
ZOOM : Een Cursus in Wonderen 

bijeenkomsten op het internet 

  

-- Iedere dinsdagavond houden we om 19u30 Zoom internet-
ontmoetingen "Een Cursus in Wonderen - Helemaal".   

We hebben al een behoorlijke vergevingsweg achter de rug en in de 
bijeenkomsten op dinsdag bevestigen we voor onszelf en voor elkaar de 
vreugde van ons Christus-zijn. Hier laten we alle bezwaren achterwege 
en vertellen elkaar over de Werkelijkheid van Liefde die we Zijn. 
 
-- Tweewekelijks op donderdagavond houden we om 19u30 Zoom 
internet-ontmoetingen "Een Cursus in Wonderen - Samen oefenen".   

We zien dat er dingen zijn die ons nog behoorlijk ergeren, die nog 
vergeving nodig hebben. In de bijeenkomsten op donderdag praten we 
over de obstakels die we onderweg ontmoeten en oefenen samen om 
vergeving toe te passen. We richten ons op de kleine stappen die we 
kunnen zetten en reiken elkaar de hand onderweg. 



-- Tweewekelijks op donderdagavond houden we om 19u30 Zoom 
internet-ontmoetingen "Een Cursus in Wonderen - Basisprincipes".  

Ook in deze bijeenkomsten op donderdag kijken we naar het begin. We 
overschouwen samen wat Christus bedoelt met de termen die in de 
Cursus gebruikt worden, welke principes belangrijk zijn, en waarom we 
er goed aan doen om Zijn raad op te volgen. Goed weten waarover het 
gaat is belangrijk, en door ieders ervaring bij elkaar te leggen komen we 
tot een diepe innerlijke erkenning van wat de weg werkelijk inhoudt. 

Al onze Bijeenkomsten staan open voor allen die zich tot de principes 
en het vergevingswerk van Christus aangetrokken voelen.  Je bent dan 
ook van harte welkom.  Het boek bij je hebben is echter wel 
noodzakelijk tijdens de bijeenkomst. 

Afgezien van dat, zijn er geen verplichtingen. Voel je dus vrij om eens te 
komen proeven, jouw vragen te stellen, te luisteren naar anderen of om 
ons zelf iets aan te reiken. 

Het is voor vele mensen een heel grote stap om op deze manier, via 
internet, met elkaar in contact te treden. Iedereen heeft wel wat 
drempelvrees op dat gebied.  

Maar op heel regelmatige basis rond Christus samenkomen biedt vele 
voordelen. Je vertrouwen zal groeien, het zal gewoonte worden om 
meer en meer in Liefde te gaan voelen, je zal sterker vertrouwd worden 
met het woordgebruik en de diepe innerlijke betekenis van de tekst, en 
daardoor zal je alles ook makkelijker kunnen overbrengen naar je 
omgeving toe. Laat de H. Geest jouw angst omruilen voor Liefde, stel je 
helemaal open en groei samen met ons mee. 

Jij bent alle Liefde waard. Jij bent Gods Kind. 

Meer informatie over de technische kant van ZOOM vindt je onderaan 
op: https://www.vergeving.be/beschrijving-samenkomsten 

Heb je toch nog enige hulp nodig, dan kan je ons altijd een mailtje 
sturen of ons opbellen:  

 wonderwelwakker@gmail.com 

Tel:  0496/ 45 45 53 of   053 / 21 50 65 


