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ALLEEN  VOOR  PRIVE   STUDIE ! 
=================================================================== 
 

JOEL: 

 

Allereerst wil ik diegenen van u welkom heten die hier voor de 

eerste keer zijn. Misschien weten sommigen van u dat wij van 

De Oneindige Weg niet adverteren of onszelf op enigerlei wijze 

promoten en wel om deze reden: wij erkennen dat wij werkelijk 

niets te geven hebben behalve aan diegenen die zelve ertoe 

geleid zijn om het te ontvangen. Met andere woorden: of u al 

dan niet iets van de boodschap van De Oneindige Weg ontvangt 

is niet aan ons; het is strikt een kwestie van uw eigen 

bewustzijn. Of u erkent, ontvangt en reageert op deze 

boodschap – of niet. Er is geen macht in de boodschap zelve – 

de macht is in uw bewustzijn. Indien de macht in de boodschap 

zou zijn, zou de gehele wereld gered kunnen worden. Ons is een 

gift van 10 miljoen dollars (tegen de toenmalige hoge koers ongeveer 

40 miljoen gulden of thans een kleine 20 miljoen euro– vert) om deze 

boodschap op de televisie te brengen in de gehele VS maar ik 

kan die gift niet aannemen omdat ik niet geloof dat de 

boodschap in en van zichzelf die macht heeft. Slechts het 

bewustzijn van het individu is macht, en of een boodschap uw 

noden lenigt, hangt ervan af of u al dan niet ervoor 

ontvankelijk bent en erop reageert. 

 .......................... 

 U die een pas beginnende student bent van De Oneindige Weg 

zal het zeker fijn vinden om zich bij ons aan te sluiten, 

ofschoon wij disciplinair zijn. Wij hebben geen regels voor 

het gedrag van  anderen maar wij zijn strikt voor onszelf. Wij 

staan op uren en uren studie en dat iedere dag, want ons 

onderricht is niet part-time onderricht noch af en toe 

onderricht. Er zijn boeken en bandopnamen  te bestuderen, 

activiteiten bij te wonen. Het vereist werkelijk alles van u 

als u wilt ontvangen wat wij te bieden hebben. Wij erkennen 

dat, gedurende onze tijd op dit aardse plan, wij meer werk 

hebben te doen dan wij aan kunnen. Derhalve zult u begrijpen 

dat wij onze tijd en aandacht geven aan diegenen die het meest 

genereus zijn in het geven van hun tijd en aandacht aan deze 

studie. 

 U kunt aanvankelijk wellicht moeilijkheden ervaren bij het 

begrijpen van deze boodschap, meer speciaal als u een 

metafysische ondergrond heeft. U heeft de uitspraak gehoord 

dat “Waarheid één is” of “Er IS maar één Waarheid.” En ik zal 

u zeggen dat dit slechts waar is als u in dat hogere Rijk van 



Bewustzijn komt waar u de Letter der Waarheid te boven bent 

gestegen en louter door de Geest kunt leven. Tot die tijd, 

zijn er grote verschillen in de benaderingen tot de Waarheid 

zoals gepresenteerd door Christian Science, Unity, Religious 

Science, Mind Science en zelfs sommige van de onafhankelijke 

of individuele leraren. Met andere woorden: u kunt wellicht 

gewerkt hebben vanuit het standpunt dat “gedachte macht is” en 

nu komt u tot boeken in De Oneindige Weg die zeggen dat 

“gedachte geen macht is.” 

 U moet een dergelijke uitspraak niet accepteren zonder te 

begrijpen waarom het beginsel in De Oneindige Weg bestaat, 

anders zult u niet in staat zijn om het beginsel juist in het 

dagelijks leven toe te passen.  Natuurlijk weet ik dat wij in 

het menselijk schouwspel goede of slechte gedachten er op na 

kunnen houden en dat de goede gedachten ertoe neigen om 

vriendelijke dingen voor ons te doen  en de slechte gedachten 

neigen ertoe om erg slechte dingen voor ons te doen. Maar dat 

maakt ze NIET TOT macht op de manier waarop wij het woord 

“macht”  in De Oneindige Weg gebruiken. Ons gebruik van het 

woord “macht” betekent werkelijk “een bijdrage of activiteit 

van God”. Derhalve, daar er maar Eén God is, kan er maar één 

Macht zijn. Daar God Geest IS, moet de enige Macht Geestelijke 

Macht zijn, niet stoffelijkE of mentale macht – slechts 

Geestelijke Macht. 

 Zolang u in het menselijk schouwspel bent, slechts werkt 

met de menselijke geest, kunt u van uw geest en zijn gedachten 

een macht maken. En u kunt die ten goede of ten slechte 

gebruiken, zoals de wereld al de tijd doet. Diegenen die komen 

tot een studie van De Oneindige Weg, zoeken bevrijding  van de 

een of andere fysieke of mentale macht en waarschijnlijk is 

dat de ENIGE reden waarom ze komen. Misschien zoekt 1 op de 

100.000 louter het verkrijgen van het mystiek bewustzijn. De 

rest van ons zoekt bevrijding van de een of andere fysieke 

macht die greep op ons heeft, de een of andere stoffelijke wet 

die ons beïnvloedt of de een of andere mentale macht die ons 

in knechtschap houdt. 

 Indien u een macht zou zoeken om deze stoffelijke en 

mentale machten te overwinnen, dan zou u verkeerd zoeken. 

..............................................................

....je begint te beseffen: “Deze stoffelijke en mentale dingen 

die de wereld als macht aanvaard heeft, zijn geen macht.” 

Waarom? Het is zo simpel. God, Geest, is Almacht – Alle Macht 

– dus kunnen er niet “Alle Macht” én stoffelijke en mentale 

machten zijn. 

 Als je tot de Oneindige Weg komt, dan kom je tot een 

plaats waar je macht opgeeft, waar je het opgeeft om een macht 

te zoeken waarmee je een andere macht kunt vernietigen. Je 

geeft het op een Gods Macht te zoeken. Je komt tot een 

bewustzijnsstaat waarin je beseft: “Vanwege God, zijn er geen 

andere machten.”  En je leert om in dit Woord te rusten. Dit 

wordt duidelijk gemaakt in het Oude Testament waar de 



Hebreeuwen tot hun profeet kwamen en hem vertelden van de 

grote legers die hen tegemoet traden en hen werd de 

verzekering gegeven: “Vrees niet, zij hebben slechts de arm 

des vlezes. Wij hebben de Here God Almachtig.   En zij 

“rustten in ZIJN Woord”  en de vijand  vernietigde zichzelf. 

Meester illustreerde dit in het Nieuwe Testament  toen Hij 

ertoe geroepen werd de kreupele en de blinde te genezen. “Neem 

uw matras op en wandel”  en “Open uw ogen” Nergens claimt HIJ 

Zich voor macht tot God te wenden –

..............................................................

.. Sluit uw ogen en zeg erg vriendelijk en zachtkens in 

uzelve “IK”.  Dat is alles. IK is binnenin u, dus leer om HET 

te vertrouwen, maar niet als een macht OVER iets. Vertrouw 

alleen maar “IK ben met u” en rust en ontspan u. “IK ben met 

u”: . . “Ik zal u geenszins verlaten noch in de steek laten”. 

Vrees niet. “Vrees niet, IK ben bij u tot de voleinding der 

wereld. “Ik ben gekomen opdat u het leven moogt hebben en 

overvloed.” Leefde dat IK 2000 jaar geleden en leeft IK niet 

heden ten dage? Wat moeten wij dan met de uitspraak: “” IK zal 

u NOOIT verlaten noch in de steek laten?”  Was dat een 

verpersoonlijkt IK opgesloten in de geest van Jezus of 

verklaarde Hij dat IK de Zoon Gods in u ben? 

 Kunt u dan niet (in)zien dat sommigen van u het moeilijk 

vinden om een overgang in bewustzijn te maken van het 

bevestigen van de Waarheid en het kwaad te ontkennen tot die 

plaats in bewustzijn waar u zich kunt ontspannen en herinneren 

“IK ben dichterbij u dan uw ademhaling, handen en voeten.” 

“Wees niet bang IK ben het.” Iedere student heeft die grote 

ervaringen van genezing en regeneratie in de mate dat zij zich 

kunnen ontspannen in die uitspraak:  

“Wees niet bang IK ben het – De Enige Tegenwoordigheid, 

de Enige Macht in het midden van u – dichterbij u dan uw 

ademtocht. Wees niet bevreesd IK ben het.” 

Vecht niet . . . omdat als u vecht u uw inbeelding bevecht. U 

bevecht illusies in plaats van u te ontspannen en te rusten. 

 U kunt wellicht het geloof aanvaard hebben dat uw zonden 

van iets doen wat niet mag of niet doen wat juist moet, in het 

heden of in het verleden, tussenbeide zal komen in uw 

Geestelijke voortgang. De Meester bevestigde dat niet of Hij 

zou niet tegen de overspelige vrouw en de dief aan het kruis 

gezegd hebben: “Uw zonden zijn u vergeven.”Ja, slechts . . 

.verval niet in het oude en zondig opnieuw. Altijd is de 

karmawet van “Zoals je zaait zo  zul je ook oogsten” aan het 

werk.  Dit betekent dat iedere minuut van ons leven, wij in 

werking zetten wat morgen, volgende week , volgende maand zal 

plaatsvinden. WIJ doen dat door vast te houden aan vrees, 

haat, onrechtvaardigheid, kwaadwilligheid of jaloezie in 

plaats van “in MIJ te blijven en MIJN Woord in u te laten 

blijven.” Het is niet gemakkelijk om op te houden met wereldse 

gedachten te denken en ik geloof niet dat iemand het alleen 

kan doen. Slechts als je je gewaar wordt dat “IK in het midden 



van u Goddelijke Genade ben” verandert het denken van de 

stoffelijke basis naar de Geestelijke Basis. De Christus of de 

Geest of de Tegenwoordigheid Gods . . Het vergeeft . . Het 

verandert. 

 Het is om deze reden dat wij geen gedragsregels voor onze 

studenten opstellen. Zij kunnen “naar de hemel op de vleugelen 

der glorie rijden” of ze kunnen in de tegenovergestelde 

richting reizen. Wij kunnen slechts de “Kop met Koud Water” 

aanbieden en het dan aan het individu overlaten hoeveel of hoe 

weinig zij Ervan wensen te drinken. Iets moet in het 

bewustzijn van een individu geïntroduceerd worden om het te 

veranderen. Die Geest is de Geest Gods Welke u in onze 

studenten zult bemerken als u zich onder hen begeeft. Het is 

niet het menselijk goede in hen. Het is een Geestelijke 

Tegenwoordigheid Die is vrijgelaten. Wij hebben hier een 

fantastische activiteit. Het is een activiteit die al vele 

jaren doorgaat. Wij hebben op zovele verschillende manieren 

onder onszelf begrip, vrede, mede-samenwerking en (met elkaar) 

delen gevonden en natuurlijk verlangen wij ernaar om Het te 

delen met diegenen die Het zoeken maar . . . bedenk dat wij 

slechts kunnen delen in de mate van je ontvankelijkheid. 

 Omdat wij met ons werk niet te  koop lopen, wordt vele 

malen de vraag gesteld waarom wij het niet voor de wereld 

beschikbaar maken als het zovelen zegent als waarvan wij 

getuige zijn dat Het zegent. Ons is zelfs gevraagd om te 

overwegen om een film over De Oneindige Weg activiteit te 

maken, omdat de gehele wereld het nodig heeft. Natuurlijk 

heeft de wereld het nodig, maar hoeveel ervan zou de wereld 

aanvaarden? 

..............................................................

..Wij behoeven niet in heilige tempels te aanbidden noch ons 

te verzoenen met of offeranden aan God te maken. Wij moeten 

slechts “in dit Woord blijven en dit Woord in ons laten 

blijven” en dan aanvaarden dat het kwaad van de wereld de “arm 

des vlezes”  of nietsheid is. Rust dan – geen kruistochten – 

rust Erin. 

 Wij gaan niet naar God alsof God een Sinterklaas ware met 

prachtige geschenken van gezondheid, voorziening en 

kameraadschap, welke wij trachten van HEM los te peuteren. 

Neen, dit concept behoort tot een lang vervlogen tijd. “Het is 

MIJN Welbehagen om u het Koninkrijk te GEVEN” maar er is wel 

een prijs: “Zoekt gij EERST het Koninkrijk Gods”en deze zaken 

zullen “u bovendien geschonken worden”. Maar als je tracht 

deze dingen te demonstreren, dan hou je jezelf voor altijd 

buiten de Hemel. De vraag rijst steeds maar weer opnieuw: “Is 

het voor mij verkeerd om genoeg geld voor mijn kinderen te 

willen?” of “is het verkeerd om voor mijn ouders te zorgen?” 

Neen,  maar de mensen mensen gaan er verkeerd tegen aan. 

“Zoekt gij EERST het Koninkrijk Gods” en al deze dingen zullen 

verschijnen. 



 We vragen al onze studenten om vrijelijk te geven van wat 

zij ontvangen hebben – om te delen – maar wees er zeker van 

dat het gewenst is. Wij hebben een Maandelijkse Brief Die 

slechts naar diegenen wordt gezonden die erom vragen en aan 

niemand anders. Waarom? Wat voor nut heeft het om die Brief te 

sturen naar diegenen die die Brief waarschijnlijk niet lezen? 

Ieder jaar moeten wij 400 of meer namen van de Maandbrieflijst 

afhalen, namen van mensen die ze wel ontvangen maar toch niet 

lezen.........................................................

...... 

  Ik hoop dat ik twee van onze beginselen vandaag aan u 

duidelijk gemaakt heb en dat het onze eigen studenten eraan 

herinnerd heeft, omdat zonder deze herinneringen wij onszelf 

kunnen vergeten. Een is de Aard Gods, de IK in het midden van 

u tot Wie u niet behoeft te bidden of te trachten te 

beïnvloeden. “Ontspan u slechts en rust in MIJ.” De andere is 

de aard van het kwaad.  U vecht niet, stijgt uit boven of 

vernietigt de duivels (het kwaad) van deze wereld, maar erkent 

ze als “vleselijke arm”(of nietsheid. De arm des vlezes is een 

erg goede illustratie. Ziet u deze arm? Deze arm zonder IK is 

een vleselijke arm en zou waarschijnlijk in deze positie 

blijven voor wel duizend jaar indien er niet Iets genaamd IK 

zou zijn om het te bewegen. U zult ten leste ontdekken dat al 

het kwaad van enigerlei aard dood vlees is, niet in staat iets 

te doen tenzij ik opduik en het vrees of haat. 

 U zult bemerken dat deze boodschap tegen de volgende week 

op papier staat en zal worden gestencild. Dat maakt die 

beschikbaar om steeds maar weer te lezen, zodat tenslotte deze 

beginselen werkelijk “vanuit het hoofd in het hart inzinken”- 

van een verstandelijk aanvaarden naar een Geestelijke 

realisatie en besef.. 

............................................. 

Een laatste punt wil ik u nog onder uw aandacht brengen. 

Alles wat ik u vandaag heb gezegd is tijdverspilling zonder 

dit Toegevoegd Ding: die Uitspraak, Ontvouwing: In uw 

bewustzijn is toegang tot het Hemels Koninkrijk, het 

Geestelijk Rijk, het Rijk Gods, de Atmosfeer Gods. “Het 

Koninkrijk Gods is noch zie hier noch zie daar” Het Koninkrijk 

Gods is niet in een Bijbel of in de metafysica of zelfs in 

mystieke literatuur. Het Koninkrijk Gods is in uw bewustzijn 

opgesloten en dit is waar van een ieder op het aardoppervlak. 

Maar wij hebben ER slechts toegang toe door ons vermogen om ER 

contact mee te maken. De hele functie van De Oneindige Weg is 

om studenten te onderwijzen, niet deze lessen die ik u vandaag 

gegeven heb, maar om contact te maken met de Geest binnenin u. 

Deze lessen zijn onderdeel van het onderricht dat het voor u 

mogelijk maakt om te mediteren en door te mediteren het 

contact te maken met de Bron des Levens. Zonder deze les kunt 

u het wellicht moeilijk vinden om te mediteren maar, met deze 

les van vandaag, kunt u uw ogen sluiten en u dit herinneren: 

 



“God is niet veraf maar binnenin mij, juist hier 

waar ik neerzit. Het Rijk Gods, het Rijk van al het 

ZIJN, alle Tegenwoordigheid, alle Gaven IS binnenin 

mij – dichterbij mij dan mijn ademtocht – en Zijn 

naam is IK. IK in het midden van mij is Machtig. IK 

in het midden van mij is de Bron van mijn Eeuwig 

Leven, mijn Onsterfelijkheid. Ik behoef de arm des 

vlezes in enigerlei vorm niet te vrezen – zonde, 

ziekte, gebrek, begrenzing, eenzaamheid – omdat ik 

mij nu herinner: “Vrees niet, IK ben bij u.” Ik kan 

rusten in dit IK binnenin mij. IK weet nu wat de 

Meester bedoelde toen Hij zeide: “Verblijf in MIJ” en 

nu leef ik in dit IK binnenin mij. En ook wordt er 

gezegd: “Vrees niet, IK ben met u.” IK ben bij u en 

IK zal bij en met u zijn tot de voleinding der 

wereld. Noch leven noch dood kunnen mij scheiden van 

de Liefde of het Leven Gods . Ik kan ophouden de dood 

te vrezen, want ik zal even dicht bij God zijn in wat 

de wereld noemt “dood” als ik op dit moment ben. Dus 

opnieuw: ik zal “niet vrezen” wat sterfelijkheid mij 

kan doen.” 

 

 Dit is een overpeinzende vorm van meditatie en u zult 

bemerken dat, als u hieraan went, u van binnen rustig en stil 

wordt. En ten leste, in plaats van deze verklaringen der 

Waarheid te doen, zullen deze verklaringen der Waarheid van 

binnenuit u komen. Als u van binnenuit u hoort  zult u 

begrijpen waarom er geschreven staat: “Als HIJ Zijn Stem 

verheft, versmelt de aarde) 
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