
Hoe verricht je wonderen?  

door Greg Mackie (https://circleofa.org/library/how-to-work-miracles/)  

Een cursus in het veranderen van je geest, het veranderen van de wereld en het vinden van je 

ultieme bevrijding 

Let op: ACIM-passages die in dit artikel worden geciteerd, verwijzen naar de FIP-uitgave (Foundation 

for Inner Peace). 

Een Cursus in Wonderen is, meen ik, precies wat het zegt dat het is: een cursus in het verrichten van 

wonderen, letterlijk. Het gaat erom hoe 1) wonderen te ontvangen in onze geest, 2) deze wonderen 

te geven of uit te breiden naar onze broeders zoals gestuurd door de Heilige Geest of Jezus, en 3) als 

gevolg daarvan, te komen tot volledige erkenning van de wonderen die we hebben ontvangen - een 

erkenning die verlossing is. 

De tweede stap in het bovenstaande driestappenproces is zeer belangrijk, en wordt vaak over het 

hoofd gezien door cursisten. De uitbreiding van wonderen naar anderen is eigenlijk de primaire 

definitie van de term "wonder" in de Cursus. De Cursus noemt wonderen "uitdrukkingen van liefde" 

en zegt zelfs (in de Urtext versie van T-9.V.8): "Deze Cursus is een leidraad voor gedrag. Onze 

verandering van gedachten is bedoeld om te worden uitgedrukt in de vorm van liefdevol gedrag, 

wonderbaarlijk gedrag”. 

In deze presentatie wil ik dus putten uit de Cursus - vooral uit de vroege versie, waar wonderen een 

belangrijk thema zijn - om praktische instructies te geven over hoe we de levende wonderdoener 

kunnen worden die de Cursus wil dat we zijn. Want, in lijn met het thema van deze bespreking, door 

te leren hoe we wonderen kunnen verrichten, kunnen we onze gedachten veranderen, de wereld 

veranderen, en zo onze ultieme bevrijding vinden. 

Een opmerking vooraf: ik geef een lezing waarin ik veel materiaal zal behandelen, en er zullen geen 

ervaringsgerichte oefeningen zijn, behalve een kort gebed aan het einde.  

Waarom heeft Jezus ons een cursus gegeven in het verrichten van wonderen? 

Ik weet zeker dat we veel antwoorden op deze vraag kunnen geven. Maar hier wil ik me 

concentreren op het antwoord dat Jezus zelf aan Helen gaf. En ik hoop dat we dit antwoord kunnen 

gebruiken om onze motivatie om wonderen te verrichten te vergroten. 

Helen werd gezegd dat we een hemelse “versnelling” nodig hebben, een soort hemelse spoedcursus. 

En wel om de volgende redenen: 

- De situatie in de wereld verslechtert dramatisch. Mensen gaan eigenlijk achteruit in hun 

ontwikkeling. 

- Door deze "acute noodsituatie" hebben hemelse helpers hun inspanningen versneld. 

- Een van de vormen die dit heeft aangenomen is dat mensen "teruggeroepen zijn om te helpen", om 

hun individuele deel te doen in een groter, vooraf opgesteld plan (een deel dat de Cursus later onze 

speciale functie noemt). 

- Er is zo'n grote behoefte aan deze helpers dat sommige mensen worden teruggeroepen voordat ze 

volledig klaar zijn om hun capaciteiten te gebruiken. Daarom kunnen ze uitdagingen ervaren in het 

vervullen van hun functies. 
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- Het schrijven van de Cursus door Helen en Bill was op zich al een essentieel onderdeel van de 

versnelling: "Jij en B. hebben speciale talenten die nodig zijn voor de hemelse versnelling op dit 

moment." 

- Ons wonderwerk is een essentieel onderdeel van de versnelling. Het wonder is immers een middel 

om de tijd te versnellen. Hoe snel we wakker worden hangt af van "de effectiviteit van de huidige 

versnelling" en "Als voldoende mensen snel echt wonder-gericht worden, kan het verkortingsproces 

bijna onmeetbaar zijn" (Urtext-versie van T-2.VIII.2:7). 

- Het antwoord op onze vraag is dan ook als volgt: De Cursus is geschreven als Helen en Bill's bijdrage 

aan de hemelse versnelling, en was bedoeld om ons te helpen onze bijdrage te leveren aan de 

hemelse versnelling om ons te helpen wonderen te verrichten, het middel om het proces van 

ontwaken te versnellen. 

Gezien de "acute noodsituatie", moeten we als het ware Spoed Wonder Werkers zijn; SWW’s. 

Wij zijn net als de Medische Hulpverleners, de mensen die in ambulances naar ons toe komen om 

ons naar de spoedgevallendienst te brengen. Ik hou van deze metafoor omdat het drie belangrijke 

elementen vastlegt. Net als Medische Hulpverleners die spoedeisende hulp bieden, worden wij als  

SWW’s opgeroepen: 

1. Dringende zorg te verlenen in een acute noodsituatie. Het "dringende" element hiervan is 

vastgelegd in Cursuspassages als deze: " Ik maak je Zijn plan volkomen duidelijk, en zal jou bovendien 

vertellen welke rol jij daarin speelt, en hoe dringend het is dat je die vervult." (T-5.VII.4:4). 

2. Doe dit op een kalme, onbevreesde en bekwame manier. Hoewel de situatie dringend is, moeten 

we niet met verwoede wanhoop reageren, maar met kalme, bekwame hulp. Zo reageren we op deze 

acute noodsituatie op een werkelijk effectieve manier. 

3. Neem een training in hoe dit te doen. Natuurlijk is ECIW de training voor SWW’s. 

Dit is de weg naar onze ultieme bevrijding 

Ik wil dit gedeelte hiermee afsluiten, omdat, zoals ik al zei, dit hele eerste gedeelte gaat over het 

motiveren van ons. Ik heb geprobeerd ons te motiveren door te praten over de dringende 

noodzaak voor de rol van wonderwerker. Maar deze motivatiestrategie zou wel eens een 

averechtse uitwerking kunnen hebben, want het lijkt erop dat dit een soort van strenge opdracht 

is, een grimmige plicht, een ondankbare last. 

Maar dat is het natuurlijk niet. Het vervullen van deze functie is niet een of andere sombere 

opoffering, maar dat wat ons het meest gelukkig zal maken: "Het wonder zal u altijd zegenen." 

Zoals ik graag zeg: we hoeven geen wonderen te doen; we mogen wonderen doen! Zoals we 

later zullen zien, is het verrichten van wonderen de weg naar onze ultieme bevrijding. 

Hoe kunnen we wonderen verrichten? 

Onnodig te zeggen dat de hele Cursus is ontworpen om ons te leren hoe wonderen te verrichten. 

Maar zoals ik al zei, ga ik me vooral richten op het vroege materiaal in de Tekst, waaronder veel 

materiaal dat is weggelaten uit latere edities. Nogmaals, wonderen zijn een belangrijk thema in 

de vroege tekst, en we zien daar duidelijke instructies voor het verrichten van wonderen. 

  



De theorie achter wonderen 

Ik zal beginnen met wat theorie, die in het begin misschien een beetje theoretisch klinkt, maar - 

zoals altijd met de presentatie van de theorie van de Cursus - eindigt het erg praktisch en 

toepasbaar voor het dagelijkse leven. 

De kaart van de geest 

In het oorspronkelijke dictaat geeft de Cursus ons een hele kaart van de geest die helaas uit de 

editie van de FIP-editie is weggelaten (sommige delen van de tekst staat er nog, maar niet alles). 

De kaart beschrijft verschillende niveaus van de geest en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Ik 

wil deze kaart kort presenteren omdat het van vitaal belang is voor ons begrip van hoe we 

wonderen kunnen verrichten. Dus in het kort: 

Onbewust - het Hemelse niveau. Dit is het niveau van de Hemelse kennis; Jezus zegt dat dit "het 

niveau van de geest is dat wil [weten]". Het is in constante gemeenschap met God, en is het 

enige niveau dat uiteindelijk echt is. Dit is de bron van wat de Cursus "openbaring" noemt, korte 

ervaringen van directe kennis van God. 

We zullen het in deze presentatie echter niet over dit niveau hebben. In plaats daarvan ga ik door 

drie andere niveaus heen die we de niveaus van onze aardse geest zouden kunnen noemen, onze 

geest na de afscheiding, die allemaal perceptuele niveaus zijn. Ik begin aan het oppervlak van 

onze geest en zal dan dieper en dieper gaan, naar de kern: 

1. Bewustzijn - het bewuste niveau. Jezus zegt dat dit "het niveau [van de geest] is dat zich 

bezighoudt met de wereld, en in staat is om te reageren op zowel externe als interne impulsen". 

Met andere woorden, het is het bewuste verstand, het oppervlakkige niveau, dat in 

wisselwerking staat met de wereld en in staat is om te onderscheiden, te reageren op, en te 

handelen op basis van impulsen van elk van de andere niveaus. Het is het beroemde "topje van 

de ijsberg”.  

2. Oppervlakkig niveau van het onderbewustzijn - het ego-niveau. Jezus vertelt ons dat "[de mens] 

vrij is om [de] oppervlakkige niveaus [van het onderbewuste], die dichter bij het bewustzijn staan, 

te vullen met de impulsen van deze wereld en zich daarmee te identificeren. Met andere 

woorden, dit is het niveau van het ego, een niveau gemaakt door ons, dat de bron is van de 

impulsen van de wereld, ego-impulsen. 

3. Een dieper niveau van het onderbewustzijn - het wonderniveau. Jezus zegt, "De diepere niveaus 

van [de mens] onderbewustzijn bevatten altijd de impulsen tot Wonderen.... [Dit niveau bevat] 

een vermogen...wonder-gerichtheid...en moet onder mijn [Jezus'] leiding komen." Met andere 

woorden, dit is een niveau van zuiver wonder-werkend vermogen, een niveau dat wij niet 

hebben gemaakt, het niveau van wonder-gerichtheid, dat de bron is van wonder-impulsen. 

Hoe je wonderen verricht - 1) verander je van gedachten, en 2) verander de wereld 

Met deze theorie in het achterhoofd kunnen we nu praten over hoe we wonderen kunnen 

verrichten. Zoals u ziet, heb ik het basisproces uitgedrukt in termen die aansluiten bij het thema 

van deze bespreking: Bij het verrichten van wonderen veranderen we van gedachten, en 

veranderen we de wereld. 

1. Verander je denken: wonder-gerichtheid 

Het wonderniveau is de bron van wondergerichtheid, de geestesgesteldheid van waaruit we de 

wonderen uitbreiden naar andere mensen. Wondergerichtheid wordt ook wel de juist gerichte 



denkgeest, ware waarneming of visie genoemd, en is het resultaat van vergeving en het aanvaarden 

van de verzoening voor jezelf. (Het accepteren van de verzoening voor jezelf wordt in de Cursus altijd 

genoemd als de voorwaarde voor het uitbreiden van wonderen naar anderen door de 

wonderdoener). 

De staat van wondergerichtheid wordt bereikt door wat ik het innerlijke wonder noem, gegeven door 

de Heilige Geest in onze geest om onze waarneming te verschuiven. In essentie brengt Hij 

wondergerichtheid van het wonderniveau van onze geest naar onze bewuste geest. 

Hoe ontvangen we een innerlijk wonder? 

In het programma van de Cursus wordt een innerlijk wonder voornamelijk ontvangen door onze 

Cursusstudie en oefening - in het bijzonder de beoefening van het Werkboek. Elke oefening die 

bedoeld is om op de een of andere manier een juiste gerichtheid van de denkgeest tot stand te 

brengen, is in essentie een oefening die het innerlijke wonder levert, dat ons in een staat van 

wondergerichtheid brengt. 

In feite wordt het thema van het ontvangen van het innerlijke wonder heel specifiek behandeld in 

het Werkboek, in lessen die de specifieke term "wonder" gebruiken. In Les 77 bijvoorbeeld, "Ik heb 

recht op wonderen", zeggen we in onze langere oefenperioden vol vertrouwen dat we recht hebben 

op wonderen, vragen we er om en wachten we op de innerlijke zekerheid dat we ze ontvangen 

hebben. Dit is het verkrijgen van wondergerichtheid.  

Omgaan met egoïstische vervormingen van onze wondergerichtheid 

Nog één punt: Omdat de Heilige Geest wondergerichtheid van het wonderniveau naar onze bewuste 

geest brengt, kan het op verschillende manieren worden vervormd als het door het oppervlakkige 

niveau van het onbewuste reist waar het ego zich bevindt - het kan worden bezoedeld met angst, het 

kan worden omgezet in ongepaste seksuele impulsen, enz. Het vroege dictaat van de Cursus spreekt 

hier veel over. 

Dus om wondergerichtheid te bereiken en te behouden, moeten we voorkomen dat deze vervorming 

zich voordoet. Om dit te doen, doen we wat de Cursus "reactie op verleiding" noemt: oefeningen 

waarin we reageren op de verleiding om naar het ego te luisteren met een wondergerichte remedie - 

meestal een zin die we herhalen. Bijvoorbeeld, overzicht VI van het werkboek (W-pI.RVI.In.6:2) geeft 

ons deze 'reactie op verleiding'-oefening: "Deze gedachte wil ik niet. Ik kies in plaats daarvan 

________" (vul de lege plek in met je werkboekidee voor de dag). 

2. Verander de wereld: wonderen doen 

Wondergerichtheid verandert de wereld vooral door ons een andere kijk op de wereld te geven. Dit 
is de strekking van de passage die de inspiratie vormt voor deze bespreking: " 2Verander slechts 
je denken over wat je wilt zien en heel de wereld zal onvermijdelijk in overeenstemming hiermee 
veranderen." (W-pI.132.5:2). De Cursus zegt ook dat deze wondergerichte staat zich op natuurlijke 
wijze uitstrekt tot andere denkgeesten, zonder dat we ook maar iets doen. 
 
Wonderen doen: het uiterlijke wonder 

Maar soms is het de bedoeling dat we méér te doen. Dit is "wonderen verrichten", waarbij een 

wondergever een uitwendig wonder in een specifieke vorm uitbreidt naar een wonderontvanger. 

Nogmaals, wonderen zijn uitingen van liefde. Ik noem dit het uiterlijke wonder simpelweg omdat het 

een wonder is dat aan een andere persoon wordt gegeven die als "buiten" ons wordt ervaren. Dit is 

wat Jezus bedoelt als hij spreekt over ons als wonderwerkers die wonderen moeten verrichten. 



Volgens het vroege dictaat is het uiterlijke wonder een resultaat van wondergerichtheid op het 

wonderniveau van de geest die een wonder-drang opwekt die wonderimpulsen voortbrengt. De 

wonder-drang is de sterkste drang die we hebben, veel sterker dan de dingen die we als drijfveren 

zien, zoals de drang naar voedsel of seks. Stel je voor! 

Welke vorm kunnen wonderen aannemen? 

Ze kunnen vele vormen aannemen. Ze kunnen extreem zijn, zoals het genezen van de zieken en het 

opwekken van de doden zoals Jezus dat deed. Maar ze kunnen ook heel gewone woorden en daden 

van vriendelijkheid zijn. Mijn collega Robert Perry schreef een artikel ("A New Vision of the Miracle", 

beschikbaar op de website van de Circle of Atonement) over enkele van de specifieke handelingen 

die Jezus als "wonderen" beschouwde, en ze bevatten dingen zoals Helen die een slecht rapport 

herschreef dat iemand anders had geschreven, Helen die haar schoonmoeder bezocht, en de 

helderziende Jean Dixon die ons eraan herinnerde om onze voeten op de grond en onze 

vingertoppen in de Hemel te houden. Dit is iets wat we kunnen doen! Ik weet zeker dat je dit al vele 

malen hebt gedaan! 

Wat zijn de effecten van het wonder (op de andere persoon)? 

Het primaire en belangrijkste effect is dat het wonder de ontvanger van het wonder leidt tot wonder-

gerichtheid. Het verschuift de perceptie van de wonderontvanger naar een juist gerichte denkgeest. 

De Cursus zegt inderdaad dat "wonderen uitdrukkingen van wonder-gerichtheid zijn" of van een" 

juist gerichte denkgeest". Het zijn daden van het uitbreiden van de liefde die "helpt om de juiste 

gerichtheid van het denken in iemand anders herstellen" (T-2.V.3:1,3-5). 

Maar er is vaak nog een ander belangrijk effect: naast het herstellen van de juist gerichte denkgeest 

in de ontvanger, kan een wonder ook uiterlijke omstandigheden genezen als uitdrukking van juiste 

gerichtheid. In feite wordt ons verteld dat er geen uiterlijke omstandigheid is die het wonder niet kan 

genezen: "Er is geen orde van moeilijkheid in wonderen." Dit is geen irrelevant neveneffect van het 

wonder, maar eerder een krachtige versterking van de juiste gerichtheid van de denkgeest die het 

wonder met zich meebrengt. Zoals de Cursus zegt, kunnen we de Heilige Geest niet zien, maar we 

kunnen wel zijn uitwendige effecten zien, en deze effecten overtuigen ons ervan dat Hij er is: " 

Wonderen zijn Zijn getuigen, en ze getuigen van Zijn Tegenwoordigheid" (T-12.VII.4:3; zie de hele 

paragraaf). De Cursus zegt zelfs dat uitwendige genezing, door ons te laten zien dat verschijningen 

kunnen veranderen, de verlossende waarheid laat zien dat de werkelijkheid, in tegenstelling tot 

verschijningen, onveranderlijk is (zie T-30.VIII:2). 

Wanneer, waar en voor wie moeten we wonderen verrichten? 

Deze uitbreiding van uiterlijke wonderen is bedoeld om te worden geleid door Jezus of de Heilige 

Geest: "Vraag me welke wonderen je moet verrichten" (T-1.III.4:3). Dit is een cruciaal punt: 

Wonderen doen zonder ze te vragen is wat Jezus in de originele tekst "ongedifferentieerde 

wonderimpulsen" noemt, die, als eraan wordt toegegeven, kunnen leiden tot een burn-out voor de 

wonderdoener en tot paniek voor de wonderontvanger. De originele tekst zegt zelfs dat de 

helderziende genezer Edgar Cayce een burn-out kreeg en daardoor voortijdig stierf. De remedie van 

Jezus is duidelijk: "Het antwoord is nooit een wonder te verrichten zonder mij te vragen of je dat wel 

zou moeten doen. Dit spaart je uitputting." 

Een opmerking bij dit punt: Hoewel we over het algemeen om leiding moeten vragen over wonderen 

en dat zelfs heel snel kunnen doen als het nodig is -Robert Perry noemt dit "flits-vragen" - denk ik wel 

dat als we in de wonderstaat verkeren, wonderen door ons heen kunnen komen van Jezus of de 



Heilige Geest zonder dat we er formeel om vragen. Ze kunnen bij wijze van spreken "ons invallen". Ik 

denk dat de sleutel is dat we een gewoonte moeten ontwikkelen om vaak te vragen welke wonderen 

we moeten verrichten; als we dat doen, staan we meer open voor wonderen die door ons heen 

worden gestuurd zonder dat we er formeel om vragen. Ik denk dat wat de Cursus zegt over 

begeleiding in het algemeen van toepassing is op wonderen: " Als je er een gewoonte van maakt 

waar en wanneer je kunt hulp te vragen, dan kun je erop vertrouwen dat wijsheid jou gegeven zal 

worden wanneer je die nodig hebt." (M-29,5:8). 

Wonderen verrichten is onze functie in deze wereld 

Ik zei al eerder dat dit iets is wat we kunnen doen. Inderdaad, dit is iets wat we moeten doen. 

Volgens de Cursus is wonderen verrichten onze functie in deze wereld. Zoals ik al zei, is deze 

uitbreiding van wonderen naar anderen eigenlijk de primaire betekenis van de term "wonder" in de 

Cursus. Het is het onderwerp waar deze Cursus over gaat. De allereerste regel die Helen feitelijk 

ontving was "Je zult wonderen zien door je handen door mij." En dus zegt Jezus: "Elke dag moet 

gewijd zijn aan wonderen". Hij zegt ons "Begin elke dag met het gebed 'Help me om de wonderen te 

verrichten die je vandaag van mij wilt'". (Een gebed dat ik veel gebruikt heb.) Dit is wat we allemaal 

geacht worden te doen in een of andere vorm als ons aandeel aan de hemelse versnelling. Dit is wat 

we hier moeten doen; het is het doel van ons leven op aarde. 

Toepassing: Hoe verrichten we wonderen in ons dagelijks leven? 

Hier wil ik kort beschrijven hoe we daadwerkelijk kunnen leven van wat ik in het dagelijks leven heb 

beschreven hoe we wonderen verrichtende SWW’s kunnen zijn. Ikzelf volg dit basisschema, en ik heb 

er echt baat bij. Het schema is opgebouwd rond de structuur van de praktijk die de Cursus aan het 

einde van het Werkboek heeft opgezet: 's morgens/avond stille tijden, herinnermomenten per uur, 

frequente herinneringen, en reactie op verleiding. U kunt het naar behoefte aanpassen aan uw eigen 

huidige Cursuspraktijk. 

Zoals ik net al zei, zegt de Cursus dat "elke dag gewijd moet zijn aan wonderen". Hier is dus een 

manier om dat gedurende onze dag te doen: 

1. In de ochtend: Doe 's ochtends een rustige, tijdloze vorm van de cursus, zoals je werkboekles, om 

wondergerichtheid te verkrijgen en je te wijden aan een dag van begeleid wonderen-doen. Eindig 

met het gebed "Help me om de wonderen die je vandaag van me wilt te verrichten". 

2. De hele dag door: Doe twee dingen om de houding die je 's morgens hebt gekozen te behouden: 

3. Wees paraat om wonderen te doen door je wondergerichtheid te handhaven door middel van 

Cursus oefeningen op het hele uur, vaak tussen de uren door, en wanneer je in de verleiding komt 

om naar het ego te luisteren. 

4. Houd je ogen open voor de leiding van Jezus of de Heilige Geest om wonderen te doen, hun 

leiding om je te richten op het doen van wonderen. Je kunt tijdens je oefenperioden gedurende de 

dag om leiding vragen, maar je kunt en moet natuurlijk ook om leiding vragen als reactie op 

specifieke situaties die zich in de loop van de dag voordoen. Als je dan het gevoel hebt dat je 

begeleiding hebt gekregen om een wonder te doen, is het van vitaal belang dat je het ook 

daadwerkelijk doet zoals ingegeven. Tip: Als je twijfelt over je leiding, kies dan om toch maar te doen 

waarvan je denkt dat je geleid wordt om te doen. 

5. In de avond: Neem opnieuw stille tijd voor een of andere vorm van Cursusbeoefening, zoals uw 

Werkboekles, om Jezus en de Heilige Geest te bedanken voor een dag van wonderwerk en om 



wondergerichtheid mee te nemen in uw slaap. Misschien wilt u zich zelfs voorbereiden op de 

volgende dag met het gebed "Help me om de wonderen die u van me wilt morgen te verrichten". 

Hoe leiden wonderen tot de ultieme bevrijding? 

In dit laatste deel wil ik laten zien dat het verrichten van wonderen niets minder is dan de weg naar 

verlossing van de Cursus. 

Het driestappenproces van verlossing: ontvangen, geven, herkennen 

Het proces in het kort (uitgedrukt in de taal die we hier hebben gebruikt, de taal van het verrichten 

van wonderen): 

1. We ontvangen een innerlijke wondergerichtheid - van de Heilige Geest. 

2. We geven een uiterlijk wonder aan een ander – wonderen verrichten - onder leiding van Jezus of 

de Heilige Geest. 

3. Als gevolg van het geven, gaan wij het ontvangen wonder dieper herkennen, en dit is verlossing. 

Dit is een proces dat geworteld is in wat de Cursus "de wet van de liefde" noemt: " Wat ik mijn 

broeder geef is mijn gave aan mij." (W-pII.344.Titel). Inderdaad, past de Cursus deze wet toe op 

wonderen in de volgende les: " Vandaag bied ik niets dan wonderen aan, Want ik wil graag dat ze tot 

mij terugkeren. (W-pII.345.Titel). 

Het driestappenproces dat ik hier belicht wordt in de Cursus ontelbare keren genoemd (gedeeltelijk 

of volledig). Het komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in deze passage uit Les 154 van het Werkboek (let 

op de verwijzing van Jezus in de laatste zin naar hoe vaak hij dit idee in de Cursus heeft genoemd): 

Laten we vandaag niets anders leren dan deze les: we zullen pas weten wat we ontvangen als we het 

hebben gegeven. Je hebt dit al honderd keer en op honderd manieren horen zeggen, en toch 

ontbreekt het jou nog steeds aan geloof. (W-pI.154.12:1-2) 

Let op de elementen van dit proces in deze passages uit een paar lessen over wonderen van laat in 

het Werkboek. Kijk maar eens of je de smaak ervan te pakken kunt krijgen: 

Les 349: Vandaag laat ik de visie van Christus voor mij naar alles kijken en ik beoordeel het niet, maar 

schenk in plaats daarvan alles een wonder van liefde. 

Zo wil ik alle dingen die ik zie bevrijden en ze de vrijheid geven die ik zoek. Want zo gehoorzaam ik de 

wet van de liefde en geef ik wat ik wil vinden en tot het mijne maken wil. Het zal mij gegeven 

worden, omdat ik dat gekozen heb als het geschenk dat ik wens te geven. Vader, Uw geschenken zijn 

de mijne. Elk dat ik aanvaard geeft me een wonder om weg te geven. En door te geven zoals ik 

ontvangen wil, leer ik dat Uw genezende wonderen mij toebehoren. Onze Vader kent onze 

behoeften. Hij geeft ons de genade waarmee ze alle worden vervuld. En zo vertrouwen we op Hem 

om ons wonderen te zenden om daarmee de wereld te zegenen en onze denkgeest te genezen 

terwijl we terugkeren naar Hem. 

Les 350: Wonderen weerspiegelen Gods eeuwige Liefde. Ze aanbieden is zich Hem herinneren en de 

wereld verlossen door de herinnering van Hem.  

En zo is de cirkel weer rond... 

Een Cursus in Wonderen is, geloof ik, precies wat het zegt: een cursus in het verrichten van 

wonderen, letterlijk. Het gaat erom 1) wonderen in onze geest te ontvangen (wondergerichtheid, 2) 



deze wonderen aan onze broeders te geven zoals door Jezus of de Heilige Geest is voorgeschreven 

(wonderen doen, uitdrukkingen van liefde), en 3) als gevolg daarvan, de ontvangen wonderen 

volledig te herkennen - een herkenning die verlossing is. 

Ik wil je echt aanmoedigen om te proberen wat ik hier heb geschetst. Zoals ik al zei, ik heb het zelf 

gedaan, en het heeft echt een verschil gemaakt. Hoezo? Nee, ik ben nog geen "genees de zieken, 

wek de doden op" soort wonderdoener geworden. Maar wat ik heb meegemaakt is het stellige 

gevoel dat waar Jezus hier over praat echt is. Ik heb echt een wonderbaarlijke drang die 

wonderbaarlijke impulsen in mij opwekt. Ik krijg echt begeleiding om wonderen te verrichten voor 

bepaalde mensen. En als ik dat daadwerkelijk doe, dan heb ik op basis van de positieve reacties van 

die mensen echt het gevoel dat er een echt wonder van mij op hen is overgegaan. Het is een heerlijk 

gevoel! 

En op een groter niveau heb ik meer dan ooit het gevoel dat er een echt plan voor mijn leven is, dat 

Jezus echt specifieke wonderen heeft waarvan hij wil dat ik ze verricht als onderdeel van mijn 

speciale functie, en dat hij mogelijkheden creëert om ze te doen. Ik voel me echt als een 

wonderbaarlijke SWW, onderdeel van een plan dat zoveel groter is dan ik, onderdeel van een 

hemelse versnelling. En ik voel me daardoor zo gezegend. 

Zoals ik al zei, ik denk dat dit is wat we allemaal moeten doen. Dus nogmaals, ik moedig je aan om dit 

te proberen. Kortom, we zijn bedoeld om deel te nemen aan de hemelse versnelling, om de levende 

wonderwerkers te worden die de Cursus wil dat we zijn, om onze rol als Spoed Wonder Werkers op 

te nemen. Door te leren hoe we wonderen kunnen verrichten, kunnen we onze gedachten 

veranderen, de wereld veranderen en zo onze ultieme bevrijding vinden. 

Een gebed voor Spoed Wonder Werkers: 

Ik wil graag afsluiten met een gebed op basis van Lessen 349 en 350 (en een paar andere gekozen 

zinnen), een klein gebed van betrokkenheid als we onze rol als Spoed Wonder Werkers op ons 

nemen: 

Vader, wonderen weerspiegelen Uw eeuwige Liefde. Ze aan te bieden is U gedenken, en door Uw 

herinnering de wereld te redden. En zo laten we elke dag de visie van Christus over alle dingen voor 

ons kijken en beoordelen we ze niet, maar geven we elk een wonder van liefde in plaats daarvan. We 

zullen wonderen zien door onze handen door onze broeder Jezus. Help ons om de wonderen te 

verrichten die U van ons wilt, elke dag opnieuw. 

Zo willen we alle dingen die we zien bevrijden en hen de vrijheid geven die we zoeken. Want zo 

gehoorzamen we de wet van de liefde en geven we wat we zelf zouden willen ontvangen. Het zal ons 

worden gegeven, omdat we het hebben gekozen als het geschenk dat we willen geven. Vader, Uw 

geschenken zijn de onze. Elk geschenk dat we aannemen geeft ons een wonder om te geven. En als 

we geven zoals we zouden willen ontvangen, leren we dat Uw genezende wonderen ons toebehoren. 

En dus vertrouwen we op U om ons wonderen te sturen om de wereld te zegenen, en onze geest te 

genezen als we naar U terugkeren. Amen. 

 

 


