
De Proloog
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.

De terugblik van Johannes



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.



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 en van de toekomst.



Fysiek lichaam

Etherisch lichaam
Liggen bij de slaap op bed

Astraal lichaam

Het ik of de geest
zijn ’s nachts op stap

Astraal lichaam

Etherisch lichaam

Het ik of de geest

zijn bij een BDE

of bij een inwijding
} op stap





Openbaring van Jezus Christus, welke 

God Hem gegeven heeft … en welke Hij 

door … zijn engel aan Johannes te 

kennen heeft gegeven.

Openbaring 1 : 1:



Ik kwam in vervoering des geestes op de 

dag des Heren en ik hoorde achter mij een 

luide stem …

Ogilvie vertaalt:

Ik kwam in een hoger bewustzijn op de dag 

des Heren …

Openbaring 1 : 10:





Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel 
die Hij liefhad, naast haar zag staan, zei Hij 
tot zijn moeder: 
Vrouw, zie uw zoon. 

Daarna zei Hij tot de discipel: 
Zie, uw moeder.

En van dat moment af nam de discipel haar 
in huis. 

Evangelie van Johannes 19 : 26:



Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, 

en de zuster van zijn moeder, de vrouw van 

Klopas, en Maria Magdalena.

Evangelie van Johannes 19 : 25:



Hagia Sopfia (= Heilige Wijsheid)





De hemelse Maria:

- Oude Sophia

- Hemels, van voor de schepping

- Verbonden met de engelen

- Puur, zuiver

- Aangezicht naar de mensen gekeerd



Maria Magadalena:

- Sophia van de Transformatie

- Zeven boze geesten uitgedreven
= inwijding

- Eerste getuige opstanding:
Nu Christus/Hogere Ik in zich opgenomen 



De koninklijke Maria:

- De nieuwe Sophia

- Ten hemel opgenomen

- Heraut van de toekomst:

- Naast Christus op zijn troon



Sophia weerspiegeld door Kerst:

- 24 december: Adam en Eva-dag

- 24/26 december: Kerst

- 27 december: Johannes-dag
-



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.

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)



Evangelie van Johannes:

- Heeft geen gelijkenissen
- Maar zeven wonderen
- Zeven ‘Ik-Ben-woorden’

Zeven wonderen: 

- Eerste: Bruiloft in Kana
- Laatste: Inwijding Lazarus-Johannes 





Johannes Evangelist als adelaar 
(in het Battisterio in Parma, Italië) 



Vier dieren





Opwekking van Lazarus



JOHANNES

LERAAR 

VAN HET 

ESOTERISCH CHRISTENDOM

IN HET 

ZESDE NA-ATLANTISCHE TIJDPERK

3573 – 5733

DE GROTE LERAAR VAN DE LIEFDE





Niemand heeft ooit God gezien; 

de eniggeboren Zoon, die aan de boezem 

van de Vader is, Die heeft Hem doen kennen.

Johannes 1 : 18



Petrus keerde zich om en zag de leerling aan wie 

Jezus zijn liefde gaf en die Hem volgde.

Het was dezelfde die bij het avondmaal aan zijn 

borst lag en vroeg: Heer, wie is het die U verraadt?

Met het oog op hem zei Petrus: Heer, en hij dan?

Jezus zei tot hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik 

kom, wat gaat jou dat aan?

Johannes 21 : 20, 21:



• Genezend in op het etherische lichaam

• Laat beelden uit Johannes-Evangelie ervaren 

als beelden uit eigen leven

• Maakt helderziende

• Zodat je zelf de waarheid ervaart van wat 

Johannes vertelt

• Troost en hulp voor gestorvene

De Proloog werkt:



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.



De Oude Saturnus fysiek lichaam

De Oude Zon etherisch lichaam

De Oude Maan astraallichaam

De Aarde het Ik: lager én hoger

De incarnaties van de Aarde:



- In den beginne = in Grieks: en archè

- De Oerkrachten heten ook Archai

De Oerkrachten:

- Mens op Saturnus
- Engel op Oude Zon
- Aartsengel op Oude Maan
- Archè op Aarde



De Logos:

Heraclitus:

Het Al is door de Logos geschapen…

Plato:

De Logos is het Goddelijke Plan dat aan schepping 

ten grondslag ligt…

De Joden: 

Logos is het denken dat achter de schepping ligt…



Astrale wereld: De Heilige Geest

Devachan: De Logos 

De Wereld van de Triniteit: De Vader

Waar leefde de Logos?



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.

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)



Ik ben het licht der wereld; 

wie Mij volgt, zal nimmermeer in de 

duisternis wandelen, maar hij zal het licht 

des levens hebben.

Johannes 8 : 12:



Johannes de Doper



Volken (torenbouw Babel)

Stammen

Families

Gezinnen

Mannen en vrouwen

Het Individu

De mens als groepsziel valt uiteen in:



Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn 

vader en moeder en vrouw en kinderen en 

broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, 

die kan mijn discipel niet zijn.

Vertaling Ogilvie:

Als iemand tot mij komt en zich niet afkeert van 

zijn van zijn vader en moeder en vrouw en 

kinderen en broeders en zusters en ook nog zijn 

eigen ziel, kan hij mijn leerling niet zijn.

Lucas 14 : 26:
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