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De terugblik van Johannes

Toen Johannes oud en hoogbejaard was en hij
terugkeek op het leven dat achter hem lag, kwam
vooral dat ene moment steeds weer terug in zijn
herinnering: het moment waarop hij eens, lang
geleden nu al weer, terugkeerde in zijn lichaam.

Jezus Christus had de ziel en de geest van Johannes 
losgemaakt van zijn fysieke lichaam. Meteen daarop
was Johannes de geestelijke wereld binnengegaan en 
naar steeds hoger werelden opgeklommen. Daar, wist 
hij, zou hij de hoge Zonnegeest ontmoeten, de Logos.

Maar toen hij tot die duizelingwekkend hoge wereld
was opgestegen, was de Zonnegeest er niet meer.
Johannes had zich verward gevoeld: waar moest hij
de Zonnegeest naar wie hij zo verlangde, dan vinden?

Toen, plotseling, had in zijn ziel een stem geklonken, 
de stem van Jezus Christus die hem riep. In een oogwenk 
was hij weer terug in zijn lichaam dat daar als dood
in die grot op aarde lag. Maar op dat ene moment, toen hij
zich weer met zijn lichaam verbond, zijn ogen opsloeg
en Jezus Christus zag staan in de ingang van de grot, 
gebeurde het: hij zag de laaiende lichtuitstraling van zijn 
Meester, zag de Geest die in hem leefde en wist op dat
zelfde moment: in Hem, mijn Meester, leeft de Zonnegeest. 
Hij is afgedaald naar de aarde en is mens geworden. 
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Het licht en de liefde die zijn Meester omstraalden,
raakten hem diep. Zijn ogen werden geopend en hij zag
heel het verleden en heel de toekomst van de mensheid.

Ook dat was een duizelingwekkende ervaring; het maakte 
hem tot een wetende. Zo werd hij de eerste mens op aarde 
die wist: de Logos zelf is afgedaald naar de aarde en is mens 
geworden, de mens Jezus Christus. Heel zijn verdere leven  
wist Johannes zich de dienaar van de Logos op aarde.

Jarenlang zocht hij naar woorden die het mysterie van
de Logos zouden kunnen beschrijven aan mensen die niets
wisten van het geheim van Jezus Christus: dat in hem
de Logos zelf was neergedaald. Maar toen, toen hij al
oud was, werden hem de woorden ingegeven die hij schreef
als inleiding op zijn Evangelie. Zo ontstond de Proloog,
die heilige woorden bevatte en die het geschenk was van 
Johannes aan mensen van toen, nu e n van de toekomst.

Hans Stolp

december 2019
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De vertaling van de Proloog van Johannes door het NBG

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.

3. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is 
geen ding geworden, dat geworden is.

4. In het Woord was leven, en het leven was het licht der 
mensen;

5. en het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft 
het niet gegrepen.

6. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was 
Johannes;

7. deze kwam als getuige om 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 
komende in de wereld.

10. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, 
en de wereld heeft Hem niet gekend.

11. Hij 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;
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De vertaling van de Proloog vanuit esoterische inzichten 

1. In het oerbegin was het scheppende Woord en het Woord 
was bij God en het Woord was God;

2. dit was in het oerbegin bij God.

3. Alles is door het Woord geworden en niets van het 
gewordene is anders dan door het Woord ontstaan. 

4. In het Woord was het leven en het leven was het licht der 
mensen. 

5. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft 
het niet begrepen.

6. Er is een mens geworden, van God gezonden; zijn naam is 
Johannes. 

7. Deze kwam tot getuigenis om van het licht te getuigen, opdat 
zij allen door hem geloven zouden. 

8. Hij was niet het licht, maar was om te getuigen van het licht. 

9. Want het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, wilde in 
de wereld komen.

10. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden,
en de wereld kende hem niet.

11. Tot de enkelingen kwam hij en de enkelingen namen hem 
niet op. 

12. Zovelen hem opnamen, hun gaf hij de volmacht kinderen 
Gods te worden. Zij vertrouwden in zijn naam. 
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13. die niet uit bloed, noch uit den wil des vlezes, noch uit den 
wil van een man, maar 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 van de Vader, vol van 
genade en waarheid.

15. Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, 
zeggende: Deze was het, van wie ik zei: Die na mij komt, is 
vóór 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

(Vertaling NBG)
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13. Zij zijn niet uit de bloedskrachten, niet uit het willen van de 
menselijke natuur noch uit de wil van een man, maar uit 
God geboren.

14. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 
gewoond en wij hebben zijn openbaring aanschouwd, 
de openbaring als van de Eengeborene uit de Vader, vol 
overgave en waarheid.

15. Johannes getuigt van hem en heeft met kracht verkondigd: 
Deze was het van wie ik zei: ná mij komt die vóór mij 
geweest is, want hij bestond eerder dan ik.

16. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen genade na 
genade. 

17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de 
waarheid zijn door Jezus Christus geworden.

18. Niemand heeft ooit God gezien. De eengeboren Zoon die in 
het innerlijk van de Vader is, hij heeft Hem doen kennen.
     

(Vertaling H.A.P.J. Ogilvie)
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1. Inleiding
De inleiding van het Evangelie van Johannes wordt de Proloog 
genoemd, wat letterlijk Voorwoord betekent. Het wordt wel het 
hoogtepunt van de wereldliteratuur genoemd. Het is dan ook een 
bijzondere tekst die magische en genezende krachten bevat. Het is 
wel een moeilijke tekst om te begrijpen: pas in latere eeuwen zullen 
we kunnen doordringen tot de werkelijke diepte van deze tekst. En 
wel in de volgende na-Atlantische cultuurperiode (3573 – 575733 
na Chr.), als Johannes de grote Meester van de Liefde wordt en de 
leider van de geestelijke ontwikkelingen in die tijd.

Een voorwoord als de Proloog is typerend voor Johannes: ook de 
Apocalyps, dat eveneens door Johannes werd geschreven en het 
laatste Bijbelboek is, kent zo’n voorwoord. Dat voorwoord (1 : 1) luidt 
als volgt: 
Dit is de openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven 
heeft om aan zijn dienaren in het kort te tonen wat geschieden moet. 
Deze openbaring heeft hij in tekenen geschreven en door zijn engel 
aan zijn dienaar Johannes gezonden.
Maar hoe was Johannes in staat deze grootse inzichten te 
ontvangen? Daarover vertelt hij (in Openbaring 1 : 10): Ik kwam in 
een hoger bewustzijn op de dag des Heren en hoorde achter mij een 
machtige stem. 
Niet alleen echter bij het schrijven van het voorwoord van de 
Apocalyps verkeerde Johannes in een hoger bewustzijn, ook bij het 
schrijven van de Proloog was dat het geval!

De woorden van de Proloog hebben een magische, genezende 
kracht. Een kracht waar Johannes op duidt als hij vertelt over Maria, 
de moeder van Jezus en de discipel Johannes (hijzelf dus, de 
schrijven van het Evangelie) die aan de voet van het kruis stonden. 
In Johannes 19 : 26 vertelt Johannes: 
Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad bij haar 
zag staan, zei Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei 
Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel 
haar bij zich in huis. 
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Door niet de naam van zijn moeder te noemen, wijst Jezus op een 
groot geheim: dat zijn moeder (Maria) in wezen de belichaming is van 
Sophia, de Heilige Geest, Het is deze Geest die ons astraallichaam 
reinigt, zodat deze de drager van de Christus (de geest, of het hoger 
Zelf) kan worden. Als Johannes Sophia in zich opneemt, zal zijn 
astraallichaam door haar gereinigd worden en zal hij in staat zijn de 
Christus die aan het kruis geboren wordt, in zich op te nemen.

Het is deze reinigende Sophia-kracht die ook besloten ligt in de 
woorden van de Proloog: wie ze met aandacht en eerbied leest, zal 
ervaren dat deze woorden reinigend op zijn ziel of zijn astraallichaam 
inwerken. Dankzij deze reiniging raken wij vervolgens in staat de 
Christus (de geest of ons hoger Zelf) in ons op te nemen. 
Kortom: wanneer wij na het lezen en overdenken van de Proloog de 
tekst van het Evangelie gaan lezen en overdenken, kan daardoor 
de Christuskracht die in dit Evangelie besloten ligt, op ons onze ziel 
gaan inwerken. 
Daarom sluit Johannes zijn verslag over deze gebeurtenis dan ook 
af met de veelzeggende woorden: En van dat uur af nam de discipel 
haar bij zich in huis.

2. Het Johannes-Evangelie en de Proloog
In de eerste eeuwen stond het Johannesevangelie in hoog aanzien 
in spirituele kringen, terwijl het in andere kringen (de latere kerkelijke 
kringen) steeds meer omstreden raakte – en wel, omdat het is zo 
anders dan de eerste drie evangeliën: Mattheüs, Marcus en Lucas.
De eerste christenen zaten met de vele en opvallende verschillen 
tussen de Evangeliën in hun maag: hoe waren die te rijmen? Ze 
stelden daarom een Diatessaron op, wat letterlijk één uit vier 
betekent en bestaat uit een samenvoeging van de verschillende 
evangeliën tot één doorlopend verhaal. Dat is echter geen werkelijke 
oplossing van het probleem.
Het Johannesevangelie en de Proloog zijn alleen te begrijpen als je 
over esoterische kennis en inzichten beschikt. Want die vormen het 
uitgangspunt van dit evangelie.
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3.  Johannes
Johannes, de schrijver van de Proloog (en het gelijknamige Evangelie) 
is de discipel van de liefde. In zijn Evangelie gebruikt hij 35 keer het 
woord liefhebben of liefde. Liefhebben is een actief woord: Johannes 
gebruikt dit actieve woord het meest! Ter vergelijking: Mattheüs 
gebruikt het woord liefde in zijn evangelie maar 8 keer, Marcus 3 
maal en Lucas 7 maal. Ook in de eerste Brief van Johannes gebruikt 
Johannes 15 keer het woord liefde (terwijl het maar een korte brief is 
van 5 hoofdstukken).
Maar hoe werd Johannes eigenlijk de discipel van de liefde?
Dat kwam door de inwijding die hij van Jezus Christus kreeg. Johannes 
vertelt zelf over die ervaring in zijn evangelie: zie hoofdstuk 11. Hij 
heette toen Lazarus. Hij werd ziek, verliet zijn lichaam en maakte een 
driedaagse reis door de geestelijke werelden, waarbij hij opklom tot 
in de Lichtwereld, of het Devachan. Daar ontmoette hij echter niet het 
goddelijke Lichtwezen, de Logos, maar slechts diens afglans. 
Toen Jezus Christus hem na drie dagen weer terug in zijn lichaam riep 
en Johannes zijn ogen opende, zag hij in Jezus (die voor hem stond) 
het goddelijke Wezen dat hij in het Devachan niet gevonden had. Zo 
begreep hij dat de Logos in de mens Jezus was geïncarneerd. Dankzij 
deze ervaring werd hij de eerste mens die het mysterie van Jezus 
Christus zo intens mocht doorvoelen en begrijpen. Wat hij doorvoelend 
begreep is dit::

De Zonnegeest of de Logos is naar de aarde afgedaald en heeft zich 
belichaamd in een mens.
Daardoor besefte hij: De Logos moeten we niet langer buiten het 
lichaam in het Devachan zoeken, maar hier op aarde!
Ook zag en doorvoelde hij, wie de Logos of de Zonnegeest ten diepste 
is: het Goddelijke Wezen van de Liefde!
Langzaam drong het tot hem door dat met de komst van de Logos 
naar de aarde, de ware liefde op aarde geboren is.
Dankzij deze ervaring kan hij straks, in de zesde na-Atlantische 
cultuurperiode, de grote Leraar van de Liefde worden!
Later vond (kreeg) hij deze woorden voor zijn ervaring: Het Woord is 
vlees geworden en heeft onder ons gewoond!
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Johannes werd (en wordt nog steeds) van twee kanten aangevallen: 
enerzijds door spirituele zoekers die de Logos of de Christus nog 
steeds in de geestelijke wereld willen zoeken, en anderzijds door 
materialistisch denkende mensen die helemaal niet geloven in een 
geestelijke wereld en dus ook niet in een goddelijk Wezen dat zich 
belichaamt in een mens.
Door deze inwijding ontstond er een diepe verbinding tussen Jezus 
Christus en Johannes! Daarom kon later van Johannes gezegd 
worden dat hij bij het laatste Avondmaal aan de boezem van Jezus 
Christus lag: d.w.z. dat hij leefde in het innerlijk van Jezus Christus.

Johannes maakte geen grote reizen zoals de andere discipelen, 
maar leefde jarenlang teruggetrokken en in stilte in Efeze in  Klein-
Azië. Die stilte had hij nodig om zich in te stellen op het bewustzijn 
van de mensen uit de 20e eeuw die de komst van de etherische 
Christus(de zogenaamde Wederkomst) zouden mogen beleven. Ook 
moest hij zich leren instellen op het bewustzijn van de toekomstige 
mens uit de zesde na-Atlantische cultuurperiode als hij de grote 
Leraar van de Liefde zal zijn. Voor deze verschillende groepen 
mensen moet hij zijn Evangelie schrijven! 

4.  Toelichting op de tekst van de Proloog
Vs. 1: In het oerbegin. Johannes begint bij de oorsprong van het 
menselijke leven: op de eerste incarnatie van de Aarde, de oude 
Saturnus. Hij ziet hoe de Logos daar scheppend werkzaam wordt. 
Daarna ziet hij (daarboven, daarachter) hoe de Logos deel uitmaakt 
van de Triniteit of de Drie-eenheid. Dat brengt hij tot uitdrukking in 
die korte zin: het Woord was bij God.  En daarna ziet Johannes hoe 
de Logos in wezen God Zelf is: ondeelbaar één met God. Dat drukt 
hij uit in de woorden: het Woord was God.

De Logos is de goddelijke scheppingskracht. Hij heeft alle werelden 
en alle levende wezens geschapen. Daarom zegt Johannes in vers 
3: Alles is door het Woord geworden.
In de tijd van Johannes was de Logos nog een relatief bekend 
begrip in kringen van fi losofen en ingewijden.
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Zo werd bijvoorbeeld op de mysterieschool van Efeze (de plaats, 
waar Johannes leefde en werkte) het goddelijke Lichtwezen dat de 
inwijdeling waarnam als hij opklom tot in het Devachan, de Logos 
genoemd. 
Ook Plato (omstreeks 400 v. Chr.) kende de Logos en zag daarin het 
goddelijke Plan dat aan de schepping ten grondslag ligt. 
Johannes vertelt nu in de Proloog dat deze Logos niemand anders 
dan de Christus is. De Logos, zegt hij in vers 14, is mens geworden 
en heeft onder ons gewoond!

Vers 4a zegt: In het Woord was het leven. Op de tweede incarnatie 
van moeder Aarde, de Oude Zon, kreeg de mens van de Christus 
- het Woord of de Logos - het levenslichaam, ofwel zijn etherisch 
lichaam. Daardoor kwam het fysieke lichaam van de mens tot leven.

Vers 4b zegt: En het leven was het licht der mensen. Op de 
Oude maan (3e incarnatie van de Aarde) kreeg de mens zijn 
astraallichaam en werd het licht van het bewustzijn in de mens 
ontstoken. 

Vers 5 zegt: En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 
heeft het niet begrepen. Het licht van het Ik werd op de vierde 
incarnatie – de huidige Aarde – geboren als een geschenk van 
Christus. Maar de mensen hebben helemaal niet begrepen dat zij 
hun Ik (zowel het lagere, als het hogere Ik) aan Christus te danken 
hebben. Laat staan dat ze begrijpen dat Christus hen nu het 
geschenk van hoger Zelf (de innerlijke Christus, of het hogere Ik) 
heeft gebracht.

Vers 9 vertelt: Het waarachtige licht dat dat ieder mens verlicht 
wilde in de wereld komen. Maar de mensen begrepen niet wat Hij 
hen kwam brengen: hun hogere Ik.

Vers 7: geloven betekent: vertrouwen. 
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Vers 11 vertelt:  Tot enkelingen kwam het licht. Dat wil zeggen dat 
het hogere Ik kwam tot mensen die niet langer een groepsziel waren 
en die zich meer en meer tot een individu begonnen te ontwikkelen.

Vers 14: De Eengeborene: dat slaat op de Christus die uit de wereld 
van de Eenheid komt: de wereld van de Geest, en die is afgedaald 
naar de wereld van de dualiteit: de wereld van materie en van de 
tweeheid.
Vol overgave heeft Hij de opdracht van God op aarde (aan het kruis) 
volbracht.
Waarheid: Hij bracht ons de diepste waarheid over onszelf.  

Vers 16: genade na genade: slaat op het nieuwe vermogen dat 
wij ontvangen om dankzij het hogere Ik uit vrije wil en uit liefde het 
goede te doen.

Vers 17: De wet: De mens als groepsziel kreeg leiding van de 
groepsziel. Maar toen de groepsziel uiteen begon te vallen: in 
volken, stammen, families, gezinnen, mannen en vrouwen, en 
uiteindelijk in enkelingen (daarom vallen in deze tijd ook families 
uiteen!), had de mens een nieuwe leiding nodig. Die kregen ze 
van de wet (bijvoorbeeld die van Mozes of Hammoerabi). Maar 
nu wij het hoger Zelf van Christus ontvangen hebben, ontvangen 
we daarmee de innerlijke instantie of het geweten dat ons nu van 
binnenuit leiding gaat geven. De uiterlijke wet maakt plaats voor het 
innerlijke geweten.

De herschepping is begonnen!
Zo wordt de grote opgave die de mens op aarde moet vervullen - 
eerst het lagere ik ontwikkelen en dan het hogere Ik – stap voor stap 
gerealiseerd! En dus kan nu de herschepping beginnen. Want dat 
is wat Johannes ons vooral wil laten zien: hoe wij met de komst van 
de Christus – en dus: met de geboorte van de hogere liefde in ons 
hart - de mogelijkheid ontvangen om de aarde te herscheppen! En 
die herschepping is in wezen al begonn en, zegt Johannes, toen het 
Woord mens geworden is!
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DE PROLOOG VAN HET EVANGELIE VAN JOHANNES

Johannes 1: 1 - 5
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.

3.   Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding 
geworden, dat geworden is.

4.   In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

5.   en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet 
gegrepen.

Johannes 1: 6 - 18
6.   Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes.

7.   Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door 
hem geloven zouden.



15

Uitleg  door Hans Stolp

De schepping van de kosmos en van de mens
1.   Toen, toen de kosmos nog geboren moest worden, was uit het 

Goddelijke Zijn alleen nog maar de Logos - het Woord - voortgekomen. 
Hij - die later de Christus werd genoemd - leefde in een onlosmakelijke 
eenheid met God de Vader, en goddelijke scheppingskracht 
doorstroomde Hem. 

2.   Zo begon het. 

3.   Alle werelden, alles wat leeft, heel de kosmos, zijn daarna door de 
Christus tot leven geroepen. En er was niets in heel de kosmos, of het 
werd door de Christus geschapen. 

4.    De Christus – het Woord - schonk aan de mensen die naar de wereld 
van de materie, wilden afdalen, een fysiek lichaam. In het verdere 
verloop van de evolutie gaf Hij hen een etherisch- of levenslichaam, 
waardoor dat fysieke lichaam tot leven kwam en begon te bewegen. 
Vervolgens schonk de Christus aan de mensen het astraal- of 
lichtlichaam, waardoor in de mens het licht van het bewustzijn werd 
ontstoken. Het was de Christus zelf, die door die geestelijke lichamen, 
het etherisch en het astraallichaam, heen werkte. 

5.   Maar de mens bleef onwetend van de Christus die door hem heen 
werkte en die hem zijn ik schonk (eerst zijn lagere en later zijn hogere 
Ik): de mens maakte zich deze goddelijke kracht niet bewust. Daarom 
bleef de mens gevangen in onwetendheid.

De boodschap van Johannes
6.   Toen, in die donkere tijden van onwetendheid, trad er een mens naar 

voren met een boodschap vanuit de geestelijke wereld. Zijn naam was 
Johannes: God is genadig. 

7.  Hij kwam de mensen vertellen dat binnenkort het Goddelijke Licht van 
het individuele bewustzijn tot op de aarde zou neerdalen, opdat de 
mensen daardoor van hun onwetendheid verlost zouden worden.
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8.   Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.

9.   Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de 
wereld.

10. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld 
heeft Hem niet gekend. 

11.  Hij 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 niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, 
doch uit God geboren zijn.
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8.   Johannes bracht zelf dat Licht niet naar de aarde, hij kwam slechts om 
de geboorte van dat Licht aan te kondigen. 

9.    Want - en dat mocht hij vertellen aan iedereen die het maar horen 
wilde - dat Goddelijke Licht, de Christus zelf, was vanuit de hoogste 
hoogte van de geestelijke wereld dwars door alle sferen heen 
afgedaald om de mens het hogere Ik te brengen .Dat licht, de Christus, 
was de sfeer van de aarde nu al dicht genaderd. Het kwam om zich 
met de mensen te verbinden. Het wilde in de mens tot hoger Zelf 
worden, tot ons ware Ik en tot innerlijke Christus. Het was hetzelfde 
Licht dat eens de mensheid tot aanzijn had geroepen; maar de mensen 
beseften niet Wie het was die onder hen kwam wonen. 

10. Verreweg de meeste mensen hebben Hem niet herkend en bleven 
in hun verblinding hangen: zij bleven groepsmensen en wilden geen 
individu, geen Ik worden. 

11.  Groter tragiek is niet denkbaar: de Christus, aan wie de mensen heel 
hun leven te danken hadden, kwam tot hen, maar de mensen werden 
zich niet bewust Wie er onder hen leefde en zij konden Hem daardoor 
niet in zich opnemen.

12.  Maar aan hen die de Christus wél herkenden en die Hem met eerbied 
en liefde in hun ziel opnamen, aan hen gaf Hij het vermogen om te 
schouwen tot in de goddelijke wereld om zich zo hun herkomst en hun 
toekomst bewust te worden. 

13.  Daardoor werden zij die de Christus als hun hoger Zelf in zich 
opnamen, ten tweede male geboren: uit God.
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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 getuigd en heeft geroepen, zeggende: 
Deze was het, van wie ik zei:

 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.

Bijbelvetaling - NBG
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14.  Zo daalde toen, in de tijd van Johannes, het Woord - de Logos, de 
kosmische Zonnegeest of de Christus - af tot in de sfeer van de 
aarde en belichaamde zich in een mens: de mens Jezus. In die ene 
mens werd sindsdien de goddelijke scheppingskracht als een kracht 
van volkomen liefde zichtbaar. De mensen zagen de goddelijke 
liefde die hen uit de ogen van die mens tegemoet straalde. En ieder 
die Jezus Christus mocht ontmoeten en zich openstelde voor de 
goddelijke liefde die in Hem belichaamd was, werd voorgoed door 
zijn liefdeskracht geraakt. 

 Sindsdien wil deze liefdeskracht ons, verscheurde ego-mensen, tot 
geheelde mensen maken die zich bevrijd hebben van de verblinding 
van het leven in de materie en die leven in de sfeer van het hogere 
Ik, de innerlijke Christus.

15.  Johannes kwam om van de komst van die mens te getuigen. Zijn 
hele leven droeg hij slechts die ene boodschap uit: er komt een mens 
in wie de Christus, de kosmische liefde zelf, voelbaar en zichtbaar 
wordt. 

 Die ene mens, Hij is de Christus, die al leefde in het goddelijke Zijn, 
voordat er nog maar één mens op aarde geboren was. 

16.  Het is deze Christus – het Woord - die ons mensen van wetten en 
regels komt bevrijden en die ons zal leren om te luisteren naar ons 
innerlijke weten. Hij zal ons leren om gehoorzaam te zijn aan wat ons 
geweten ons te verstaan geeft. 

17.  Mozes heeft ons ooit de wet gegeven. Maar Jezus Christus, die ene 
mens, zal zijn liefdeskracht tot in ons hart als ons hoger Zelf laten 
uitstromen. Ook is Hij het die ons onze vrijheid komt brengen.

18.  Geen mens heeft ooit God de Vader gezien. Geen mens kan Hem 
bevatten, niet met het denken en niet met het hart. Alleen de Zoon, 
het Woord, alleen Hij die één is met de Vader, kan de liefde voor de 
Vader in ons hart doen ontwaken. Alleen Hij kan ons in liefde met 
God verbinden.

Uitleg: Hans Stolp
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