugkeren om voorgoed van al onze
vergissingen te worden bevrijd, en te worden verlost van
wat we dachten dat we waren.
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Vergeving beëindigt hier de droom van conflict.
Een conflict moet worden opgelost. Je kunt het niet
vermijden, opzij schuiven, ontkennen, vermommen, elders
zien, anders noemen of door enige vorm van misleiding
verbergen, als je eraan ontsnappen wilt. Het moet precies
gezien worden zoals het is, daar waar je denkt dat het is, in
de werkelijkheid die eraan gegeven is en met het doel dat
de geest eraan heeft toegekend. Want alleen dan worden
zijn verdedigingen opgeheven en kan de waarheid haar licht
erover laten schijnen terwijl het verdwijnt.
Vader, vergeving is het licht dat U gekozen hebt om alle
conflict en twijfel weg te schijnen en om het pad te
verlichten van onze terugkeer naar U. Geen ander licht
dan dit kan een eind maken aan onze boze droom. Geen
ander licht dan dit kan de wereld verlossen. Want dit
alleen zal nooit en in geen enkel opzicht falen, omdat
het Uw gave is aan Uw geliefde Zoon.
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Vandaag maak ik aanspraak op
de gaven van vergeving.
Ik zal geen dag langer wachten om de rijkdommen te vinden
die mijn Vader mij biedt. Illusies zijn allemaal zinloos, en
dromen zijn al voorbij op het moment dat ze worden
geweven uit gedachten die berusten op onjuiste
waarnemingen. Laat ik vandaag niet weer zulke povere
geschenken aannemen. Gods Stem biedt de vrede van God
aan allen die luisteren en ervoor kiezen Hem te volgen. Dit
is vandaag mijn keuze. En dus ga ik de rijkdommen vinden
die God me geschonken heeft.
Ik zoek alleen het eeuwige. Want Uw Zoon kan met niets
minder dan dat tevreden zijn. Wat anders kan daarom
zijn vertroosting zijn dan datgene wat U zijn verbijsterde
geest en angstig hart aanbiedt, om hem zekerheid te geven
en vrede te brengen? Vandaag wil ik mijn broeder zonder
zonde zien. Dit is Uw Wil voor mij, want zo zal ik mijn
eigen zondeloosheid zien.
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Ik kies ervoor mijn broeders
zondeloosheid te zien.
Vergeving is een keuze. Ik zie mijn broeder nooit zoals hij
is, want dat gaat waarneming verre te boven. Wat ik in hem
zie is slechts wat ik wens te zien, omdat het staat voor wat ik
wil dat de waarheid is. Alleen hierop reageer ik, hoezeer ik
ook door uiterlijke gebeurtenissen schijn te worden gedreven.
Ik kies ervoor te zien wat ik wil zien, en dat en dat alleen zie
ik. Mijn broeders zondeloosheid toont me dat ik die van
mijzelf wil zien. En ik zal die zien omdat ik ervoor gekozen
heb mijn broeder in dat heilige licht te aanschouwen.
Wat anders zou de herinnering van U bij mij kunnen
terugbrengen dan het zien van mijn broeders
zondeloosheid? Zijn heiligheid herinnert mij eraan dat
hij als één met mij en zoals ik geschapen werd. In hem
vind ik mijn Zelf, en in Uw Zoon vind ik ook de
herinnering van U.
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Vergeving laat me weten dat geesten
verbonden zijn.
Vergeving is het aangewezen middel om waarneming te
beëindigen. Kennis wordt hervonden nadat eerst de
waarneming veranderd is, om dan volledig te wijken voor
wat voor eeuwig buiten haar hoogste bereik blijft. Want
beelden en geluiden kunnen in het gunstigste geval slechts
dienen om de herinnering terug te brengen die voorbij dat
alles ligt. Vergeving vaagt alle vervormingen weg en opent
het verborgen altaar voor de waarheid. Haar lelies zenden
hun licht de geest in en roepen die op terug te keren en naar
binnen te kijken, om te vinden wat hij tevergeefs buiten zich
heeft gezocht. Want hier, en hier alleen, wordt innerlijke
vrede hervonden, want dit is de woonplaats van God Zelf.
Moge vergeving in stilte mijn dromen van afscheiding en
zonde wegwissen. Vader, laat me dan naar binnen kijken
en ontdekken dat U Uw belofte omtrent mijn
zondeloosheid gehouden hebt; dat Uw Woord
onveranderd blijft in mijn geest, en Uw Liefde nog altijd
woont in mijn hart.
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Ik ondervind uitsluitend de gevolgen
van mijn gedachten.
Dit is alles wat nodig is om heel de wereld tot verlossing te
brengen. Want in deze ene gedachte is eenieder eindelijk
verlost van angst. Nu heeft hij begrepen dat niemand hem
bang maakt en niets hem in gevaar kan brengen. Hij heeft
geen vijanden en hij is veilig voor alle uiterlijke dingen. Zijn
gedachten kunnen hem bang maken, maar aangezien deze
gedachten alleen hem toebehoren, heeft hij het vermogen
ze te veranderen en elke angstgedachte voor een
vreugdevolle gedachte van liefde in te ruilen. Hij heeft
zichzelf gekruisigd. Maar het is Gods plan dat Zijn geliefde
Zoon zal worden verlost.
Uw plan is feilloos, Vader, - alleen het Uwe. Alle andere
plannen zullen falen. En ik zal gedachten hebben die
me bang maken, tot ik inzie dat U mij de enige Gedachte
gegeven hebt 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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Ik laat op alles vergeving rusten,
want zo wordt vergeving mij geschonken.
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
het middel 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
dralen. Laat me alles vergeven en laat de schepping zijn
zoals U haar wilt en zoals ze is. Laat ik me herinneren
dat ik Uw Zoon ben, en als ik deze deur uiteindelijk open,
laat me dan in het schitterende licht van de waarheid
alle illusies vergeten, terwijl de herinnering van U tot mij
terugkeert.
Broeder, vergeef me nu. Ik kom tot je om jou 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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Vandaag leer ik de wet van de liefde:
wat ik mijn broeder geef is mijn gave aan mij.
Dit is Uw wet, Vader, niet die van mij. Ik heb niet begrepen
wat geven betekent en dacht te moeten bewaren wat ik
voor mijzelf alleen verlangde. En toen ik naar de schat
keek die ik meende te bezitten, vond ik een lege plek waar
nooit iets was, of is, of zijn zal. Wie kan een droom delen?
En wat kan een illusie mij bieden? Maar hij die ik vergeef,
zal mij geschenken geven die de waarde van alles op
aarde te boven gaan. Laat mijn vergeven broeders mijn
schatkamer vullen met hemelse rijkdommen, de enige
die werkelijk zijn. Zo wordt de wet van de liefde vervuld.
En zo staat Uw Zoon op en keert hij naar U terug.
Hoe nabij zijn wij elkaar, nu we gaan naar God. Hoe nabij is
Hij ons. Hoe dichtbij is het eind van de droom van zonde, en
de verlossing van de Zoon van God.
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Vandaag omhult Gods vrede mij,
en vergeet ik alles, behalve Zijn Liefde.
Vader, vandaag ontwaak ik met wonderen die mijn
waarneming van alles corrigeren. En zo begint de dag
die ik met U deel zoals ik de eeuwigheid zal delen, want
de tijd heeft vandaag een stap opzij gedaan. Ik zoek geen
zaken die tot de tijd behoren en dus zal ik daar niet
naar kijken. Wat ik vandaag zoek, overstijgt alle wetten
van de tijd en alle zaken die in de tijd worden
waargenomen. Ik wil alles vergeten behalve Uw Liefde. Ik
wil in U verblijven en geen andere wetten kennen dan
Uw liefdeswet. En ik wil de vrede vinden die U voor Uw
Zoon geschapen hebt, en al het dwaze speelgoed dat ik
gemaakt heb vergeten, terwijl ik Uw glorie en de mijne
aanschouw.
En wanneer vandaag de avond valt, zullen we ons niets
herinneren dan de vrede van God. Want we zullen vandaag
leren welke vrede de onze is, wanneer we alles vergeten
behalve Gods Liefde.
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Wonderen weerspiegelen Gods eeuwige Liefde.
Ze aanbieden is zich Hem herinneren en de
wereld verlossen door de her innering van Hem.
Wat we vergeven, wordt een deel van ons, zoals wij onszelf
zien. De Zoon van God verenigt alles in zich, zoals U
hem geschapen hebt. De herinnering van U hangt af van
zijn vergeving. Wat hij is wordt niet beïnvloed door zijn
gedachten. Maar wat hij ziet is het directe resultaat
daarvan. Daarom, mijn Vader, wil ik me tot U wenden.
Alleen de herinnering van U zal me bevrijden. En alleen
mijn vergeving leert me om de herinnering van U tot mij
terug te doen keren en die in dankbaarheid aan de wereld
te schenken.
En terwijl we de wonderen van Hem verzamelen, zullen we
inderdaad dankbaar zijn. Want wanneer we ons Hem
herinneren, zal Zijn Zoon ons worden teruggegeven in de
werkelijkheid van de Liefde.
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Vrede zij met mij, de heilige Zoon van God.
Vrede zij mijn broeder, die één is met mij.
Laat heel de wereld zo door ons gezegend zijn
met vrede.
Vader, het is Uw vrede die ik wil geven, zoals ik die van U
ontvang. Ik ben Uw Zoon, voor eeuwig precies zoals U
mij geschapen hebt, want de Grote Stralen verblijven
eeuwig stil en onverstoord in mij. Ik wil in stilte en in
zekerheid naar ze reiken, want nergens anders kan
zekerheid worden gevonden. Vrede zij met mij, en vrede
zij met heel de wereld. In heiligheid werden we geschapen
en in heiligheid blijven we. Uw Zoon is Uw evenbeeld in
volmaakte zondeloosheid. En met deze gedachte zeggen
we vol blijdschap: ‘Amen’.
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Want Zij Zijn Gekomen



Bedenk hoe heilig jij moet zijn door wie de Stem

namens God jouw broeder liefdevol toeroept, opdat je in
hem de Stem mag wekken die jouw roep beantwoordt! En
bedenk hoe heilig hij moet zijn wanneer in hem jouw eigen
verlossing sluimert, met zijn vrijheid verbonden! Hoezeer
jij ook wenst dat hij veroordeeld is, God is in hem. En
nooit zul je weten dat Hij Zich eveneens in jou bevindt
zolang je zijn uitverkoren woning aanvalt, en slag levert
met Zijn gastheer. Bezie hem met zachtmoedigheid. Kijk
met liefdevolle ogen naar hem die Christus in zich draagt,
opdat jij zijn heerlijkheid mag aanschouwen en je erin
verheugen dat de Hemel niet van jou gescheiden is.

Is het te veel gevraagd een beetje vertrouwen op te
brengen voor hem die jou Christus brengt, zodat al jouw
zonden je vergeven kunnen worden, en er geen enkele
overblijft die je nog koestert? Vergeet niet dat een schaduw,
tussen jouw broeder en jou in gehouden, het gelaat van
Christus en de herinnering van God versluiert. En zou jij
Hen willen ruilen voor een oeroude haat? De grond waarop
jij staat is heilige grond dankzij Hen die deze, door er
samen met jou te staan, met Hun onschuld en Hun vrede
hebben gezegend.
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Het bloed vergoten uit haat verdwijnt, opdat het gras
weer groen zal worden en de bloemen weer helemaal wit
staan te blinken in de zomerzon. Wat een oord van de
dood was, is nu een levende tempel geworden in een wereld
van licht. Dankzij Hen. Hun Tegenwoordigheid is het die
opnieuw de heiligheid heeft verheven, opdat ze haar aloude
plaats inneemt op een aloude troon. Dankzij Hen zijn
wonderen als gras en bloemen ontsproten aan de dorre
grond die, door haat verschroeid, woest en ledig was
geworden. Wat haat had aangericht, hebben Zij ongedaan
gemaakt. En nu sta je op grond die zo heilig is dat de
Hemel zich buigt om zich ermee te verbinden en die tot zijn
evenbeeld te maken. De schaduw van een oeroude haat is
verdwenen en alle verderf en verdorring zijn voorgoed
vertrokken uit het land waar Zij gekomen zijn.
Wat betekent honderd jaar voor Hen, of duizend, of
tienduizenden? Wanneer Zij komen is aan het doel van de
tijd voldaan. Wat nooit was wordt tot niets wanneer Zij
gekomen zijn. Waarop haat aanspraak maakte is aan de
liefde overgedragen, en vrijheid verlicht ieder levend wezen
en verheft het tot in de Hemel, waar de lichten steeds
helderder gaan stralen nu ieder thuiskomt. Het incomplete
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wordt weer compleet gemaakt, en de vreugde van de Hemel
is vergroot omdat wat het zijne is, eraan is teruggegeven. De
van bloed doordrenkte aarde is gereinigd, en de waanzinnigen
hebben hun gewaden van waanzin afgeworpen, om zich
met Hen te verbinden op de grond waarop jij staat.

De Hemel is dankbaar voor dit geschenk van wat zo
lang is achtergehouden. Want Zij zijn gekomen om het
Hunne rond zich te scharen. Wat afgesloten was is geopend,
wat van het licht werd weggehouden wordt prijsgegeven,
zodat het licht erop kan schijnen en afstand noch ruimte
kan blijven talmen tussen het licht van de Hemel en de wereld.
De heiligste van alle plekken op aarde is waar een
oeroude haat een huidige liefde is geworden. En Zij komen
snel naar de levende tempel, waar een woning voor Hen is
toebereid. Geen plaats in de Hemel is heiliger. En Zij zijn
gekomen om de tempel te bewonen die Hun aangeboden is,
om Hun zowel als jou tot rustplaats te dienen. Wat haat
heeft vrijgemaakt voor de liefde wordt het helderste licht in
de schittering van de Hemel. En al de lichten in de Hemel
stralen helderder nu, uit dankbaarheid voor wat in oude
luister is hersteld.
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omzweven engelen jou, om alle duistere
gedachten van zonde van je af te houden, en het licht vast te
houden waar het binnenkwam. Jouw voetspoor verlicht de
wereld, want waar jij gaat is vergeving je blije metgezel. Er is
niemand op aarde die niet dankzegt aan iemand die hem
zijn thuis heeft teruggegeven, en hem onderdak verschafte tegen
de bittere winter en de ijzige kou. En zullen de Heer van de
Hemel en Zijn Zoon dan minder geven uit dankbaarheid voor
zoveel méér?

N u is de tempel van de levende God herbouwd om
opnieuw gastheer te zijn voor Hem door Wie deze werd
geschapen. Waar Hij verblijft, verblijft Zijn Zoon samen met
Hem, nimmer gescheiden. En Ze zeggen dank dat Hun eindelijk
een welkom is bereid. Waar eens een kruis stond, staat nu de
verrezen Christus, en oeroude littekens vinden genezing in Zijn
zicht. Een aloud wonder is gekomen ter zegening en vervanging
van een oeroude vijandschap die was gekomen om te doden.
In zachtmoedige dankbaarheid keren God de Vader en de Zoon
terug naar wat het Hunne is, en voor eeuwig zijn zal. Nu is
het doel van de Heilige Geest ten einde. Want Zij zijn gekomen!





Want Zij Zijn Eindelijk Gekomen.
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