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Eens in de zoveel tijd staan er twee brave mensen aan de deur die vragen of ik genegen ben om met 

ze over God te praten. Dikwijls tot hun eigen verbazing neem ik deze uitnodiging gewoonlijk aan. Hun 

opvattingen doen er nu even niet toe en het gaat me even om het gekleurde boekje dat ze als regel 

achter laten. Hierin staan kleurige jaren 70 plaatjes van ideale liefdevolle huisvaders, brave moeders 

en lieve kindjes die gretig in de Bijbel lezen.  

Het zelfde beeld krijg ik soms als ik FB-groepen van ECIW bekijk. De afbeeldingen zijn wat moderner 

maar de tafereeltjes getuigen van een zoete mildheid en de bijgevoegde teksten evenzeer. 

Veroordeel ik dit? Nee, ik herken de bron en laat de zachte woorden binnen stromen. Maar ik 

onderken ook wel een risico. Laat me dit illustreren met de afbeelding die een vriendin van me op FB 

plaatste: 

 

 

In eerste instantie vond ik het wat plat en ordinair. Maar in tweede instantie herkende ik hierin ook 

de weerstand die ik soms ervaar als het Christelijke leven of het ECIW-bestaan iets te zoet worden 

voorgesteld. Het lijkt of grovere aspecten die we ervaren in ons dagelijks leven slecht zijn en 

verdrongen en verzwegen moeten worden. Soms wordt er aarzelend over seks gesproken. Maar 

zaken als hebzucht, genot, orgasmes en geweld vind je niet of nauwelijks terug.  

Hoe is dit zo gekomen? Ik denk dat we aanvoelen dat deze zaken met het ego te maken hebben en 

daar zijn we niet trots op. Een agressief iemand die op seks belust is wordt weliswaar niet openlijk 

terecht gewezen maar we ervaren wel een soort plaatsvervangende schaamte en richten ons liever 

op nobelere zaken als liefde, vrede en vergeving.  

Hoe gaat ECIW hiermee om? In eerste instantie lijkt het of hier ook deze in onze ogen minder 

verheffende zaken worden dood gezwegen. Maar als je een stapje terug doet dan kun je vaststellen 

dat de Cursus aangeeft dat de Liefde in feite niet direct gezocht en benaderd kan worden maar dat 



de eerste stap is het onder ogen zien van de (denkbeeldige) ego-krachten in onszelf. Deze stap is 

nodig want hoe kunnen we vergeven wat we niet gezien hebben?  

Ik vrees dat wij dit zelfonderzoek soms te makkelijk opvatten. In 1 op 1 correspondentie met 

medestudenten hoorde ik soms uitspraken als ‘Tja, met dat idee van schuld kan ik niet zoveel. Ik 

herken het niet zo’. Begrijp me goed; dit is niet slecht en iets waar je je schuldig over moet voelen. 

Maar het is in mijn ogen wel een signaal dat je nog onderzoek te doen hebt. We vergeten snel hoe 

vaak de Cursus spreekt over sluiers van onwetendheid die ons het zicht op onze diepste drijfveren 

belemmeren. Het is verleidelijk om te blijven hangen in het topje van de ijsberg. Gewoon een beetje 

lekker leven en waar ik een probleempje tegen kom even wat ECIW-tegeltjeswijsheid gebruiken. 

Liefst hierbij wat gezellig tegen elkaar aan kruipen en af en toe een mooie lezing aanhoren zodat je je 

weer een dag in de zevende hemel waant. Nogmaals; dit is niet zondig en als dit je wens is: be my 

guest. De Cursus spreekt ons toe op het denkbeeldige niveau waar we ons bevinden en we mogen zo 

‘diep’ graven als we durven.  

De Cursus ontloopt de hardheid van de illusie echter niet. Hierbij een citaat uit het Tekstboek:  

De denkgeest die denkt dat hij een zonde is, heeft maar een doel: dat het lichaam de bron van zonde 

zou zijn, teneinde het in de gevangenis te houden die hij gekozen heeft en bewaakt, en waar hij 
zichzelf in vasthoudt als een slapende gevangene ten prooi aan de grommende honden van haat en 

kwaad, van ziekte en aanval, van pijn en ouderdom, en van lijden en verdriet. 2Hier worden de 
offergedachten bewaard, want hier regeert schuld, die beveelt dat de wereld moet zijn zoals hij: een 

plaats waar niets genade kan vinden en evenmin de vernietigende werking van de angst kan 

overleven, behalve in moord en dood. 3Want hier word jij tot zonde gemaakt, en zonde kan hen die 

vreugdevol en vrij zijn niet verdragen, want dat zijn de vijanden die de zonde dient te doden. 4In de 

dood wordt de zonde bewaard, en zij die denken dat ze zonde zijn, moeten sterven omwille van wat 

ze denken te zijn. (31 III-5) 

Wat vind je van dat beeld: ‘grommende honden van haat en kwaad’? Eerder wordt in hoofdstuk 19 

gesproken van: 

5De Heilige Geest heeft jou Zijn boodschappers gegeven om naar je broeder te zenden en naar jou terug te 

keren met wat de liefde ziet. 6Ze zijn gegeven om de hongerige honden van de angst te vervangen die jij in 
plaats daarvan gezonden hebt. 

 

Ook hier dat beeld van ‘hongerige honden van angst’ die wij uitsturen.  
 
Gisteren bekeek in een opname op tv over jagers die voor hun plezier naar Afrika gaan om tegen 
betaling een schitterend wild dier te schieten. Als vanzelf borrelen gevoelens van afkeer en 
veroordeling naar boven. Hoe kan iemand zo hongerig zijn om te doden? En dit is maar één 
voorbeeld waarbij afschuw en oordeel direct en haast automatisch verschijnen in mijn denkgeest en 
daar zeer serieus genomen worden. Eerder keek ik naar een reportage over het laatste jaar  van het 
leven van Hitler. De gruwelijkheid kwam in alle hevigheid naar me toe. Legers van hongerige soldaten 
trokken over de velden; moordend en verkrachtend. Jong en oud, soldaat en burger worden met 
gruwelijk geweld misbruikt en afgeslacht. Ik keek het bandeloze monster van agressie, moordzucht 
en geilheid recht in de ogen. Zijn naam is ego. En dit dier moeten we in onszelf herkennen. En nu 
wordt het schokkend. Want in werkelijkheid zijn er geen gradaties. Wij mogen ons niet hoger of 
nobeler achten dan de moordende en verkrachtende soldaat. Binnen de illusie: ja. In werkelijkheid: 
nee. Wij hechten geloof aan dezelfde denkbeeldige ego-kracht binnen de illusie. Hierin bestaat een 
patroon: 
 



1. Zodra we ons “ik” voelen en afgescheiden van de eenheid, God, liefde ontstaat daar direct 
een schuldgevoel en zelfhaat. 

2. We denken dat we door en door fout en schuldig zijn en dat God dit ook vindt en ons zal 
straffen en terug pakken. 

3. We worden uiteengerukt door tegenstrijdige gevoelens:  
a: Voordat God me kan terugpakken zal ik Hem doden 
b: Hoewel ik Hem kwaad heb aangedaan hoop ik dat Hij me niks zal (kan) terugdoen en me 
zal zegenen (hoewel ik Hem voor de zekerheid toch liever dood).  

 
Vergezocht? Krijg je geen contact met dit soort heftige beelden door de sluier die we erover hebben 
gedrapeerd? Dan even een vertaalslag naar de dagelijkse illusie. Ongecensureerd; ik had jullie 
gewaarschuwd. Voor de mannen: 
 
Hoe kijken jullie aan tegen een vrouw die onvoorwaardelijk van je houdt en je haar lichaam aanbiedt 
voor iedere seksuele daad waar je maar over fantaseert? Kijk eens verder dan je politiek correcte 
antwoord? Herken je het schieten met sperma terwijl de liefde je trouw blijft? Leg dit eens naast 3a 
en b? Vanuit het perspectief van de vrouw zijn dergelijke analogieën ook denkbaar maar dat laat ik 
(voor nu) even over aan anderen. Weer ten overvloede: seks is neutraal. Ik schetste slechts even de 
ego-versie en laat de HG visie op seksualiteit even onbesproken.  
 
Toen zo’n 2000 jaar geleden onze medestudenten geconfronteerd werden met Jezus konden ze zijn 
onschuld niet verdragen. Hij herinnerde hen aan hun eigen onschuld en eenheid met God, met 
Liefde. ‘Het Koninkrijk der hemelen is in u’, leerde Hij ons.  We dreigden te verdwijnen in zijn Liefde 
en deden ons 1-2-3-tje. Aan het kruis met die gozer! We verscheurden dit onschuldige lam van God 
omdat we onze denkbeeldige afgescheidenheid (zonden) niet zelf durfden te dragen. Hij was (en is) 
veel te bedreigend voor ons. De onschuld van onze broeders en zusters is veel te bedreigend voor 
ons. Zij moeten schuldig zijn en gestraft worden omdat een sluier bedekt dat we vinden dat we zelf 
schuldig zijn en gestraft (gedood, gekruisigd) moeten worden.  Projectie in optima forma. Zwarte-
pieten met schuldgevoelens.  Opsporing verzocht, wegmisbruikers, foute bestuurders, IS, onze ex-
partners, de rij is eindeloos: fout zijn die anderen. Gestraft moeten ze worden. En waarom? 
 
OMDAT WIJ NIET KUNNEN AANVAARDEN DAT WE DE ZONDELOZE ZOON VAN GOD ZIJN. 
 
We zijn niet afgescheiden van God en we hebben niks (zondigs) gedaan. Nop, nada, nothing. We 
bestaan niet als los ikje maar dit vinden we te eng! We willen splitsen, sluieren, projecteren, 
oordelen, straffen, genot ervaren, pijn desnoods. Hit me please, because then I will feel alive. Maar 
hoe kunnen we hier mee kappen? 
 
NIET. Wij kunnen dit niet omdat er geen ik bestaat die iets kan doen of bereiken.  
Maar dan dat wonder en die genade.  
De Jezus die we dachten gekruisigd te hebben kijkt vanaf het denkbeeldige kruis naar ons en zegt: 
vergeef hen Vader, want ze weten niet wat ze doen. Hé, hoe kan dat nu? We hebben Hem toch net 
gekruisigd en zijn nu toch schuldig? Wij hebben toch in dit leven van alles fout gedaan? Anderen 
doen toch allerlei foute dingen en zijn toch ook fout en schuldig? 
NEE, God zij dank. Er is niks gebeurd, wij hebben niks fout gedaan en er is ons niks aangedaan. Wat 
kunnen we doen? 
 
Mond houden en vertrouwen op Liefde. Het niet serieus nemen, glimlachen en dan weer eens kijken. 
Kiezen voor Zijn liefdevolle visie. Dit is vergeving; zien dat schuld en afscheiding niet bestaan. Het 
speelt zich allemaal af binnen onze denkgeest waar we uit angst geloof hechten aan beelden van 
afscheiding. Kijk opnieuw; in vertrouwen en stilte.  
Oh God, duizelingwekkende liefde en eenheid. Amen.  


