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Boodschap van een gestorven 

IK leef niet langer in een lichaam
op aarde. Toch ben ik dicht bij jou

en deel op een andere, nieuwe
manier jouw leven. Alles, wat er

aan inzicht wordt geboren in jouw hart,
neem ik in mij op: het komt tot leven
in mijn ziel, helpt en inspireert mij.

Je kunt me vinden in de beweging 
van de elementen, het klateren

van het water, in de wind die waait
en in de vlammen van het vuur.

Ook in het licht kun je me vinden.



Ik ben immers licht. Want elke geest 
bestaat uit louter licht. Waar liefde is,
daar vind je mij, want liefde is het,
wat ik zoek. En overal, waar wijsheid
voelbaar wordt, daar voel ik mij thuis.

Als je mij zoekt, zoek dan de liefde.
Als jij je met mij wilt verbinden, streef
dan naar wijsheid. En als jij je laat
verwarmen door de stralen van de zon,
weet dan dat ik daarin leef en beweeg.

De zon is immers woonplaats van
de liefde en de Geest van de zon is
mijn thuis, oorsprong en bestemming.
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A. Defner Stemmingsfoto's, herfst. De zon schijnt door de 
nevelen in het herfstige bos. Plaats onbekend. ca. 1933



Ik weet  

Ik weet: je leeft  
daar in het land van licht.  

 Je bent niet dood, 
je leeft. 

Ik weet het 
met mijn hart.  

Ik weet: de liefde 
die ons bindt sterft nooit.  
Liefde kan niet sterven,  

omdat zij eeuwig is.  
Daarom blijven wij 

in liefde  
met elkaar verbonden,  

jij daar, ik hier.  

Ik weet: je zorgt  
voor mij  

vanuit het land  
waar jij nu leeft.  



 

Je ziet er 
wat verborgen is,  
je ziet de levensles  
die ik te leren heb,  

de opdracht 
die ik vervullen mag.  

En met al je kracht  
inspireer je mij  

en sta je mij bij. Ik weet: 
je bent niet dood, 

je leeft. 
Ik stuur je  
al de liefde 

van mijn hart 
zodat ook jij zult voelen  

dat onze liefde eeuwig is.  





1:1 -18          Het vleesgeworden Woord

Hans droeg voor uit eigen bijbel

Het evangelie naar 
Johannes 



1 In den beginne was het Woord en 
het Woord was bij   God en het 
Woord was God. 2 Dit was in den 
beginne bij God. 3Alle dingen zijn 
door het Woord geworden en 
zonder dit is geen ding geworden 
dat geworden is. 4In het Woord 
was leven en het leven was het 
licht der mensen; 5 en het 
lichtschijt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet begrepen. 
6 Er trad een mens op, van God 
gezonden, wiens naam was 
Johannes; 7 deze kwam als 
getuigen, op van het licht te 
getuigen, opdat allen door hem 
geloven zouden. 8 Hij was het licht 
niet, maar was om te getuigen 
van het licht. 9 Het waarachtige 
licht, dat ieder mens verlicht, 
was gekomen in de wereld. 10 Hij 
was in de wereld, en de wereld is 
door Hem geworden, en de wereld 
heeft Hem niet gekend. 11Hij kwam 
tot het zijne, en de zijnen hebben 
Hem niet aangenomen. 



12 Doch allen, die Hem 
aangenomen hebben, hun heeft Hij 
macht gegeven om kinderen Gods 
te worden, hun, die in zijn naam 
geloven; 13 die is niet uit het bloed, 
nog uit de wil des vlees, nog uit de 
wil eens mans, doch uit God 
geboren zijn. 14 het Woord is vlees 
geworden en het heeft onder ons 
gewoond en wij hebben zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een 
heerlijkheid als van de 
eniggeborene des Vaders, vol van 
genade en waarheid. 15 Johannes 
heeft van Hem getuigden heeft 
geroepen, zeggende: Deze was het, 
van wie ik zeide: Die na mij komt, is 
voor mij geweest, want Hij was eer 
dan ik, 16 Immers uit zijn volheid 
hebben wij allen ontvangen zelfs 
genade op genade; 17 want de wet is 
door Mozes gegeven, de genade en 
de waarheid zijn door Jezus 
Christus gekomen.

18 Niemand heeft ooit God gezien; 
de eniggeboren Zoon, die aan de 
boezem des Vaders is, die heeft hem 
doen kennen.
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