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Knielen voor afgoden. 

Heb je wel eens gemerkt hoe belangrijk de reacties van andere mensen voor jou zijn? Soms willen we 

dit niet graag toegeven. We willen dan onafhankelijk en zelfstandig zijn en we willen lak hebben aan 

wat anderen van ons vinden. Dit kan ontaarden in bot en asociaal gedrag, maar daarover heb ik het 

later. In eerste instantie richt ik me nu tot lezers die het zo dol graag goed willen doen voor iedereen. 

Wat willekeurige voorbeelden: 

 Je wilt een lieve dochter of sterke zoon zijn voor je ouders 

 Je wilt de attente man of vrouw zijn voor je partner 

 Je wilt gezien worden als vrijwilliger met het hart op de goede plaats 

 Of als hardwerkende werknemer die zichzelf wegcijfert voor het bedrijf 

 Of als zorgzame ouder die klaar staat voor de kinderen 

 Of als gezellige grapjas voor vrienden en vriendinnen. 

You’ve got the picture. Gelijk maar weer even de disclaimer. Moet je dit niet willen en is het fout? 

Dat is niet het punt. Natuurlijk is er niks mis met lief, attent, grappig of hardwerkend zijn. Tenzij je 

afhankelijk bent van wat je denkt hiermee te bereiken. Ik zal het wat concreter maken: 

 Je loopt je benen uit je reet voor je bejaarde moeder en krijgt slechts een boel gezeur en 

stank voor dank 

 Je komt thuis met de boodschappen en krijgt een grote mond omdat je de eieren vergeten 

bent  

 Je wordt niet genoemd tijdens de bedankspeech door de voorzitter 

 Je bent bang voor de eindejaar beoordeling 

 Ze hebben natuurlijk een druk leven maar ze kunnen toch wel  een keer wat van zich laten 

horen? 

 Waarom werd ik niet uitgenodigd voor dat feestje? 

Mogelijk wordt er nu iets (meer) duidelijk van de mate waarin je afhankelijk bent van andere 

mensen. Wat we hiervan in ons bewustzijn zien is een topje van de ijsberg. Als je inzoomt wordt de 

omvang duidelijker. Houd van me, vind me aardig, vind me slim, vind me een harde werker, 

waardeer me, vind me eerlijk, wees trots op me enzovoort.  

Nu terug naar een ‘menselijke’ tegenreactie; we balen van onze afhankelijkheid en overdekken dit 

met het tegendeel. Ze bekijken het maar, opzouten, zak er maar in, mij maken ze niks, oprotten, 

opgesodemietert, f$ck you!  

Zo dat voelt beter.  

Hoewel? 

Kijk eens naar hoe het voelt om bang en afhankelijk te zijn van de goedkeuring door anderen. Niet 

fijn natuurlijk. Daarom kiezen we voor de tegenreactie en trekken we een harnas van 

onverschilligheid aan. Maar voelt dit zo lekker? Want je blijft denken dat je op de hoede moet zijn. 

Klaar voor het gevecht en de verdediging’. Klaar om die klootzakken terug te pakken!  

Oei, wat een angst. Diep verstopt in dat harnas maar springlevend.  



Waar komt dit toch vandaan? Die neiging om te pleasen of juist stoer te doen? We wijzen al snel naar 

onze jeugd. Die strenge vader of moeder voor wie we het nooit goed konden doen. Een vreselijke 

jeugd waar we het slachtoffer van geworden zijn. Zelf vijftig jaar later kunnen we nog boos worden 

op het vreselijke onrecht dat ons destijds is aangedaan. Geen wonder dat we zo beschadigd zijn.  

En daar verschijnt bekende ECIW thematiek in beeld. Slachtoffers, schuld… Zodra dit soort gedachten 

en gevoelens verschijnen moeten we gaan opletten. Dus laten we maar eens de diepte in gaan. We 

moeten het patroon doorzien. Dat kan in eerste instantie gewoon binnen het niveau van de illusie 

van de wereld die we zien. Want wat geloven wij? Dat laat zich als volgt samenvatten: 

Er gebeurt iets in de buitenwereld en dat maakt me ongelukkig 

Laten we niet te snel roepen dat die buitenwereld slechts een illusie is, dat doen we straks wel. Kijk 

eens goed naar je geloof dat iets wat een ander doet of zegt jou van streek kan maken. Dat zoiets 

automatisch gaat. Klopt die aanname of zie je iets over het hoofd? Gaan we weer: 

 Kan ik niet anders dan boos en teleurgesteld worden als mijn bejaarde moeder ondankbaar 

gedrag vertoont? 

 Kan ik niet anders dan verongelijkt zijn als m’n partner boos is omdat ik de eieren ben 

vergeten? 

 Idem als de voorzitter me niet noemt in zijn speech? 

 Is iedereen zo bang voor het oordeel van de baas? 

 Kan ik niet anders dan verdrietig zijn als de kinderen niet-thuis geven? 

 Moet ik me buitengesloten voelen als ik niet word uitgenodigd?  

Merk op dat je begint te sputteren. Je hebt toch een punt? Je hebt toch gelijk?  

Volgens een psychotherapeutische methode (RET) raken we van streek omdat we dwangmatige 

eisen koesteren; ‘believes’ genoemd, dwangmatige overtuigingen. Woorden als ‘moeten’ en ‘eisen’ 

spelen een sleutelrol. Kijk maar: 

 Mijn moeder moet dankbaar zijn 

 Mijn partner moet blij zijn dat ik boodschappen gedaan heeft en ze moet niet zeuren 

 De voorzitter moet zijn waardering tonen 

 De baas moet mijn inspanningen belonen 

 De kinderen moeten naar me omzien 

 Ze moeten bij feestjes aan me denken, ze moeten me gezellig vinden 

Dat woordje ‘moeten’ zorgt er voor dat je in een kramp schiet. Je kunt voelen wat deze eisen met je 

doen. Genoemde psychotherapie richt zich op het vervangen van deze dwangmatige eisen met 

voorkeuren. Kort door de bocht: het heeft mijn voorkeur als mensen reageren zoals ik wil maar er is 

natuurlijk geen wet die stelt dat echt zo moet. Je kunt spelen met deze afgezwakte verlangens en 

direct zien dat het je wat lucht geeft.  

Het zou fijn zijn als mijn moeder, partner, voorzitter, baas, kinderen en vrienden aardig, dankbaar en 

waarderend zijn maar de wereld vergaat niet als ze zich minder plezierig opstellen.  

Tot zo ver de psychologische aanpak die laat zien dat ons ‘geloof’ (het moet gaan zoals ik wil) een 

belangrijke rol speelt in de gevoelens die we ervaren. Hoewel deze insteek helpt om wat druk van de 



ketel te halen wordt naar mijn mening de angel niet volledig uit je huid getrokken. We kunnen verder 

spitten, op zoek naar de wortel van het probleem. En hierbij schiet de Cursus ons te hulp.  

De buitenwereld is niet meer dan een projectie binnen onze denkgeest die we serieus zijn gaan 

nemen, dus zijn gaan geloven 

Dit gaat een flinke stap verder. Al die tafereeltjes die ik hierboven schetste worden door ons 

geprojecteerd met een bepaalde bedoeling. We zitten met een bepaalde problematiek in onze 

denkgeest die we ‘naar buiten’ hebben geprojecteerd. We geloven in denkbeeldige anderen die ons 

van alles aandoen. In alle gevallen geldt dat wij onszelf zien als onschuldig slachtoffer dat groot 

onrecht overkomt. We hebben hiermee een macht buiten ons gemaakt (de anderen) van wie we 

afhankelijk zijn. In Cursus-termen: we hebben afgoden gemaakt in de vorm van andere mensen. We 

menen dat we afhankelijk zijn van deze afgoden voor ons welbevinden. We aanbidden ze en brengen 

ze de offers van onze uitsloverijen en hopen dat ze ons belonen met de surrogaat liefde van 

aandacht, dankbaarheid, beloningen en noem maar op.  

Zie ook hier de weerstand om deze verantwoordelijkheid te aanvaarden. We willen naar buiten 

blijven wijzen en stribbelen tegen om onder ogen te zien dat we zelf de situaties wensen waarin we 

ons bevinden. We willen uiterlijke afgoden (medemensen) om ons te belonen. Dit zoeken we in 

speciale liefdesrelaties die dus veel breder geïnterpreteerd worden dan alleen de relatie die we met 

onze liefdespartner hebben. We knielen voor deze afgoden en smeken: ‘houd van me, zegen me, zeg 

dat ik oké ben!’. Waarom zouden we dit toch zo wanhopig zoeken? Wat maakt dat we onszelf zo 

opofferen om liefde van onze afgoden te krijgen?  

De Cursus leert dat we dit zo wanhopig zoeken omdat we ons diep, diep van binnen onwaardig 

voelen. We denken dat we incompleet zijn, dat we niet oké zijn. Er is sprake van een diep 

schuldgevoel, van zelfhaat dat we uit ons dagelijks bewustzijn hebben gebannen. Dit diepe schuld 

gevoel is te heftig om onder ogen te zien. Daarom herkennen zoveel medestudenten dit niet. Dit is 

geen bewuste weigering om te kijken naar dit schuldgevoel. Nee, het is een enorme angst die dit 

gevoel uit ons bewustzijn weert. Maar waar zijn we dan zo bang voor? Waar zou ik me dan schuldig 

over moeten voelen? Je moet niks. Ik wil niemand een schuld gevoel aanpraten dat niet bewust 

beleefd wordt. Dat was meer iets van vroeger. Ooit ging ik naar een kerk waar de dominee van de 

kansel riep dat we boeven waren. Moreel schuldig. 

Dit is niet het schuldgevoel en de zonde waar de Cursus over spreekt. We hebben niks fout gedaan. 

Wat is er dan aan de hand? En nu wordt het heftig. We geloven dat we bestaan als afzonderlijk ikje. 

Kijk maar eens goed naar die diepe overtuiging: ik besta in de wereld. Daarvan zijn we volledig 

overtuigd. De Cursus leert dat we deze overtuiging zijn gaan geloven. We geloven dat we ons ‘los-

gedacht’ hebben van de eenheid. Plotseling was daar het ik-gevoel en maakten we een lange neus 

naar de eenheid. Ha, ha; ik besta! Voilà, het onmogelijke is gebeurd en ik ben er. Vrij als een vogeltje. 

Natuurlijk klopt dit niet en zijn we nog steeds ongedeelde Liefde die zich verbeeldt een ikje te zijn. 

Onze oer-aard, de Liefde of God, wil weer herinnerd worden maar gezien vanuit het ikje voelt dit als 

een bedreiging waarbij we opgeslorpt gaan worden. Die vrees dat ‘we’ gaan verdwijnen is de 

oerangst die dus gebaseerd is op de illusie van afscheiding (zonde). We voelen ons schuldig dat we 

ons los-gedacht zouden hebben. We menen dat we straf verdiend hebben voor deze verschrikkelijke 

zonde die slechts een vergissing is. ‘Straf me niet!’ schreeuwen we zowel tegen God als tegen de 

afgoden (medemensen) die we projecteren. Maar tegelijkertijd is er die oer-wens om terug te 



vloeien in de Liefde die we zijn. ‘Geef me zegeningen, liefde, waardering, geld, aandacht etc etc’, 

schreeuwen we tegen God en de afgoden die we geprojecteerd hebben.  

En dat schuldgevoel doet gekke dingen met ons. Want hoewel we liefde willen, vinden we toch dat 

we straf verdienen. Die (denkbeeldige!) onafhankelijkheid van ons moet uitgeroeid worden. Ook dat 

projecteren we om ons heen. Die denkbeeldige anderen moeten aangevallen en vernietigd worden, 

liefst in de plaats van mijzelf. Die hongerige God van Liefde die ons terug wil pakken moet bevredigd 

worden, hij heeft het offer van ons afgescheiden bestaan nodig. Mijn (denkbeeldige) lichaam en dat 

van anderen verdient straf en uiteindelijk de dood.   

Een totaal waanzinnig schouwspel van denkbeeldige zonde en schuld, van angst, masochisme, 

sadisme en projecties lijkt zich te ontvouwen. Totale gekte waarvan we in onze speciale haat- en 

liefdesrelatie als we heel goed opletten slechts het topje van de ijsberg zien. We zitten gevangen in 

deze duistere droom. 

Goddank, er is hulp. De Liefde die we Zelf zijn heeft in ECIW een uitingsvorm gevonden die een 

herinnering vormt van de Liefde die we zijn. Hierin klinkt onze echte Stem die er ons in de droom op 

wijst dàt we dromen.  

Alles, echt alles, dat we menen zelf te kunnen doen om wakker te worden heeft het effect van 

spartelen in drijfzand. Maar de Cursus geeft ons de uitweg die ik zal toelichten met de laatste 

werkboekles: 

Dit heilig ogenblik wil ik U geven. 

Tijd en ruimte bestaan niet. De wereld die ik zie bestaat niet.  

Neemt U het in handen.  

Ik richt mijn ogen op U en verwacht het van U. 

Want U wil ik volgen, 

Ik geeft toe dat ik niets kan doen 

 in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede geeft. 

Ik geef me over aan de Liefde, ik vertrouw U, ik durf te glimlachen en weet dat u niet de dood maar 

juist het Leven, de Liefde, Vrede en Geluk geeft. 

Dank U, amen. 

 

 


