
In liefde 
stilstaan
bij onze 

gestorven 
dierbaren





Jij, mijn lief, je bent teruggekeerd naar huis.
De pijn, de eenzaamheid en het onbegrip 
die je op aarde doorleefde, zijn van je afgevallen.
Wat jou nu vervult is alleen nog maar vreugde,
je bent er als een stralende engel van Licht.

Jij, mijn lief, je bent teruggekeerd naar huis.
Vanaf het eerste moment voelde je je thuis,
als was je nooit weggeweest en afgedaald
naar de aarde. Terug van weggeweest,
terug in de stralende wereld van het Licht.

Diepe vreugde



Jij, mijn lief, ik weet: je bent zo gelukkig daar,
je vindt er de liefde waarnaar je zo verlangde.
Je speelt er met de engelen, je zingt een duet
met hen, je geniet van het levende licht,  
je vindt je oude geliefden terug en dansend brengen
jullie samen de eeuwige liefde tot uitdrukking.

Jij, mijn lief, je bent teruggekeerd naar huis,
maar je hart is nog zo vol van ons, die je achterliet.
Je vraagt er aan Christus of je ons mag inspireren
en of je boodschappen mag neerleggen in ons hart.

Diepe vreugde (2)



Diepe vreugde (3)

En omdat ware liefde je drijft, mocht je meteen
beginnen aan die nieuwe taak: ik hoor wat je
me toefluistert, ik voel wat je neerlegt in mijn hart,
ik herken jouw hand in allerlei toevalligheden.

Jij, mijn lief, je bent teruggekeerd naar huis.
Maar ware liefde blijft ons verbinden. En straks,
dan zie ik jou terug, als jij mij opwacht bij de grens
en mij opnieuw met jouw liefde omhult. Jij,
mijn lief, onze liefde is eeuwig, en sterft nooit.

Daarom voel ik niet alleen de pijn van het gemis,
maar ook een diepe vreugde, omdat onze liefde 
niet verloren gaat, maar ons altijd blijft verbinden.

Hans Stolp







Fra Angelico: Christus in het voorgeborchte









Bij een dood mens zien we het 
FYSIEKE LICHAAM.

Bij een slapende mens zien we 
het fysieke lichaam en zijn 
ETHERLICHAAM. 

Een mens die wakker is heeft 
ook een actief
ASTRAAL LICHAAM.  

Nauw verbonden met het astraal 
lichaam is het 
IK of de GEEST







De Mens en zijn Engel



Jules Deelder over zijn moeder:

Mijn moeder is 86 geworden. Toen zij op sterven lag, 
dacht ik: het is wel goed zo. Dat vond ze zelf 
trouwens ook. Ze had het prima naar haar zin in dat 
ziekenhuis. 

Maak je over mij maar geen zorgen, zei ze, ik lig hier 
heerlijk. Dan wees ze naar buiten, naar het 
parkeerterrein en begon over de prachtige bloemen 
die ze daar zag staan. Elke dag verse! En weet je wie 
ze komt brengen? Nou? Je vader! Komt elke dag 
langs. Met de ouwe Opel. 



Ik dacht: ik speel dat spelletje maar mee en vroeg of 
hij dan ook nog wat tegen haar zei. Nee, natuurlijk 
niet, zei ze, je vader is al zo lang dood, die is het 
praten helemaal verleerd. 

De laatste keer dat ik haar zag, begon ze weer over 
die bloemen. Ga maar rustig, jongen, ik lig hier goed 
met mijn bloemen. Van vader, toch? Ja, zei ze, en als 
hij de volgende keer komt, rijd ik met hem terug.



Jij, die leeft in het licht,
ik weet: je dood was een geboorte.
Jouw leven was voltooid,
je had geleerd wat je hier leren moest
en daarom ging je heen, terug
naar het stralende licht vanwaar
je eens gekomen was. Jouw dood:
een geboorte in het licht.

Ik zend jou al mijn liefde,
ik denk aan jou hoe mooi,
hoe lief je wel kon zijn.
Voel mijn dankbaarheid om alles
wat je mij gegeven hebt.

Gebed voor een gestorvene



Ik weet: je bent gelukkig, daar,
je wordt er lichtend licht.
Moge God je zegenen op jouw weg!

En straks, dan zie ik jou terug,
als jij mij opwacht bij de grens.
Want liefde, sterker dan de dood,
blijft ons verbinden, nu en straks.

Dat God jou in Zijn Liefde bergt!

Gebed voor een gestorvene (2)



De zeven stappen naar de overkant

1.Uitzicht op de overkant

2.Verbreken van het zilveren koord

3.Eerste terugblik

4.Tweede terugblik

5.Opstellen levensplan

6. Intrede Lichtwereld/Devachan

7.Leven en werken in Devachan



1. Dankbaarheid 

2. Vertrouwen 

3. De moed om verder te gaan 

De drie geschenken: 



Naar jou gaat al de liefde van mijn hart uit.

Jou zend ik al de warmte, de bemoediging
en de inspiratie die leven in mijn hart.

Moge deze liefdeskracht je dragen,
zodat je door liefde gedragen
mag verblijven in de wereld van licht,
in een sfeer van vertrouwen en overgave.

Naar jou gaat al de liefde van mijn hart uit.

(vrije bewerking naar Rudolf Steiner)

Woord van liefde voor een gestorvene



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



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 (2)



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.

Ik weet (3)





1. Uitzicht op de overkant

2. Verbreken van het zilveren koord

3. De eerste terugblik op ons leven

4. De bezinning in het Kamaloka

5. Een nieuw levensplan

6. De intrede in de Lichtwereld

7. Werken en leven in de Lichtwereld

De zeven stappen:


