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Voorwoord van  
Wil lem Glaudemans

Dit boek is geweldig, het klopt helemaal, het is meeslepend en heeft 
diepgang en het is tegelijk overal begrijpelijk en rechtstreeks. Het geeft 
de diepere lagen van Een cursus in wonderen op een heel toegankelijke 
en vanzelfsprekende manier weer. Elly legt bijna en passant op een 
simpele manier de lastige non-dualistische metafysica van de Cursus 
uit. Het wordt nergens theorie. Dit alles komt doordat ze op een heel 
open en integere manier haar eigen proces met haar ziekte beschrijft. 
Het is zelfs spannend om haar innerlijke reis naar de oorzaken daar-
van te mogen volgen. Daarmee laat ze voor alle studenten van de Cur-
sus zien hoe de Cursus langzaam maar zeker in je werkzaam kan zijn, 
en hoe het ego zijn greep op ons steeds meer verliest, wanneer we 
eerlijk naar binnen durven te kijken en blijven volhouden. 

Ze leert dit alles in de meest heftige situatie van een levensbedreigen-
de ziekte. En ze gaat in alle eerlijkheid de Cursus opnieuw lezen en 
moet telkens weer constateren dat die waar is, al kan ze het niet me-
teen allemaal aanvaarden en is er verzet. Precies wat de meeste, zo niet 
alle, studenten van de Cursus ook overkomt. Daarom is ze zo’n goede 
gids. Ze gaat op onderzoek uit en neemt ons stap voor stap mee. Hoe 
zit het toch met de Cursus? Wat zegt die over ziekte, gezondheid, ver-
geving en geluk en kan ik dat aanvaarden, kan ik het toepassen? Het is 
niet alleen een heftig proces, het zijn ook heftige zaken die de Cursus 
in al zijn liefdevolle directheid hierover aan ons leert. Elly beschrijft 
haar worsteling, de tegenstribbelingen van het ego, het vinden van 
haar inzichten, het moeten loslaten van oude overtuigingen en gods-
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beelden die in de weg staan. Alles deelt ze op een heel gewone directe 
manier met ons. Het is dichtbij, we mogen meekijken met haar pro-
ces, zelfs in haar oude dagboeken, haar jeugdherinneringen. Maar 
nergens neemt dat de overhand, ze geeft het alleen om iets te illustre-
ren. De Cursus staat als bron van waarheid voorop, ze geeft talrijke 
goed gekozen, heldere citaten. Hier spreekt iemand met rijke ervaring 
en volwassen inzicht, een betrouwbare leraar en een soepele schrijver. 
En dit alles maakt dit boek zo fantastisch. Iedereen zal zich erin kun-
nen herkennen, en daar hoef je niet eerst een ernstige ziekte voor te 
hebben. Enig hardnekkig geloof in je ego volstaat.

Het is een heel rijk boek geworden, dat iedereen, ziek of niet, stap 
voor stap wegleidt uit de dwaasheid van het ego, dat ons lichaam 
gebruikt om ons afgezonderd, alleen, en afgescheiden te houden 
van ons ware Zelf, van anderen, en van God. Is dat niet onze meest 
fundamentele ziekte en krankzinnigheid? Elly laat zien hoe taai het 
ego is en hoe ongelooflijk alert we moeten blijven op zijn slinkse 
wegen om zelfs het mooiste wat er is, de Cursus, nog om te willen 
toveren in een feel-good-boek, in plaats van het boek dat het is: een 
radicale, andere manier van denken en kijken die ons werkelijke 
verlossing van het ego brengt.

In een droom schijn ik aan Elly verschenen te zijn om haar aan te 
moedigen dit boek te schrijven. Ik weet daar zelf niets meer van, 
maar ik ben heel blij dat Elly geluisterd heeft. Dan kan ik ook niet 
anders dan op verzoek een voorwoord schrijven. Bij deze, lieve, dap-
pere, wijze Elly. Op dit boek rust zegen, moge het heel veel mensen 
bereiken en in hun hart raken. 

Dank je wel dat je dit aan ons gegeven hebt.

Willem Glaudemans
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Verantwoording

Ken jij THE COURSE niet?!
Deze woorden werden zo’n vijfentwintig jaar geleden zo vaak en 
met zoveel verbazing tegen mij uitgesproken, door mensen die ken-
nelijk vonden – en soms ook zeiden – dat dit ‘echt iets voor mij was’, 
dat ik toch maar eens op zoek ging naar die ‘Course’. In de boekhan-
del werd ik verwezen naar een dik, blauw boek met alleen maar 
(Engelse) tekst. Geen plaatje of schema (ik ben dol op schema’s, die 
maken alles zo lekker overzichtelijk) te bekennen.
Omdat ik niet meteen op wilde geven, probeerde ik toch iets te le-
zen, maar helaas begreep ik er geen snars van. Na enkele pogingen 
zette ik het boek dus weer terug op de plank. De ‘aanbevelers’ had-
den er blijkbaar geen idee van dat ik, als psychosociaal therapeut 
met een drukke praktijk, echt wel iets anders aan mijn hoofd had 
dan het ontcijferen van honderden pagina’s ingewikkelde tekst …

Maar ja …
Als Een cursus in wonderen je eenmaal gevonden heeft laat hij je niet 
meer gaan. Het boek bleef op allerlei manieren in mijn leven rond-
spoken en toen het in 1999 in de Nederlandse vertaling verscheen, 
schafte ik het toch maar aan. Daarna sierde een boek ter waarde van 
tientallen guldens jarenlang mijn boekenkast (zoals, naar ik later 
vernomen heb, bij heel veel mensen het geval is). Maar het stond er 
toch niet helemáál voor niks. Als ik rondliep met iets waar ik niet 
uitkwam, sloeg ik steeds vaker dat boek open. Want het was frap-
pant: op welke bladzijde ik ook terechtkwam, wat ik las had altijd te 
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maken met mijn vraag of probleem. Vaak was het iets wat ik nu net 
niet wilde lezen, maar waarvan ik wist dat ik het moest lezen – juist 
omdat ik het irritant vond of er boos om werd. Met andere woorden: 
meestal vond ik niet het antwoord dat ik zocht, maar het antwoord 
dat ik nodig had. Want als ik door mijn weerstand heen brak – wat 
de enige functie is van weerstand – en de woorden serieus nam, 
bleken ze zonder mankeren inzicht te geven in het probleem waar 
ik mee worstelde. Daarbij ging het nooit om symptoombestrijding 
– het gevolg van iets – wat op dat moment de enige oplossing leek te 
zijn, maar altijd om een ruimere blik op het probleem of de situatie, 
waardoor ik de oorzaak kon zien en daardoor dichter bij de wérkelij-
ke oplossing kwam.

Ik begon boeken aan te schaffen en te lezen die rond de Cursus ge-
schreven waren, en naarmate mijn kennis zich vergrootte, verdiep-
te zich ook mijn geboeidheid in het boek zelf. Wat mij als therapeut 
vooral aansprak, was het feit dat Helen Schucman en William Thet-
ford, de twee mensen die het boek hadden opgetekend en uitge-
werkt, professor waren in de klinische psychologie. Dat gaf het werk 
voor mij een degelijk, wetenschappelijk fundament, waar ik in kon 
geloven en dat het gevaar van ‘zweverigheid’ uitsloot. Ook merkte ik 
in toenemende mate dat alles wat ik tot dan toe had bestudeerd, alle 
kennis en inzichten die ik had verworven, maar vooral ook alles wat 
ik persoonlijk had ervaren, samenkwam in dit boek en daar een 
vervolg aan gaf. Het was alsof rondzwervende puzzelstukjes op hun 
plaats vielen en een compleet plaatje begonnen te vormen.

Toch bleef het daar enkele jaren bij, totdat ik in 2007 darmkanker 
bleek te hebben. Weer thuis na de operatie en met chemotherapie 
herinnerde ik mij dat de Cursus het vaak had over ‘niet een lichaam 
zijn’ en dat ‘het lichaam niet ziek kan zijn’. Dat intrigeerde me, want 
als er op dat moment íéts werkelijk was, was het wel mijn ervaring 
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een concreet lichaam te hebben – om niet te zeggen: te zijn – dat 
bovendien levensbedreigend ziek was …

Vanaf dat moment ben ik de Cursus serieus gaan bestuderen – en 
vooral: in praktijk gaan brengen. Want wat ik mijn cliënten en stu-
denten altijd voorhoud: ‘inzicht zonder handeling leidt niet tot ver-
andering’ geldt uiteraard in de eerste plaats voor mijzelf.
Het ging niet altijd van een leien dakje. Er waren perioden waarin 
mijn leven zo in tegenspraak leek te zijn met wat de Cursus mij 
vertelde, dat ik moest vechten tegen de neiging het boek in een hoek 
te gooien, of soms zelfs te verscheuren of te verbranden! Tot mijn 
geruststelling las ik in een artikel van Kenneth Wapnick – de leraar 
der leraren – dat dit in feite een goed teken is: ‘Als je nooit de nei-
ging hebt gehad om het boek in een hoek te gooien, heb je de Cur-
sus nog niet gedaan.’
Mooi, ik was de Cursus dus echt aan het doen …

Nu, tien jaar later, durf ik te zeggen dat ik aan het genezen ben. 
Voor zover ik weet ben ik kankervrij, maar dat vind ik niet meer 
belangrijk. Want het gaat om genezing op een ander niveau: de be-
vrijding van de onjuiste overtuiging over wie, wat en waar ik werke-
lijk ben. Die bevrijding is het doel van Een cursus in wonderen. En die 
bevrijding is het wonder waar hij over spreekt.

Sedert acht jaar deel ik mijn ervaringen ‘in het klein’, met studenten 
die ik begeleid bij het in praktijk brengen van wat de Cursus leert. 
Mijn streven is het zuiver houden van die leer, wat voor mij bete-
kent dat zijn principes wel moeten worden toegepast in maar niet 
vertaald moeten worden naar ons leven in deze wereld. Want dan 
kunnen we dat leven en die wereld niet overstijgen en het doel van 
de Cursus niet bereiken.
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Nu is het tijdstip aangebroken om mijn ervaringen op een breder 
vlak te delen. Het ego – de onjuiste gedachte over mezelf waarvan ik 
bevrijd moet worden – heeft lang geprobeerd me daarvan af te hou-
den, door me gedachten te geven zoals: wat heb ik in vredesnaam 
toe te voegen aan al die prachtige boeken die al over en rond de 
Cursus geschreven zijn, door mensen die veel meer weten en veel 
verder zijn dan ik. Totdat mij in een nachtelijke droom de bood-
schap werd gegeven dat ik mijn liefde achterhoud als ik mijn ver-
haal achterhoud; dat er misschien mensen zijn die iets aan mijn 
verhaal kunnen hebben.

Dit boek bevat dus mijn persoonlijke verhaal en mijn eigen weg 
met Een cursus in wonderen. Dat betekent dat het slechts een klein 
onderdeel van deze spirituele leerweg belicht – maar wel een be-
langrijk onderdeel: ware genezing, een van de centrale thema’s van 
de Cursus. Het betekent ook dat het verhaal zich afspeelt op Niveau 
Twee: de wereld waarin ik denk te leven. Maar ik probeer ook steeds 
een doorkijkje te bieden naar Niveau Een, het metafysische, nondu-
alistische niveau van de Cursus. Want als we daar geen vermoeden 
van krijgen, blijven we ronddolen in een illusie.

In mijn zoektocht heb ik mij met name laten leiden door Willem 
Glaudemans en Koos Janson, die de Cursus ieder op hun eigen, 
specifieke manier tot leven brengen. Ik ben beiden bijzonder dank-
baar. Het meest heb ik echter gebruikgemaakt van de uitleg van 
Kenneth Wapnick, de Amerikaanse psycholoog die, samen met He-
len Schucman en William Thetford, aan de wieg van Een cursus in 
wonderen stond. Zijn onwrikbare en compromisloze trouw aan het 
nondualisme van de Cursus is voor mij van onschatbare waarde en 
een aanmoediging om dezelfde compromisloosheid na te streven. 
Evenals in mijn weg met de Cursus, zal ik in dit boek veelvuldig 
gebruikmaken van zijn inzichten en uitleg.
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Mijn ontdekkingstocht is nog niet ten einde en is ook niet zo orde-
lijk verlopen als in dit boek beschreven wordt. In de loop der jaren 
vielen her en der puzzelstukjes op hun plaats, maar vormden nog 
geen geheel. Het schrijven van dit boek helpt me een meer samen-
hangend beeld te vormen en mijn inzichten en ervaringen een plek 
te geven.

Hoewel de Cursus leert dat we in werkelijkheid allen één zijn, zal 
ieder van ons zijn of haar eigen weg met dit leerplan moeten gaan. 
Mijn hoop is dat dit boek daar inspirerend en behulpzaam bij mag 
zijn.

Elly Clabbers
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Een cursus  in  w onderen

Een cursus in wonderen (ECIW of ‘de Cursus’) is de uitgave van een 
manuscript, dat tussen 1965 en 1972 is opgetekend door Helen 
Schucman, met hulp van haar collega William Thetford. Beiden wa-
ren professor in de klinische psychologie en werkzaam bij de medi-
sche faculteit van de Columbia Universiteit in New York. Ze hadden 
een moeizame, concurrerende relatie en hechtten veel waarde aan 
erkenning en status. Totdat William op een ochtend zei: ‘Er moet 
toch een andere manier zijn om met elkaar om te gaan.’ En tegen 
haar gewoonte in beaamde Helen dit.

Ze vonden die ‘betere manier’ toen Helen kort daarna de eerste dic-
taten ontving van een innerlijke stem, die zij, gezien de thema’s die 
aan de orde kwamen, duidde als ‘Jezus’. De optekening van deze 
dictaten werd een proces dat ongeveer zeven jaar in beslag nam. 
Helen maakte notities in steno en William werkte deze uit. Kort na 
de voltooiing van het manuscript werd Kenneth Wapnick, een colle-
ga van Helen en William, bij de verwerking van het ruwe materiaal 
betrokken. In 1976 verscheen in Amerika de eerste uitgave.

Sindsdien zijn er meer dan drie miljoen exemplaren verkocht, in 
vierentwintig talen. De Nederlandse vertaling werd in 1999 uitge-
geven door AnkhHermes. Inmiddels is de 11e druk verschenen en 
zijn er in Nederland 50.000 exemplaren verkocht.
Het boek geldt nu reeds als een spirituele klassieker en bekende 
voorgangers zoals Eckhart Tolle, Paul Ferrini, Marianne William-

VBK_AnkhHermes_Ziekte_als_geneesmiddel_proef5.indd   19 14-11-17   13:49



20

son, Gerald Jampolsky en Wayne Dyer baseren hun leer op de Cur-
sus of zijn erdoor geïnspireerd.

Wat is Een cursus in wonderen?

De Cursus is een spirituele leerweg, waarbij de nadruk ligt op prak-
tische toepassing en ervaring. Hij noemt zichzelf ‘een training van 
de denkgeest’. Denkgeest is de Nederlandse vertaling van het Engel-
se 'mind'.
Hoewel de Cursus in christelijke termen is geschreven, biedt hij 
daar een nieuwe, verfrissende kijk op en behandelt hij universele 
spirituele thema’s. Omdat hij een mengeling is van psychologie, pe-
dagogie, spiritualiteit en zelfhulp, is de Cursus voor velen toeganke-
lijk en bruikbaar, hoewel hij van zichzelf zegt ‘een van de vele dui-
zenden andere’ wegen te zijn.

Waar gaat de Cursus over?

De Cursus gaat over een vergissing en de correctie daarvan. De ver-
gissing is dat wij geloven ons van God te hebben afgescheiden en 
sindsdien los van Hem in deze wereld leven. In feite is dat onmoge-
lijk, want als Zijn schepping zijn we één met Hem. En net zo min 
als een vlam gescheiden kan worden van het vuur waartoe hij be-
hoort, kunnen wij gescheiden worden van de eenheid waartoe we 
behoren. De Cursus beschrijft de gevolgen van dit geloof in afschei-
ding, en vooral de manier waarop we uit deze ‘boze droom’ kunnen 
ontwaken.
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Het wonder

Met ‘wonder’ bedoelt de Cursus een innerlijke omslag. Wij hebben 
de keuze om naar twee innerlijke stemmen te luisteren. De ene 
stem is die van het ego: het ‘ik’ dat de gedachte van de afscheiding 
van God vertegenwoordigt en waarmee we ons hebben geïdentifi-
ceerd. Het ego staat voor angst en alle gevolgen daarvan.
De andere stem is die van de Heilige Geest, die de herinnering be-
waart van wie we werkelijk zijn en waar we nog altijd thuis zijn. De 
Heilige Geest staat voor liefde: een uiting daarvan of een roep daar-
om. Als we naar de Heilige Geest luisteren, kunnen we ons denken 
veranderen en vanuit liefde gaan leven, in plaats vanuit angst. De 
Cursus noemt dit ‘vergeving’: voorbijzien aan het ego naar wie we 
werkelijk zijn: een uitbreiding van God.

Wat heeft de Cursus te bieden?

Een cursus in wonderen bevat een enorme hoeveelheid liefde en 
mildheid die aanstekelijk werkt. Maar de Cursus is ook confronte-
rend. Om door te kunnen dringen tot een vermoeden van wie we 
werkelijk zijn, zullen we onder ogen moeten zien hoe ons ego dit 
saboteert. Alleen door dit te herkennen en te erkennen kunnen we 
een andere keuze maken.

De weg is niet zwaar, maar wél heel anders. Jouw weg is een weg van 
pijn, waar God niets van weet. Die weg is inderdaad zwaar en heel 
eenzaam. Angst en verdriet zijn je gasten en ze begeleiden en verge-
zellen je onderweg. Maar de duistere metgezellen, de duistere weg, 
het zijn allemaal illusies. Wend je tot het licht, want het vonkje licht in 
jou maakt deel uit van een licht zo groot, dat het je voorgoed kan weg-
halen uit de duisternis (Een cursus in wonderen, T11.III.4-5).
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Het boek

De Cursus bestaat uit drie delen: een Tekstboek, een Werkboek en 
een Handboek voor leraren. Het Tekstboek bevat de onderliggende 
theorie voor het Werkboek, dat 365 lessen bevat, dus één voor elke 
dag van het kalenderjaar. Het Handboek voor leraren bestaat uit 29 
hoofdstukken – die dieper ingaan op de belangrijkste thema’s uit de 
Cursus – en een Verklaring van Termen.
Na voltooiing van deze drie delen ontving Helen Schucman nog de 
teksten voor twee brochures, die aan de laatste drukken van de Ne-
derlandse vertaling zijn toegevoegd: ‘Psychotherapie: Doel, proces 
en praktijk’ en ‘Het lied van het gebed: Gebed, vergeving, genezing’.

Het doel

Kenneth Wapnick riep een Vraag-en-Antwoord-service in het leven, 
waarop hij honderden vragen van Cursusstudenten vriendelijk 
maar compromisloos beantwoordt. De meeste van deze vragen zijn 
of worden nog in het Nederlands vertaald (www.facimoutreach.org; 
www.eciw.nl). Op deze website beschrijft hij het doel van Een cursus 
in wonderen als volgt:

Het nogal ambitieuze doel van de Cursus is ons te onderwijzen dat 
deze wereld niets meer is dan een ‘uiterlijke weergave van een in-
nerlijke toestand’ (T21.In.1:5), dat deze toestand ons ellendig 
maakt, en dat we – met hulp van de Heilige Geest – de macht heb-
ben om dat te veranderen. De Cursus wil de verandering van deze 
innerlijke toestand tot het middelpunt van ons leven maken. We 
zouden het bestuderen van deze Cursus kunnen beschouwen als 
de eerste stap op een levenslange reis van vergeving en een voort-
durend toenemend zelfbewustzijn (www.eciw.nl, Vraag 941).
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1 .  Oorzaak en gevolg

De diagnose

‘Goed dat we gekeken hebben …’
De arts schuift over het bureau een foto naar me toe en wijst. Ik zie 
een soort tunnel, aan de voorkant ruim en licht, naar achteren toe 
steeds smaller en donkerder.
Zijn vinger ligt op een aanhangsel aan de wand van de tunnel: ‘Een 
ontaarde poliep. Die moet eruit. Ik heb een spoedafspraak voor u 
gemaakt met de chirurg.’
Hij vertelt nog méér, maar het meeste ontgaat me.
Pas als hij de deur voor me opent vraagt hij: ‘U bent toch niet te erg 
geschrokken?’
Nee, dat ben ik niet. Het is heel stil in me.

Ik ga niet meteen naar huis, maar rijd naar het strand. De parkeer-
plaats is in deze tijd van het jaar verlaten. Ik verwissel mijn schoe-
nen voor de gele laarzen, die, zoals altijd, in de kofferbak liggen. 
Even later loop ik langs de branding, waar het zand stevig is. De 
wind jaagt de fijne, droge bovenlaag in wolken naar me toe. Ik hoor 
het zand ritselen tegen de schacht van mijn laarzen. Het is nog 
steeds heel stil in me.

Het strand en de zee zijn hetzelfde als altijd: nooit hetzelfde. Het 
gekrijs van de meeuwen verdrijft eindelijk de stilte. Er komt onrust. 
Er is iets niet goed. Er zit iets in mijn darm wat er niet thuishoort. 
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Een ontaarde poliep. Waarom zegt hij niet gewoon dat ik kanker 
heb …?!
Maar ik zeg het zelf ook niet, als ik enkele uren later een mailtje 
naar mijn dierbaren stuur: ‘Ik heb een ontaarde poliep en moet ge-
opereerd worden.’ Er wordt dankbaar gebruikgemaakt van mijn 
ontkenning, ook in de reacties valt het woord ‘kanker’ niet.

Als ik die nacht wakker word, maalt er een zin door mijn hoofd: ‘Ik 
ben niet een lichaam … Ik ben niet een lichaam … Ik ben niet een 
lichaam …’
O ja, het boek, het blauwe boek, Een cursus in wonderen …
Het boek dat mij al jarenlang antwoord geeft op elke levensvraag. 
Antwoorden die me soms inzicht of troost geven, maar ook vaak 
boos en opstandig maken – en die ik juist daarom ter harte neem, 
want als ik ergens boos om word, heeft het iets met mij te maken. 
En juist die antwoorden hebben me altijd vooruit geholpen.
Ik sta op en zie naast het blauwe boek een ander boek staan: Genees 
de oorzaak, niet het gevolg (Dawson). Ooit gekocht en doorgebladerd, 
maar nooit helemaal gelezen. Nu toch maar doen, want het gaat 
over genezing en dat is aan de orde. Ik ben ziek en heb genezing 
nodig.

Terwijl in de weken die volgen de werkelijkheid tot me doordringt 
– ik heb kanker – dringen ook teksten uit het boek bij me binnen:
Alleen het denken heeft genezing nodig, niet het lichaam.
Lichamelijke ziekten zijn het gevolg van schuld en angst.
Ziekte is woede afgereageerd op het lichaam, zodat het pijn zal lijden 
(T28.VI.5:1).
Alle ziekte komt voort uit afscheiding. Wanneer de afscheiding wordt af-
gewezen, verdwijnt ze (T26.VII.2:1-2).
Het is mogelijk dat iemand ervoor kiest een ziekte te hebben, om zo snel-
ler een bepaalde les te leren.
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Vooral dat laatste raakt me. Ik voel me boos en verongelijkt. Wat 
wreed om te zeggen dat ik zelf deze levensbedreigende ziekte geko-
zen heb om mijn lessen te leren. Die kan ik ook wel op een andere 
manier leren. Ik heb er al zoveel geleerd zonder ziek te zijn!
Twee andere boeken: De zin van ziekzijn en Ziekzijn: signalen van de 
ziel (Dethlefsen en Dahlke), die niets te maken hebben – of lijken te 
hebben – met Een cursus in wonderen, maken het nog bonter: ‘Een 
kankercel is een van oorsprong lichaamseigen cel die “deserteert” 
en zich tegen het grote geheel richt waar ze oorspronkelijk deel van 
uitmaakte. Ze gaat teren op dat grote geheel en richt het uiteinde-
lijk, samen met zichzelf, te gronde. Een mens met kanker is als die 
kankercel.’

Zo! Ik ben dus een kankercel. Ik keer me tegen het grote geheel, de 
gemeenschap waar ik bij hoor en die richt ik te gronde …
Dit druist zo in tegen mijn beleving van de werkelijkheid dat ik er 
misselijk van word. Is het niet precies omgekeerd? Teert de ge-
meenschap juist niet op mij? Heb ik mezelf niet laten uitputten 
door altijd voor iedereen klaar te staan, het iedereen naar de zin te 
maken? Heb ik kort geleden niet ontdekt dat ik lijd aan de please-dis-
ease, zoals Oprah Winfrey het noemt, en door de ondertitelaars 
meesterlijk is vertaald in ‘de behaag-plaag’? Heb ik niet ooit tegen 
iemand gezegd: ‘Ik lijk wel een moedervogel die elk brokje voedsel 
dat ze vindt aan haar jongen geeft en zelf nooit iets doorslikt, zodat 
ze uiteindelijk verhongert’? Dat is wel minder geworden sedert ik 
ergens las dat je bij een ramp eerst zelf een zuurstofmasker op moet 
zetten voordat je anderen gaat helpen, omdat je dood niets voor an-
deren kunt doen. Maar ik loop niet weg met dat zuurstofmasker op, 
ik laat anderen mee-ademen. En nu zou ik ze te gronde richten?
De verleiding om het blauwe boek, en alle boeken die daar iets mee 
te maken hebben, in de doos met oud papier te gooien is groot. Ver-
dorie, ik ben ernstig ziek. En het laatste wat ik nu kan gebruiken is 
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om de oren geslagen worden met de opmerking dat dit mijn eigen 
schuld is. Maar dan herinner ik me de vele keren dat juist uitspra-
ken die onbehagen in me opriepen – vooral in Een cursus in wonde-
ren! – het meest behulpzaam waren. Dus ik bedwing deze impuls 
en zoek verder.

Ik ontdek dat het eerste deel van de zienswijze in de boeken van 
Dethlefsen en Dahlke overeenkomt met de leer van de Cursus: het 
deel over de deserterende cel. Volgens de Cursus is ziekte de projec-
tie van schuld en straf op het lichaam, en die schuld en straf zijn 
– en dan komt het – het gevolg van het idee dat ik mij van God heb 
afgekeerd en dus de oorspronkelijke eenheid waartoe ik behoorde 
heb verlaten. Dat is de desertie. Maar over het tweede deel denkt de 
Cursus heel anders: de eenheid met God kan onmogelijk verlaten, 
laat staan ‘te gronde gericht’ worden. Die blijft eeuwig in volledige 
compleetheid en heelheid bestaan en ik kan er zomaar weer naar 
terugkeren.
Zover ben ik op dat moment echter nog lang niet. Ik voel alleen 
maar weerstand. Ik heb een ziekte waaraan ik dood kan gaan en ik 
zoek hulp. Ik wil niet dood. Ik wil beter worden. En in plaats van 
troost en ondersteuning te bieden wordt me alleen een schuld-
gevoel aangepraat.
Maar hoe ik ook tegenstribbel, de tekst over de kankercel blijft me 
bij. En ik weet het: teksten die me bijblijven moet ik serieus nemen, 
want die gaan over mij.
Goed dan, oké, laat ik voorlopig dan maar aannemen dat mijn ziek-
te betekent dat ik me tegen het grote geheel heb gekeerd, ook al ben 
ik ten diepste toe overtuigd van het tegendeel. En dat dit de oorzaak 
is van de ziekte, of zelfs de ziekte zelf. Maar hoe zit dat dan in vre-
desnaam?
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Het lichaam dat ik niet ben

Niemand kan genezen tenzij hij begrijpt welk doel ziekte schijnt te 
dienen. Want dan begrijpt hij eveneens dat dit doel zonder beteke-
nis is. Omdat ziekte geen oorzaak en geen enkele zinvolle bedoe-
ling heeft, kan ze überhaupt niet bestaan. Wanneer dit wordt inge-
zien, vindt genezing automatisch plaats (WdI.136.1:1-4).

Na de operatie begin ik niet vooraan in de Cursus, maar zoek eerst 
alle teksten op die gaan over lichaam en ziekte, want dat is immers 
aan de orde. Van alles wat ik noteer of onderstreep, intrigeert de 
bovenstaande tekst uit het Werkboek mij het meest. Ik heb altijd 
gedacht (en verkondigd) dat ziekten wel degelijk een doel en een 
betekenis hebben. Je kunt een ‘opruimziekte’ hebben, of een ‘los-
laatziekte’. Ziekte kan je bewust maken van verdrongen emotionele 
of psychische zaken, of je de kans geven om eindelijk de rust te ne-
men die je jezelf ontzegt. Ziekte kan je dwingen om na te denken 
over dingen die je gewoonlijk ontwijkt. Er zijn stapels boeken ge-
schreven over psychosomatische aandoeningen. En nu zegt Een 
cursus in wonderen dat ziekte geen oorzaak heeft, een betekenisloos 
doel dient, niet zinvol is en zelfs helemaal niet kan bestaan. Maar 
hoe zit het dan met dat ding in mijn darm, die ‘ontaarde poliep’? Die 
is er nu wel uit, maar hij heeft lymfeklieren aangetast die foute cel-
len in mijn bloed hebben gebracht. Daarom heb ik chemotherapie. 
Een agressief goedje, dat in mijn lichaam meer stukmaakt dan al-
leen die foute cellen. Ik heb wel geaarzeld om dit middel te gebrui-
ken, want Een cursus in wonderen noemt het ‘magie’: een illusie om 
een illusie te bestrijden. Maar ik lees ook:

Hieruit volgt echter niet dat het gebruik van dergelijke middelen 
ten behoeve van herstel slecht is … Want het laatste wat […] een 
zieke helpen kan, is een verhoging van zijn angst (T2.IV.4:4,7).
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Dit doet me besluiten om, terwijl ik verder zoek, die chemokuur 
toch maar te ondergaan.
En dan komt er een moment waarop ik er niet meer omheen kan. 
Maar liefst veertig keer staat het in vette zwarte letters in het Werk-
boek:

Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.
Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.

Het klinkt geweldig: ‘Ik ben vrij’. Ik ervaar het tegenovergestelde. Ik 
ben nog nooit zo onvrij geweest als nu. Ik ben de gevangene van 
mijn lichaam, van een levensbedreigende, onvoorspelbare ziekte.
Maar de derde zin begint met ‘want’: ‘Ik ben vrij, want …’ Daar wordt 
dus een reden gegeven voor die vrijheid: Ik blijf zoals God mij ge-
schapen heeft.

Ik geloof in God, dat is altijd een vanzelfsprekendheid geweest in 
mijn leven. Ik geloof ook dat God mij geschapen heeft. ‘Naar zijn 
beeld en gelijkenis’, zoals mij in mijn kindertijd is verteld. Maar 
daar is meteen aan toegevoegd dat die gelijkenis niet meer opgaat, 
omdat ik dit behoorlijk heb verpest. Want in plaats van mij te gedra-
gen zoals God dat wil en de Tien Geboden te gehoorzamen, zondig 
ik daar aan de lopende band tegen. Gelukkig niet tegen allemaal, 
want sommige geboden begrijp ik niet eens, zoals ‘gij zult geen on-
kuisheid doen’. Geen idee wat onkuisheid is, laat staan hoe je dat 
doet … En andere geboden gelden alleen voor grote mensen, zoals 
‘gij zult niet doden’ en ‘gij zult tegen uw naasten niet vals getuigen’. 
Maar ik ben niet altijd lief tegen mijn ouders (het vierde gebod), en 
ik pak af en toe stiekem een koekje uit de trommel (het zevende 
gebod). En ja, ik ben ook weleens jaloers, als mijn vriendinnetjes 
iets hebben wat ik zelf niet heb (het tiende gebod). Foute boel dus. 
En het ergste is dat anderen daaronder moeten lijden. Want ‘God 
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straft onmiddellijk’ wordt mij eveneens verteld. En die straf treft 
niet alleen mij, maar iedereen met wie ik te maken heb.

Pas rond mijn dertigste begin ik een vermoeden te krijgen van een 
liefdevolle God die alleen mijn geluk wil, en ga ik begrijpen dat de 
ellende in de wereld, dichtbij en veraf, geen ‘straf van boven’ is – laat 
staan een straf voor mijn persoonlijke zonden – maar dat wij om de 
een of andere reden die ellende zelf veroorzaken.
Vele jaren later vertelt Een cursus in wonderen mij dat deze reden 
mijn geloof in het ego is, mijn geloof dat ik mij van God heb afge-
scheiden en nu een afgezonderd bestaan leid in een lichaam, dat ik 
moet beschermen tegen alle andere afzonderlijke lichamen. Dát is 
de bron van alle ellende, want het is niet alleen zo dat ik mijzelf be-
scherm tegen de rest van de wereld, de rest van de wereld beschermt 
zichzelf ook tegen mij en tegen elkaar. En dat is de oorzaak van elk 
conflict en alle lijden.

Ik lees de tekst nog eens: ‘Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij. Want … 
zo schiep God mij.’
God schiep mij vrij. Ik ben dus geen gevangene – noch van mijn 
slechtheid, noch van mijn schuld, noch van de wereld … en even-
min van mijn zieke lichaam. Maar er staat méér: ‘Ik ben niet een 
 lichaam.’ Dat vind ik op zichzelf niet zo’n moeilijke verklaring, om-
dat ik als therapeut al met dit idee werk. Maar de Cursus bedoelt dat 
ik überhaupt niet besta als lichaam. Als wat of wie besta ik dan wel?

De Cursus geeft een heleboel antwoorden:
Ik ben het licht van de wereld (Les 61). Toe maar, ik ben eerder de 
duisternis …
Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper (Les 95). Wat een hoog-
moedswaanzin …
Ik ben geest (Les 97). Huh?
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