
Het geheim 
van 

de twee Johannessen

Johannes de Doper
en

Johannes de Evangelist



WERELD VAN DE EENHEID

Dualiteit

Mysterie van Golgotha
of

Het keerpunt der tijden

Aarde:

Oude Saturnus

Oude Zon

Oude Maan Jupiter

Venus

Vulcanus



S1- 01

Kruisiging   – Matthias Grunewald



Kaïn en Abel

02



Genesis 4 : 9:
Toen vroeg God aan Kaïn: Waar is uw broeder 
Abel? En hij zei: Ik weet het niet. Ben ik de hoeder 
van mijn broer?

Genesis 4 : 12:
Wanneer je de aardbodem bewerken zult, zal hij je 
zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver 
en een vluchteling zul je op aarde zijn.

Genesis 4 : 15:
Ieder die Kaïn doodt, zal zevenvoudig boeten. En 
de Here stelde een teken aan Kaïn dat niemand 
die hem zou aantreffen, hem zou verslaan.

S1- 03



Kaïn en Abel  - Titiaan
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Johannes de Doper
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08



S2 - 09

Mattheüs 11 : 16:
En zie, iemand kwam tot Hem en zei: Meester, wat 
voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te 
verwerven?

Vers 21 en 22
Jezus zei: Ga heen, verkoop uw bezit en geef het 
aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen 
hebben, en kom hier, en volg Mij.
Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij 
bedroefd heen, want hij was rijk.



10

Magdala



Incarnatiestroom Johannes de Evangelist:

(Kaïn) – Lemurië

Hiram Abiff – 10e eeuw v. Ch.

Lazarus/Johannes – jaar 0

Christian Rosenkreutz – 13e, 14e eeuw

Graaf v. Saint-Germain    – 18e eeuw

SB – 10A



1 Koningen 7 : 13:

En koning Salomo ontbood Hiram uit Tyrus. Hij 
was de zoon van een weduwe uit de stam Naftali, 
terwijl zijn vader een Tyriër was, een koperslager.

Hij was vervuld van de wijsheid, het verstand en 
de kennis, nodig om elk werk in koper te 
verrichten. Deze kwam naar koning Salomo en 
voerde al diens werk uit.

S3-11



S4-12

De negenledige mens

Fysiek lichaam
Etherisch lichaam
Astraallichaam

- Gewaarwordingsziel
Ik:           - Verstandsziel

- Bewustzijnsziel

Geestzelf (omgevormd astr.lichaam)
Levensgeest (omgevormd etherisch lichaam)
Geestmens (vergeestelijkt fysiek lichaam)



13A

Gedaanteverandering



S5-13

Mattheüs 17 

En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en 
zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen 
werden wit als het licht.

Jezus gebood hun: Vertel niemand dit gezicht, 
voordat de Zoon des mensen uit de doden is 
opgestaan.

De discipelen vroegen: Hoe kunnen de 
schriftgeleerden dan zeggen dat Elia eerst moet 
komen?

Hij antwoordde: Elia is al gekomen, maar zij 
hebben hem niet herkend.



S6-16

2 Koningen 2 : 11:

En terwijl Elia en Elisa voortgingen, al wandelend 
en sprekend, zie, een vurige wagen en paarden! 

En die maakte scheiding tussen die beiden. 

Alzo voer Elia in een storm ten hemel.



16A

Elia - Dieric Bouts
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Achab en Naboth



17

Naboth gestenigd



19

Elia  Onweer



20

Elia  vuur



SA-22

Incarnatiereeks Johannes de Doper:

Pinehas 
Naboth/Elia
Johannes de Doper
Rafaël
Novalis

Incarnatiereeks Johannes de Evangelist:

(Kaïn)
Hiram Abiff
Lazarus/Johannes
Christian Rosenkreutz
Graaf van Saint-Germain



Laatste voordracht van Rudolf Steiner 

op 28 september 1924:

… hoe het wezen van Elia weer 

verschenen is in Lazarus-Johannes, die 

immers een en dezelfde persoonlijkheid 

zijn.

S7-21
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Drieluik met de twee Johannessen  - Memling



24

Doop in de Jordaan  - Boticelli



25

De twee Johannessen  - Altdorfer
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S8 - 27

Mattheüs 11 : 11:

Onder allen die uit vrouwen geboren 

zijn, is geen grotere opgestaan dan 

Johannes de Doper.



S9 - 28

Josephus:

Als gevolg van de wonderbaarlijke 

aantrekkingskracht van zijn woorden, 

stroomde al gauw een enorme massa 

mensen samen…



S10 - 29

Lucas 1 : 41:

En toen Elisabeth de groet van Maria 

hoorde, geschiedde het, dat het kind 

opsprong in haar schoot en Elisabeth 

werd vervuld met de Heilige Geest.



S11 - 30

Johannes de Doper:

Hij moet groter worden, 

ik moet kleiner worden.



31

Opwekking van Lazarus



32

Johannes de Doper    Engel



S12 - 33

Elia onder het kruis (Mattheüs 27):

… Jezus roept: Eli, Eli, lama sabachtani, dat is: 
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten?

… Sommige van de omstanders zeiden: Hij 
roept Elia.
… Anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of Elia 
komt om Hem te helpen!

… De hoofdman en zij, die Hem bewaakten, 
zeiden: Waarlijk, dit was een zoon van God!



Christian Rosenkreutz
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