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…wat de Geest doet groeien en rijpen, 
is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid en vertrouwen, eenvoud en zelfbeheersing.

Daar heeft de wet niets op tegen.
Gal 5:22-23



De vertaling van de bovenstaande symbolen is: 
“Ik zal altijd een echte dienaar zijn van onze 
Heer Jezus Christus, de Zoon van God.”
15 augustus 1912  Turnovo (Bulgarije)

…onderzoekt de schrift…

Joh 5:39

Want alles wat in oude tijden in de schrift is opgeschreven, 
staat daar om ons iets bij te brengen. Dankzij de volharding 

en de troost die wij eruit putten, zijn wij vol hoop.

Rom 15:4
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INLEIDING

Peter Deunov, ook bekend onder zijn
spirituele naam Beinsa Douno, leefde
in Bulgarije van 1864 tot 1944. Na zijn
jarenlange studies in Varna (Bulgarije) en
in de Verenigde Staten in theologie,
medicijnen, filosofie en muziek stichtte
hij in 1900 de Universele Witte
Broederschap.

Gedurende vele jaren reisde Deunov
door zijn vaderland, terwijl hij voortdurend voordrachten gaf
en mensen genas. Zijn boodschap, die de kennis bevat van de mens
in zijn totaliteit, van het zichtbare en onzichtbare universum en van
het Goddelijke, betreft ieder wezen dat in volledige vrijheid de Liefde,
de Wijsheid en de Waarheid zoekt in het leven, voor het welzijn
van alle wezens. Peter Deunov zei zelf over zijn onderricht:
"Het onderricht van Peter Deunov bestaat niet. Er is slechts
één goddelijk Onderricht dat ik ken en dat is het Grote
Onderricht van het Leven. Christus zei: 'Ik spreek over wat ik weet
van mijn Vader. Zelf  ben ik niet in staat om te spreken.'
Daarom preekt Hij niet Zijn eigen Onderricht."

In 1912 verbleef  Peter Deunov twee maanden in het dorp
Arbanassi (Bulgarije) om dit boek ‘De mystieke kleuren van
het licht in de bijbel’, te schrijven waarin hij de kleuren van
het licht verbindt met de zeven Geesten van God. Het boek
bevat sleutelteksten uit het Oude en het Nieuwe Testament, die te
gebruiken zijn voor meditatie, contemplatie en genezing. Deze tek-
sten vertegenwoordigen de mystieke kleuren van het licht:
rood, oranje, geel, groen, blauw, violet, amethist en diamant.
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De kracht ervan staat in verbinding met de kleuren van het
zonlicht. In de marge van de tekst wordt het doel van de verschillende
kleuren gegeven; er wordt geadviseerd om over die kleuren te lezen
die in overeenstemming zijn met iemands doel. Wanneer er bij-
voorbeeld een hindernis is die men wil overwinnen dan leest
men de verzen die over ‘Overwinning’ gaan. Wanneer men in een
slechte bui is gebruikt men de roze kleur en leest de overeenkomstige
verzen. Wanneer men zijn vrede heeft verloren en men zich
zorgen maakt, leest men de pagina’s over vrede. Wanneer men kracht
wil verkrijgen leest men over de violette kleur. Op deze manier kan
men alle kwaliteiten ontwikkelen. 

Zelf zei hij over zijn boek:
‘De regenboog bevat de beste en natuurlijkste kleuren; daarom zou
men hem moeten bekijken, want daarin zal men de vijf basiskleuren
zien. Zo kan men experimenteren met de veiligste methode die niets
kost. Aangezien dit de methode van Christus is, hoe eenvoudig ook,
zullen de resultaten zeer bevredigend zijn. Ik wil dat we een
krachtige stroom van de zeven kleuren scheppen omdat
Christus dit jaar dichtbij de fysieke wereld is. Al deze verzen en
verklaringen zijn onder Zijn leiding geschreven; daarom zal de Heer
iedere keer als je ze gebruikt je helpen. Al deze verzen zijn
Zijn woorden en wanneer je ermee begint te werken zul je
kracht verwerven, maar zuiver je allereerst van zonde.”

BEINSA DOUNO
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Peter Deunov (Beinsa Douno)
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HET WOORD VAN GOD

GOD IS GEEST

DE EEUWIGE GEEST

Hij die de zeven Geesten van God en
de zeven sterren heeft…

De Geest van Liefde
De Geest van Leven
De Geest van Heiligheid
De Geest van Wijsheid
De Geest van de Ziel
De Geest van Waarheid
De Geest van Kracht
De Geest van Genade
De Geest van Christus
De Heilige Geest

…dat zijn de zeven Geesten van God
die over de hele wereld zijn uitge-
stuurd.
U moet volmaakt zijn, juist zoals uw
Hemelse Vader volmaakt is.
Zo zal de man die God dient, berekend zijn
voor zijn taak en toegerust voor elk
goed werk.
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De 

Lichtstralen

Open  19:13

Joh 4:24

Hebr 9:14

Open 3:1  

1,Petr 1:11
Ef  1:13

Open  5:6

Mat  5:48

2, Tim 3:17



1 Kor 3:16

1 Kor 12:13

1 Kor 12:4

1 Kor 12:11

1 Kor 12:31

Luc 1:78

Jes 30:26

Amos 5:8

Jak 1:17
Jes 60:1

1 Tim 4:15

Ps 119:18
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Zach 4:1-2

Pred 12:7
Zach 4:2

Open 4:3

Open 22:3

Open 4:5

Gen 9:12-13
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U weet toch dat u Gods tempel bent en dat
Gods Geest in u woont.

Want wij zijn met ons allen door de
doop één lichaam geworden in de
kracht van de ene Geest…
Er zijn verschillende gaven, maar de
Geest die ze geeft is een en dezelfde.
Maar al die gaven zijn het werk van een en
dezelfde Geest die er aan iedereen van uit-
deelt zoals hij wil.
Zet uw zinnen dus op de belangrijkste
gaven.
Dankzij Gods barmhartigheid ook zal
ons degene komen bezoeken die uit de hoge
hemel komt…

…de zon zal zevenmaal sterker schij-
nen en het licht van een week in één
dag bundelen.
Hij die de Plejaden en de Orion heeft
geschapen…
…de Vader, de schepper van de sterren aan
de hemel…
Sta op, ga het licht tegemoet.
Breng dit in praktijk en zet je ervoor in. Dan
zal iedereen zien hoe je vorderingen
maakt.
Open mij de ogen, dan kan ik zien
welke wonderen er in uw wet schuilen.
De engel die steeds met mij sprak,
kwam opnieuw bij me. Hij maakte me
wakker, zoals je iemand uit zijn slaap

wakker maakt. Hij vroeg me: 'Wat zie
je?' Ik antwoordde: 'Een kandelaar,
geheel van goud, met bovenaan een
olieschaal. …'
…en je levensadem keert terug naar
God, die hem gegeven heeft.
De kandelaar heeft zeven lampen…

Over zijn troon stond de regenboog… 
In de stad zullen God en het Lam hun
troon hebben…
…vóór de troon brandden zeven vurige fak-
kels, de zeven Geesten van God…

Als teken van dit verbond tussen Mij en de
aarde, plaats ik mijn boog in de wolken.



Hoog 2:4

1 Joh 4:8
Deut 5:6

Hoog  2:1

Kl 3:41
Deut 11:1
Hoog  8:6

1 Petr 1:22

Rom 13:10
1 Kor 13:4

Joh 3:16

Joh 15:13

De Rode

Stralen

Liefde

1 Kor 13:4-8

Rom 12:10

Spr 18:24

Kol 3:13

Ef  4:32
Hoog  8:7

Gen 50:17

Ef  3:17

Kl 1:16
Kl 1:20
Ps 25:17

Jer 8:18

Ps 138:7

Jes 53:4

Vergeving

Troost
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DE GEEST VAN LIEFDE

…de banier van de liefde!

God is liefde
Ik, de Heer, ben jullie God.
Ik ben een bloem, een narcis in de vlakte
van Saron…

Wij strekken wel de handen naar Hem
uit, maar laten we ook ons hart aanbieden…
Blijf trouw aan de Heer, je God.
Want de liefde is sterk als de dood…
Heb elkaar dan ook met hart en ziel
lief…
Wie zijn naaste liefheeft, doet hem geen
kwaad.
De liefde is geduldig, vriendelijk…

Want God had de wereld zo lief, dat Hij
Zijn enige  Zoon er voor over had…
Je kunt je vrienden niet meer liefhebben dan
wanneer je je leven voor hen geeft.
De liefde is geduldig, vriendelijk en
niet jaloers. De liefde vervalt niet in
grootspraak en doet niet trots; is niet
grof en handelt niet uit eigenbelang,
wordt niet geprikkeld en rekent het
kwaad niet aan. De liefde verheugt zich niet
over het onrecht, maar vindt haar
vreugde in de waarheid. Zij geeft het
nooit op: zij blijft geloven, hopen en

volharden. De liefde houdt nooit op te
bestaan.

Houd veel van elkaar als broeders en
zusters.
…een echte vriend betekent meer dan
een broer.

…en vergeef elkaar…
Wees goed en hartelijk voor elkaar en
vergeef elkaar zoals God u heeft vergeven
in Christus.
Geen water kan dat vuur doven…
Daarom vragen we je: Vergeef ons wat wij
je aangedaan hebben. Wij dienen toch
ook de God van je Vader.
…dat u geworteld en verankerd mag
zijn in de liefde…

Daarom huil ik, laat ik mijn tranen de
vrije loop; wie kan me nu nog troosten, wie
kan me nu nog helpen?
Heer, het is mij bang te moede…
Mijn angsten nemen toe…
Onherstelbaar leed heeft mij getroffen,
mijn hart krimpt ineen.
Al verkeer ik in grote angst, al word ik
bedreigd, U houdt mij in leven.

En toch: Hij heeft onze ziekten gedra-
gen, al ons leed op zich genomen.
Jeruzalem, zo gekweld, zo geteisterd en
door niemand getroost, luister! Ik metsel



je stenen met git, je fundamenten maak ik
van saffieren…

Leg je wapens neer, roept hij, weet dat ik
God ben…
…de God die in elke omstandigheid
troost.
Want Ik ben bij je om je te helpen…
De Geest van troost.
Ik ben het die je troost…
Wie treuren in Sion, worden getroost.
De as op hun hoofd maakt plaats voor een
kroon, rouw en wanhoop wijken voor
feestkleren en parfum.  

Wees niet ongerust.
…Ik ben altijd bij jullie…
Uw rouwtijd is voorgoed voorbij.
Elke traan in hun ogen zal Hij drogen.
God vernedert hoogmoedige mensen,
maar wie bescheiden is, helpt hij over-
eind…

…je verdriet zal in blijdschap veranderen.
Ga mijn volk troosten, ga het troosten.
…zodat allen iets leren en bemoedigd
worden.
Maar wie van hen hun gedrag betreu-
ren, breng ik weer op het rechte spoor. Ik
zal hen genezen en troosten…
Op mijn verzoek zal de Vader jullie een
ander zenden, iemand die jullie bijstaat en
altijd bij je blijft…

Jes 54:11

Ps 46:11

2 Kor 1:3
Jer 15:20

Jes 51:12

Jes 61:2-3

Joh 14:1
Mat 28:20
Jes 60:20
Open 21:4

Job 22:29

Joh 16:20
Jes 40:1

1 Kor 14:31

Jes 57:18

Joh 14:16

Hij troost ons in welke moeilijkheid
ook, en wil, dat we met de troost die
wij van Hem ontvangen, zelf anderen
in al hun moeilijkheden troosten. 2 Kor 1: 4
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DE GEEST VAN LEVEN

Ik ben … het leven…
Ik ben gekomen om te zorgen dat zij
leven hebben, leven in overvloed.

En dit is eeuwig leven: dat de mensen U
kennen, U, de enige ware God…
Hij hield ons in leven…
De almachtige God heeft mij gemaakt, zijn
adem houdt mij in leven…
U hebt me botten en spieren gegeven,
met vlees omwikkeld en bedekt met
huid. U hebt me leven en liefde ge -
schonken…

Wees vastberaden en moedig.
Al deze situaties kan ik aan, dankzij
Hem die mij kracht geeft.
…en met volharding de renbaan aflo-
pen die voor ons ligt.
Ik vraag God dat hij u door de Geest
uit de rijkdom van Zijn glorie de kracht
geeft om innerlijk sterk te zijn.
…maar wie hopen op de Heer, zij zijn
onvermoeibaar als adelaars, van het
lopen raken ze niet uitgeput, van het
gaan worden ze niet moe.
Stel toch uw hoop op Hem, altijd: Hij is
voor ons een rots…
God, bewijs ons ook nu uw macht…

Joh 14:6

Joh 10:10

Joh 17:3
Ps 66:9

Job 33:4

Job 10:11-12

Deut 31:6

Fil 4:13

Hebr 12:1

Ef 3:16

Jes 40:31

Jes 26:4
Ps 68:29

De Rode 

en Roze

Stralen

Eeuwig 

leven

Kracht

Hij zorgt dat de grendels van je poorten niet
breken…
Mijn hand, mijn arm zal hem steunen…
Maak sterk de slappe handen, strek de knik-
kende knieën.
…trekken zij door dorre dalen…
U gaf mij weer moed, ik hervond mijn
kracht.
Wees niet bang…
Wees vastberaden en moedig.
…laat je geen schrik aanjagen, maar
wees vastberaden en moedig Want zo
zal de Heer met alle vijanden doen
tegen wie jullie nog moeten strijden.
Ik zal er zijn, Ik ben bij je!
Ik laat je nooit in de steek, altijd zal ik bij
je blijven.
Wees dus niet bang, laat je geen schrik aan-
jagen.
De beproeving die u hebt ondergaan,
was voor mensen te dragen. U kunt op God
vertrouwen; Hij zal niet toelaten dat u
boven uw krachten beproefd wordt.

Dan kun je fier je hoofd opheffen, dan sta
je sterk en hoef je nergens bang voor te
zijn…
Gelukkig te prijzen is de man die overeind
blijft in de beproeving. Heeft hij de
proef doorstaan, dan ontvangt hij  het
leven, de krans die God be loofd heeft
aan wie Hem liefhebben.

Ps 147:13
Ps 89:22

Jes 35:3
Ps 84:7

Ps 138:3
Jes 35:4
Deut 31:6

Joz 10:25
Ex 3:12

Joz 1:5

Deut 31:8

1 Kor 10:13

Job 11:15

Jak 1:12
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Gal 5:1
1 Sam 4:9
Ps 60:14

Ps 98:1

Ps 18:30

Open 21:7

Jes 59:19

Jer 1:8

2 Tim 2:24

Jes 60:18

1 Kor 15:57

1 Kor 15:54

Overwin -

ning

Mat 3:11

2 Kor 5:17

Deut  28:2

2 Kon 20:5

1 Kor 12:25
Ef 4:4

Ef 2:15
Jes 58:8
Jer 30:11

Jer 30:17

Ex 15:26
Mat 8:3
Luc 18:13

Ps 41:5

Pred 10:18
Rom 12:11

de Oranje

Stralen

Weder-

geboorte 

Gezond -

heid

Eenheid
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Christus heeft ons bevrijd om in vrij-
heid te leven. Houd dus stand…
Vecht dus als mannen.
Met God aan onze kant zullen we winnen… 

Zijn sterkte, zijn onvergelijkbare kracht,
bracht Hem de overwinning.
Met U storm ik af op legers, met U,
mijn God, spring ik over muren.
Dit zal het deel zijn van wie overwint: Ik
zal zijn God zijn en hij mijn zoon.
Overal in west en in oost zal men voor de
Heer ontzag tonen, zijn grote macht
erkennen. Want Hij komt als een on -
stuimige rivier…
Wees niet bang, want Ik ben bij je om je
te beschermen. Dat beloof Ik je.
Een dienstknecht van de Heer mag geen
ruzie maken.
Geweld, afbraak, verwoesting, komen
in uw land niet meer voor.
Maar gedankt zij God die ons de over-
winning geeft…
De dood is verslonden; de zege is be -
haald! Dood, waar is je overwinning?

DE GEEST VAN BELOFTE

Heilige Geest

Want wie één is geworden met Christus, is
een nieuwe schepping.

…zul je al Zijn zegeningen ervaren…

Daarom zal Ik u beter maken.

Daardoor heerst er in het lichaam geen ver-
deeldheid…
Er is één lichaam en één Geest…
…door in zichzelf die twee om te vormen
tot één nieuwe mens.
Bij ziekte zul je snel herstellen.
Ik, de Heer, zal het bevrijden…
Maar Ik zal je genezen, je wonden zullen
zich sluiten…
…zal ik je sparen voor de ziekten waar -
mee ik de Egyptenaren gestraft heb; Ik ben
de Heer, Ik ben het die je geneest.
…word rein…
… o God, wees mij, zondaar genadig!
…Heer, heb medelijden met mij, ge -
nees mij…
…is men lui en steekt men geen hand
uit, dan zullen de balken het begeven
en  zal het dak beginnen te lekken.
Doe uw best en wees niet lui.



1 Kor 3:16
Jer 30:17
Spr 4:20

Spr 4:22
Num 27:15
Jer 32:27
Jak 5:16
Jak 5:15
Jes 41:10

Rom 12:1

Job 19:26

Ps 23:3

Ps 31:6

Jes 6:3

Ps 118:24

Ps 73:28

Ik heb er vrede mee dat ik zo geleden
heb.
Dank aan de heilige God, geen van Zijn
weldaden zal ik vergeten. 
Hij vergeeft mijn fouten en geneest
mijn kwalen. Hij redt mij van de
dood…

Ps 119:71

Ps 103:2-4
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Inwijding

U weet toch dat u Gods tempel bent en dat
Gods Geest in u woont.
Maar Ik zal je genezen…
…geef gehoor aan Mijn woorden… 
Ze zijn het leven voor je, ze hebben ge -
neeskracht.
…U bent de God van al wat leeft.
Niets is voor Mij onmogelijk. 
…bid voor elkaar. Dan zult u genezen.
Dit gelovig gebed zal de zieke redden…
Wees dus niet bang, Ik ben bij je.
…roep Ik u op, uzelf aan te bieden als een
levende en heilige offergave die Hij
graag aanvaardt.

Eén Lichaam
Ook al is mijn lichaam geschonden,
toch zal ik God nog met eigen ogen
zien.

Eén Ziel
Hij geeft mij kracht…

Eén Geest
In Uw handen leg ik mijn leven…

Heilig, heilig, heilig is de almachtige
Heer.
Dit is de dag van de Heer, laten we blij zijn,
laten we juichen!
Dicht bij U te zijn, dat is mij het liefst. Bij
U, heer God, zoek ik mijn toevlucht.



DE GEEST VAN WIJSHEID

De Geest van wijsheid en inzicht.
Om wijs te worden, moet je ontzag
hebben voor de Heer.

De Heer geeft wijsheid. Al wat men
begeren kan is vergeleken met wijs-
heid niets.
Houd de wijsheid in ere, dan zal ze je
groot maken; omhels haar, dan zal ze je
aanzien geven. Zij zal de kroon op je
hoofd zijn, de krans om je schouders.
Wie ontzag heeft voor de Heer, zal
lang leven…

De woorden van wijzen getuigen van
echt inzicht…
Wijsheid verwerven: het is zoveel be ter
dan goud…
Het fijnste glaswerk valt erbij in het
niet, men kan haar niet ruilen tegen
gouden schalen.
Ik zal u geheime schatten geven…

Jes 11:2

Spr 9-10

Spr 3:15

Spr 4:8-9

Spr 10:27

Spr 15:2

Spr 16:16

Job 28:17
Jes 45:3

De Gele

Stralen

Razoumnost

*

Kennis

Als je de wijsheid gevonden hebt, kun je
vol hoop de toekomst tegemoet zien…
…wijsheid heeft dit voor, dat het je pas
werkelijk in staat stelt te leven.

Oordeel niet over anderen; dan zal God niet
oordelen over u.
Houd op met dat oordelen naar de
uiterlijke schijn; spreek liever een
recht   vaardig oordeel uit.
Ik handelde altijd rechtvaardig, vóór
alles liet ik het recht gelden.
Hij is vervuld van de geest van de
Heer, met de geest die wijsheid geeft en
inzicht, kracht voor een goed be stuur…

Wie goed doet, doet ook zichzelf goed, 
wie wreed is, kwelt ook zichzelf.
Spreek eerlijk recht, heb elkaar lief en
wees bezorgd voor elkaar.

Dan zullen bedachtzaamheid en inzicht je
beschermen, je behoeden…
…zijn zaken wikkelt hij eerlijk af.
…voer overleg en beraad in je vaandel, ver-
lies dat nooit uit het oog.
Zij zijn raadgevers, zij leren je wat het bete-
kent rechtvaardig en oprecht te zijn.
Wie jong en onervaren is, leert woor-
den als: ‘verstandig’, ‘bezonnen’ te be -
grijpen.

Spr 24:14

Pr 7:12

Mat 7:1

Joh 7:24

Job 29:14

Jes 11:2

Spr 11:17

Zach 7:9

Spr 2:11
Ps 112:5

Spr 3:21

Spr 1:3-4

Toegeef -

lijkheid

Mededo-

gen

Meditatie
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*Het Bulgaarse woord Razumnost is niet vertaald, omdat in het
Nederlands geen vergelijkbaar woord bestaat. Razumnostbetekent
zowel redelijk, verstandig, wijsals spiritueel intelligent. 
Razumnost duidt ook op de innerlijke betekenis en verbondenheid
die in en tussen alle dingen bestaat – het (er)kennen én ervaren van het
Goddelijk licht in ieder van ons.



Ik ben in de wereld gekomen als een
licht…
…licht mij bij…
U bent voor mij een lamp, Heer…
Een kandelaar, geheel van goud…
Hij liet licht voor mij stralen, zodat ik
mijn weg in het donker kon vinden.
Zo moet ook u als een lamp uw licht
laten uitstralen voor de mensen.
…U, mijn God, licht mij bij in het donker.

Hij verklaarde dat Hij gekomen was om mij
de zaak volledig duidelijk te maken…
Ik, de Heer, zal je … niet uit het oog
verliezen.
Hij wees hun de goede weg…
Dan zul je stralen als de morgenzon.
De rechtvaardigen zijn een stralende
lamp…

Wees altijd blij.
Maar Heer, mij hebt u blij en gelukkig ge -
maakt…
…zij zijn vervuld van uitzinnige vreugde.
Hemel en aarde, juich en jubel…
Maar ik zal juichen, want u, Heer, be vrijdt
mij.
Laten wij naar de tempel gaan, Hem
hulde brengen, uitbundig toezingen.
…en dan zal je blijdschap volmaakt
zijn.
Zij stralen van vreugde, voor altijd…
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Gelukkig de mensen die weten wat het
is U toe te juichen, te leven in uw gebor-
genheid.
…overal hoor je lachen en zingen.
Wij zijn dienaren van God van hemel en
aarde…
Dierbare vrienden, we zijn nu al kinderen
van God.
Zing voor God, zing Hem toe.
Gelukkig de man die zijn koker vult met
zulke pijlen…
Heer, U wil ik danken!
…laat alles wat leeft Hem danken, al -
tijd   en altijd…

Dank aan de heilige God, geen van Zijn wel-
daden zal ik vergeten.
Laat alles wat adem heeft de lof zingen van
de Heer.
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DE EEUWIGE GEEST

Ik heb je geroepen…
De Heer kent wie Hem toebehoren…

…en je zult Hem Jezus noemen.

Een mens oogst wat hij zaait.

In Eden, in het oosten, legde God, de
Heer, een tuin aan…
God, de Heer, plaatste de mens in de
tuin van Eden om die te bewerken en te
onderhouden.
In het midden van de tuin stonden twee
bomen: de vruchten van de ene boom
konden de mens het eeuwige leven
geven, die van de andere boom inzicht in
goed en kwaad.

Een boer die uitziet naar de waardevolle
opbrengst van zijn land, wacht gedul-
dig… af.
Hij is als een sappige plant in de volle zon
die zijn ranken uitspreidt over de tuin…
…ze zaaien de akkers in en planten er wijn-
gaarden; overvloedig is de oogst.
Gerechtigheid groeit waar vrede is, en
wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten.
Zij zullen heten: Sterke Eiken, Aan -
plant van de Heer.

De Heer doet het heil ontkiemen zoals de
aarde de gewassen, een moestuin de
zaden. Zijn roem zal zich verbreiden
voor het oog van alle volken.
Het prachtige hout van de Libanon
stroomt naar binnen: cipressen, ie pen
en sparren. Het luistert mijn heiligdom op,
het geeft glans aan de plek waar ik
woon.
U nam een wijnstok uit Egypte…

Zijn schaduw viel over de heuvels…

Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ran-
ken. Als iemand met Mij verbonden
blijft en Ik met hem, zal hij veel vrucht dra-
gen…
Want als we niet verslappen zullen we te
zijner tijd de oogst binnenhalen.

De Levensboom

Maar Ik, Ik ben vol levenskracht, als
een bloeiende olijfboom bij de tem-
pel…
…een mooie groene olijfboom vol met
prachtige vruchten.
Wie eerlijk leven, zullen groeien als
palmen,…
Ja, de Heer zal ons voorspoed geven,
het land levert een rijke oogst.
Dan zullen wij u altijd danken, wij die Uw
volk zijn, de kudde, door U geleid.
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Ga de poorten door en bewijs Hem eer, ga
het tempelplein op en breng Hem
hulde.
Geef mij een teken van Uw goedheid…

De Heer maakt arm en Hij maakt rijk…
Richt eerst uw aandacht op Zijn ko -
ninkrijk en op het doen van Zijn wil,
dan zult u ook al dat andere krijgen.
Wees niet bang, kleine kudde! Jullie
Vader heeft jullie in Zijn goedheid het
Koninkrijk gegeven.
Heb ontzag voor de Heer, Hem behoren jul-
lie toe; wie ontzag voor Hem heeft, lijdt
geen gebrek.
De Heer is mijn herder, mij zal niets
ontbreken.
…de onpeilbare rijkdom van Christus.
Jij bent mijn Zoon; Ik heb je vandaag
verwekt.
Vraag Mij wat je wilt; Ik geef je heel
de aarde in handen…
Vraag en u zult krijgen…
Moge de Heer u verhoren in tijden van
nood. Laat hij u hulp sturen vanuit zijn
 heiligdom… uw wensen vervullen…
Want aan Mij, de almachtige Heer,
komt het zilver en het goud toe.
…de almachtige God, Hij zal voor jou goud
zijn en zilver!
Zoek je vreugde bij de Heer, dan ver-
vult Hij iedere wens.

Maak u dus geen zorgen over de dag
van morgen.
Geef aan anderen en God zal jullie ook
geven; een flinke hoeveelheid zal je in de
schoot vallen, een stevig aangedrukte
en goed geschudde maat met nog een
kop er bovenop.

Zorg dat de mensen gaan zitten…
Mogen de akkers overvloedig koren
dragen, tot op de hoogste bergen…
…je levenskracht zal opbloeien als het
jonge groen.
…opent u uw hand, zij stillen hun honger.
…ze vertrokken, beladen met goud en
zilver…
Moge Zijn bestuur weldadig zijn, als
regen op het gras…
Laat de gerechtigheid bloeien zolang
Hij regeert…
…vraag dan de Heer om regen. Hij
maakt de onweerswolken, Hij zorgt
voor de stort regens. Hij geeft de men-
sen graan op hun akkers.
Hij zal je met alle goeds overladen…
Aan wie standvastig is, geeft U, Heer,
vrede, ware vrede…
IJver brengt welvaart…
Mijn jongen… jij bent altijd bij me en alles
wat van mij is, is van jou.
Hoe onpeilbaar is toch Gods rijkdom,
wijsheid en kennis!
Het duurt niet lang meer of de Libanon
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 verandert in een vruchtbare boom-
gaard…
De Heer heeft ons niet vergeten…

Bij het opsteken van de avondwind
hoorden ze God, de Heer, door de tuin
lopen…
Jullie moeten vrucht dragen…
Maar de heilige Geest die de Vader in
mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan
en alles leren; Hij zal je alles te binnen bren-
gen wat Ik je heb verteld. 
Maar denk wel aan de God  die je ge -
maakt heeft…
Vernieuw ook uw denken.
… blijf ik zoeken. Met lichaam en ziel ver-
lang ik naar U, ik smacht naar U als een
droog en dorstig land naar water.

Ik zal het dorstige land bevloeien…
…het water dat Ik hem geef, zal een
bron in hem worden waaruit water
opborrelt dat eeuwig leven geeft.

…voed mij met wat voor mij is weggelegd.
Ik ben het brood dat leven geeft.
Als iemand van dat brood eet, zal hij
leven in eeuwigheid.
Wie dorst heeft, moet bij Mij komen om te
drinken.
…Zijn hart zal een bron zijn waaruit
stromen levend water vloeien.

Verlang als pasgeboren kinderen naar
pure, geestelijke melk.
Denk je dat Ik de lijdensbeker zal weigeren
die de Vader Mij te drinken heeft gegeven?
In het begin was het Woord. Het was
bij God en het was God.
…volwassenen gebruiken vast voedsel.
De zon zal weer doorbreken in je
leven, de donkere uren worden een
nieuwe morgen.

Voor een boom die omgehakt is, blijft er
hoop, hij kan opnieuw gaan groeien,
scheuten komen te voorschijn.

Hij… schenkt mij een nieuwe jeugd,
maakt mij sterk als een arend.
In hoge ouderdom dragen zij nog
vrucht…
Ademt U over de aarde, dan ontstaat er
weer  leven.
…ik stuurde die sprinkhanen op je af…
Maar die verloren jaren maak Ik weer
goed…
…en vrolijk de woestijn…Het zal
bloei  en als een narcis, uitbundig bloeien…
Wees goed voor uw dienaar…
Wie besproeit de barre wildernis om 
zelfs daar jong groen te laten opschieten?
De woestijn wordt een meer, uitge-
droogd land een fontein.

Op God wil ik vertrouwen…
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Die hoop is een vast en veilig anker
voor ons leven.
Je zult weer vertrouwen in de toekomst
 hebben…
En met die hoop komen we niet be -
drogen uit.
Zij blijven geloven, hopen en volhar-
den. Intussen blijven deze drie  bestaan:
geloof, hoop en liefde.
Wees stil en wacht, wacht op de Heer.

Laten allen die gebukt gaan onder
zware lasten, bij Mij komen: Ik zal u
verlichting geven.
Daarom verheug ik mij en juich ik, ik
voel me helemaal veilig.
Wie…in de nabijheid van de Almach -
tige verblijft…Dan hoef je niet bang te zijn
voor gevaren 's nachts of voor pijlen
overdag…
De Heer zal je beschermen, Hij gaat
met je mee… De Heer houdt het kwaad op
een afstand…
Hij bedaarde de storm, de golven gin-
gen liggen.
Moge vrede op hen neerdalen van de
bergen…
Hij schuilt in de schaduw van de lotus-
planten…
Bij Mij zult u rust vinden.

Rustig… Wees stil!
Mijn eigen vrede geef ik jullie…

Vraag God om… vrede binnen haar
wallen…
…vergeet niet wat Ik je geleerd heb, …
Dan zul je lang leven en vrede zal je
deel zijn.
Hier is rust… laat rusten wie vermoeid is.
In vrede ga ik naar bed, vredig slaap ik in;
alleen U, Heer, geeft mij rust en veiligheid.
Tot slot, broeders en zusters, wees
blij… Zorg dat alles in orde komt, wees
getroost, wees eens gezind en leef in
vrede…
…hier vind je verpozing…
Hij brengt mij naar groene weiden…
Hij geeft mij kracht…
Ik ben de opstanding en het leven.
…doordat Hij opstond uit de doden. 
Iets vergankelijks wordt gezaaid, en
iets onvergankelijks wordt opgewekt…
…en je levensadem keert terug naar
God, die hem gegeven heeft.
…voor altijd en eeuwig…

Amen
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DE GEEST VAN WAARHEID

Ik ben… de waarheid…
Waarheid is het wezen van uw woor-
den…
De Heer bouwde zijn stad op de heilige
berg…
De Heer heeft Zijn troon in de hemel… 
Die de hemel uitvouwt als een doek,
haar spant als een tent om in te wo nen.
Kom, we gaan naar de berg van de
Heer. …Hij zal ons de weg wijzen en
wij  zullen Zijn aanwijzingen opvolgen.

Ze maakt het leven zoet en vredig.

Wat zijn ze prachtig, wat mooi!
Tenslotte, broeders en zusters, over-
weeg steeds wat waar en verheven is,
rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en
 eervol, alles wat deugdzaam is en lof
verdient.
Blij stemt de komst van een bode op de ber-
gen…die goede tijding brengt, die
vrede en vrijheid verkondigt…
Word wakker, word wakker, kleed je in vol
ornaat!
Eens zullen jullie de koning weerzien
in al zijn pracht en praal…

Wat goed is het, wat heerlijk, in een-
dracht bij elkaar te wonen.

Span u in, om de eenheid die van de
Geest komt, te bewaren door met el kaar in
vrede samen te leven.
…gelukkig die zich inzetten voor de
vre de…

Wees in Hem geworteld, bouw op
Hem…
Je fundamenten maak ik van saffieren
(je ramen van Agaat)… al je wallen
van edelstenen.
Prachtig verheft zich de Sion, een
vreug de voor de hele wereld…
Ik kijk naar de bergen, want vandaar
verwacht ik hulp. Te hulp komt mij de
Heer, die hemel en aarde gemaakt
heeft.
Heer, wijs mij de weg, trouw zal ik U vol-
gen.
We moeten ons behoorlijk gedragen…
Wijs mij de weg, Heer…
Blijf aan mijn zijde, licht mij bij, begeleid
mij…
Heer, wie mag in Uw tempel wonen,
daar op Uw heilige berg? Alleen wie
geen misstappen begaat en ieder zijn
recht gunt, alleen iemand met een eer lijk
hart.
U deed grootse dingen, U hield vast aan
Uw besluiten, genomen in een ver verle-
den. Trouw voerde u ze uit.
Stel u zo op: doe de waarheid om als
gordel…
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Zet de helm van de redding op en pak het
zwaard van de geest, dat wil zeggen het
woord van God.       
…al wat U besluit is rechtvaardig en
geldt voor alle eeuwen.
In het begin was het Woord. Het was
bij God en het was God.
U bracht het land aan het beven, de
grond aan het scheuren, alles zal in stor ten.
Genees dit land van zijn wonden!
Ik kies voor de weg van de waarheid…
Geef ons meer geloof…
Ik geloof…
Met Mijn liefde en trouw sta Ik hem
bij…

Maar wees trouw tot in de dood, dan
zal Ik u kronen met het leven.
…de geloofwaardige en betrouwbare…
Uitstekend.… Je bent een goed en
trouw dienaar… Kom binnen en feest
met mij mee.
Deze woorden zijn geloofwaardig en
betrouwbaar.
…trouw bloeit op uit de aarde en recht
daalt neer uit de hemel.
Hij is een trouwe God, rechtvaardig,
zonder bedrog.

DE GEEST VAN KRACHT

…door de kracht van de heilige Geest.
De Heer heeft Zijn troon in de hemel, 
Hij heerst over heel de schepping.

Want het koninkrijk van God is geen
zaak van woorden maar van kracht.
…het koninkrijk van God is binnen uw
bereik.

U verhoorde mij, dat gaf mij kracht.
En standvastigheid op haar beurt moet
leiden tot volmaaktheid.
…zijn naam is heilige God.
Want wie in het begin elk vertrouwen
in het werk misten…
Niet met geweld of brute kracht zal het
gelukken, maar met behulp van Mijn
geest.
De belangrijkste onder u moet de an -
deren dienen.
Ga mijn broeders vertellen dat ze hier-
vandaan naar Galilea moeten gaan.
Daar zullen ze Mij zien.
…en leidt mij volgens Uw plan en dan ont-
vangt u mij met alle eer.

Geef ieder dus wat hem toekomt:
…eerbied en ontzag aan wie u eerbied en
ontzag verschuldigd bent.
Spreken zal ik over Uw grote luister,
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Uw grote majesteit, over Uw wonde-
ren…
Wat Hij gemaakt heeft is vol pracht en
praal…
…bewijs eer aan de Heer en erken Zijn
kracht!

…de Heer is heilig en ontzagwekkend.
…vrees God, eer de koning.
In die beslissende tijd zullen de mensen   
het oog op hun Schepper richten, uit-
zien naar de heilige God van Israël.

Gelukkig ben je als je je inzet voor de
zwakken. Want kom je zelf in nood, de
Heer zal je redden!
Hij hield ons in leven, Hij voorkwam
onze ondergang.

…de macht om te redden.
Machtig genoeg in de ogen van God…
Ik vraag God dat Hij u door de Geest
uit de rijkdom van Zijn glorie de kracht
geeft om innerlijk sterk te zijn.
Tenslotte nog dit: zoek uw kracht in de
Heer, in Zijn sterke macht.

DE GEEST VAN GENADE

De Heer Jezus zij u allen genadig.

…God onze redder wil dat alle mensen
gered worden…
Iedereen, die niet in het levensboek
stond opgetekend, werd in de vuurzee
geworpen.
Daarom moeten we dankbaar zijn dat
we een koninkrijk krijgen dat niet kan
wankelen. Laten we God dienen zoals
hij het graag heeft, met eerbied en ontzag.
Want onze God is een verterend vuur.
Een derde zal overblijven en die zal ik 
louteren, zoals zilver en goud gelouterd 
worden in een smeltoven.
…gelouterd, tot zevenmaal toe.
Ik vraag niet dat U hen uit de wereld
 wegneemt, maar dat U hen beschermt
tegen de duivel.
Op de dag dat Ik Mijn macht laat zien…
Zij zullen Zijn land sieren zoals schitte ren -
de juwelen een kroon.
De Heer verschijnt boven zijn volk…
Wanneer Ik omhooggeheven ben van
de aarde, zal Ik alle mensen naar Mij
toe trekken.

Let op, uw Koning is in aantocht; Hij is
eenvoudig…
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Neem Mijn juk op u en laat Mij uw
leermeester zijn, want Ik ben eenvoudig en
bescheiden. Bij Mij zult u rust vinden.
Niet aan ons, Heer, niet aan ons komt
alle eer toe, maar aan U!
…gelukkig die eenvoudig zijn…

U moet volmaakt zijn, juist zoals uw
hemelse Vader volmaakt is.
…het koninkrijk van God is binnen uw
bereik.

Want God ben ik, geen mens, de heilige
God in jullie midden.
…zijn troon staat in de hemel…

…en toen ze Hem zagen, knielden ze in 
aanbidding voor Hem neer…

In die tijd zullen er in Egypte vijf steden
zijn waar Hebreeuws gesproken wordt
en de mensen zullen erkennen dat Ik de
almachtige Heer ben.   
Maar als de zevende engel aan de beurt is
om op zijn trompet te blazen, dan zal
God Zijn geheime raadsbesluit uitvoe-
ren…

Wanneer u dus bidt, ga dan uw kamer bin-
nen; en als u de deur achter u hebt
dichtgedaan, bid dan tot uw Vader, die door
niemand gezien wordt. En uw Vader
die ziet wat verborgen is, zal u belonen.

…uw Vader weet wat u nodig hebt…
Richt eerst uw aandacht op Zijn ko -
nink rijk en op het doen van Zijn wil,
dan zult u ook al dat andere krijgen.
…riep Hij vanuit de struik: 'Mozes,
Mozes!… 'Kom niet dichterbij', zei de
Heer, 'trek je sandalen uit, want je staat op
heilige grond.'

In die tijd zal er een verbindingsweg
lopen tussen Egypte1. naar Assyrië2.
En    de Assyriër zal Egypte bezoeken,
en de Egyptenaar de Assyriër, en samen zul-
len zij de Heer dienen. 

In die tijd zal Israël3 zijn plaats hebben naast
Egypte en Assyrië, het zal een zegen
zijn voor heel de wereld. 
De almachtige Heer zal het zegenen
met de woorden: “Gezegend is Egypte,
mijn volk, gezegend Assyrië, mijn
werk  stuk, gezegend Israël, mijn eigen
bezit.
Maar als Ik jullie bevrijd, zullen zij je
gelukkig prijzen! Wees niet bang, blijf
moed hou den!
…aarde behoort Mij toe.
Gewijd aan de Heer.
De glorie die U mij hebt gegeven, heb ik
hun gegeven met de bedoeling dat ze
één zijn zoals wij: ik in hen en U in
mij. Zo zullen ze volmaakt één zijn,…
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Zo werden de hemel en de aarde vol-
tooid, en alles wat zij bevatten. Op de
zevende dag was God klaar met alles
wat Hij gemaakt had, op de zevende
dag hield Hij op met al Zijn werk. God gaf
de zevende dag Zijn zegen en maakte
er een bijzondere dag van.
En God zag hoe mooi het was.
We kunnen dus vol vertrouwen naderen tot
de troon van de genadige God. Daar
zullen we barmhartig en genadig
 worden behandeld en op de juiste tijd
ge holpen.
Vader, ik heb U hier op aarde ver  heer   lijkt
door het werk te volbrengen dat U mij had
opgedragen.
Het heil, de macht en het koninkrijk
van onze God en de heerschappij van
Zijn Christus zijn nu gekomen.
Als jullie Mijn geboden in acht nemen, blijf
Ik van je houden, zoals Ik de ge bo den van
Mijn Vader in acht neem en Hij van
Mij blijft houden.

DE GEEST VAN CHRISTUS

Wie de zeven zegels en de zeven ogen
opent

Die laat de zeven horens groeien
Heeft de zeven kerken.
Vormt de zeven sterren.
Heiligt de zeven dagen.
Zendt de zeven geesten uit: verenigt
alles tot één: schept de God delijke har-
monie van de grote en de kleine werelden;
verspreidt de verkregen zegeningen;
leidt allen naar het God delijk hart van de
Liefde; verlevendigt en schept; brengt
voort en laat geboren worden; verrijkt en
verfraait; streelt en troost; maakt
gelukkig en verheldert; maakt alle
wezens blij; verlicht en vervult met
wijsheid; verzamelt kennis; manifes-
teert alle Liefde, Wijsheid en Waar heid van
God.

Het was de wil van de Heer zijn dienaar te
vermorzelen, hem met leed te overla-
den. Als hij de schuld met zijn leven
betaalt, zal hij een nageslacht krijgen
en lang blijven leven. Gods plan zal
door hem slagen. Na al het lijden dat
hij doorstaan heeft, zal hij het licht
zien, hij zal leven. De Heer zegt: Mijn die-
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naar kent Mijn wil, hij is onschuldig.
Hij bevrijdt velen van hun schuld en
draagt de straf voor hun zonden.
Daarom geef ik hem een plaats onder
de groten der aarde, ze zullen met hem de
macht moeten delen. Vrijwillig heeft
hij zijn leven gegeven. Men rekende
hem tot de misdadigers, maar de zon-
den van velen nam hij op zich en voor mis-
dadigers vroeg hij om vergeving.
Zo moet ook u als een lamp uw licht
laten uitstralen voor de mensen …en
zullen ze uw Vader in de hemel eer be -
wijzen.
Daarna zag ik een grote menigte; nie -
 mand kon haar tellen. Ze kwamen uit
alle rassen, stammen, volken en talen
en stonden opgesteld voor de troon en
voor het Lam, gehuld in witte gewaden en
met palmtakken in de hand.
In de hemel stond een troon. Daar was
iemand op gezeten…
De engel liet me ook de rivier zien
waarin het water stroomt dat leven
geeft. De ri vier was helder als kristal;
hij ontsprong uit de troon van God en
het Lam…
Toen zag ik midden voor de troon en
omgeven door de vier wezens en de
oudsten een Lam staan.
Daar is het Lam van God.
Ik zal Mijn dienaar sturen, de jonge
telg. Voor jou Jozua, leg Ik een steen

neer met zeven ogen, een steen, waarin Ik,
de almachtige Heer, zelf een in   schrift
graveer.
Hebt u nooit deze woorden uit de
schrift gelezen? De steen, door de bouwers
afgekeurd, is de hoeksteen geworden.
Zo gaat de Heer te werk, het is voor ons
niet te begrijpen!
Daarom zegt God, de Heer: Ik leg in
Sion een fundament, een toetssteen, een
kostbare hoeksteen, onwrikbaar ge -
grondvest; een steen met de woorden:
Wie gelooft, weet van geen wij ken.
Gerechtigheid gebruik ik als meetlint,
recht als paslood.
Leg dus af elke vorm van slechtheid en
bedrog, huichelarij, afgunst en laster.
Verlang als pasgeboren kinderen naar
pure, geestelijke melk. 
U zult erdoor groeien en worden ge red, als
u tenminste geproefd hebt hoe goed de Heer
is. 
Sluit u aan bij Hem. Hij is de levende steen,
afgekeurd door de mensen, maar voor
God zo waardevol dat Hij hem uitkoos. U
moet zelf de levende stenen zijn waarmee
de geestelijke tempel wordt gebouwd.
Vorm een heilig pries terschap dat gees-
telijke offers brengt die God aange-
naam zijn door Jezus Christus.
Uit de richting van de troon hoorde ik
iemand luid zeggen: Nu heeft God Zijn tent
onder de mensen opgeslagen! Hij zal
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bij hen wonen en zij zullen Zijn volk
zijn. God Zelf zal met hen zijn.
En God vervolgde: Het verbond dat Ik sluit
met jullie en alle andere levende we -
zens blijft voor altijd van kracht. Als te ken
van dit verbond tussen Mij en de aar de,
plaats Ik mijn boog in de wolken.
Ik ben de Heer, de God van alle mensen.
…het hemelse koninkrijk is dichtbij.
Toen ik weer keek, hoorde ik duizen-
den en duizenden engelen. Ze stonden
rondom de troon, de vier wezens en de oud-
sten, en zeiden luid: 'Het Lam dat ge   -
 slacht werd, is waardig om de macht te krij -
gen, en rijkdom, wijsheid en  kracht, 
eer, glorie en lof.'
En ik hoorde elk schepsel in de hemel1 en
op de aarde, onder de aarde2 en in de
zee3, ja alle wezens in het heelal zin-
gen:' Aan Hem die op de troon is gezeten
en aan het Lam komen lof en eer, glorie en
kracht toe voor altijd en eeuwig!'
Heilig, heilig, heilig, Heer, God al -
mach  tig, die was, die is en die komt.
Jezus Christus is dezelfde, gisteren,
vandaag en altijd.
Heer, almachtige God, die is en die
was, wij danken U dat U Uw grote
macht hebt aanvaard en nu de heer-
schappij voert!
Daarna zag ik in de hemel de tempel
opengaan, de tent van Gods aanwezig-
heid…

In de geest bracht hij mij op de top van een
zeer hoge berg. Hij liet me Jeruzalem
zien, de heilige stad die God liet neerda-
len van de hemel. Ze droeg de glorie
van God en schitterde als een edelsteen, als
een kristalheldere jaspis. 
…de stad zelf van zuiver, glashelder
goud. De funderingen waarop de stads muur
rustte, waren met allerlei edelstenen
versierd. De eerste fundering was van
jaspis, de tweede van saffier, de derde
van agaat, de vierde van smaragd, de
vijfde van onyx, de zesde van kornalijn,  de
zevende van chrysoliet, de achtste van
aquamarijn, de negende van topaas, de tien-
de van krysopraas, de elfde van tur-
koois, de twaalfde van amethist. De
twaalf poorten waren twaalf parels… In de
stad zag ik geen tempel, omdat de
Heer, de al mach tige God en het Lam
haar tempel zijn. 
Gelukkig te prijzen zijn zij die hun
gewaden wassen en daardoor het recht   heb-
ben de vrucht van de levensboom te
eten en door de poorten de stad binnen te
gaan.
Ik vraag van de Heer maar één ding, ik heb
maar één wens: in Zijn tempel te wo -
nen, mijn leven lang, Zijn gastvrijheid
te genieten, bij Hem thuis te zijn.
Besprenkel mij, dan word ik weer rein; 
was mij, dan word ik witter dan sneeuw.
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Wie overwint, zal aldus in het wit ge -
sto  ken worden.
Aan wie overwint zal ik van het verbor-
gen manna geven.
Ik heb iets te eten dat jullie niet ken-
nen…
Als iemand Mij hoort en opendoet, zal Ik
bij hem binnenkomen en we zullen
samen eten.
En Ik zal hem een witte steen schenken
waarin een nieuwe naam staat gegrift,
een naam die alleen de ontvanger kent.
Sion, sta op, ga het licht tegemoet. De Heer
komt in al Zijn majesteit, als het aan-
brekende ochtendlicht.
Word wakker, Sion, word wakker en
ver zamel je krachten!
Gewijd aan de Heer.
Hij deed mij aan het kleed van de redding,
Hij sloeg om mij heen de mantel van
het heil.
En standvastigheid op haar beurt moet
 leiden tot volmaaktheid.
Doe hem feestkleren aan…
Ook jij kunt alleen maar worden gered, als
je je handen nergens aan vuil maakt.
Open voor mij de poorten van de tempel,
ik wil de Heer dank brengen.
Open de poorten en laat binnen het
volk dat rechtvaardig is en trouw blijft.
…we zijn nu binnen je poorten.
Open wijd de poorten, open de oude
deuren; daar komt de machtige ko ning. Wie

is die machtige koning? Het is de Heer, Hij
is de machtige  ko ning! 
De Heer woont in Zijn heilige tempel…
God zegt: zwijg…
U weet toch dat u Gods tempel bent en dat
Gods Geest in u woont.
Ik leef met een zuiver hart te midden
van mijn hovelingen.
Laat zien hoe trouw u bent, u bevrijdt
toch wie bij u bescherming zoekt.
…ik zal U aanschouwen. Als ik opsta, zal
ik verrukt zijn bij het zien van Uw ge stalte.
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DE VADER VAN ALLE LICHT

De Zoon is de afstraling van Gods
heerlijkheid en de afdruk van Zijn
wezen. Door Zijn machtig woord houdt Hij
alles in stand.
Hij maakt van Zijn engelen stormwin-
den en van Zijn dienaars vlammen van
vuur.
Wat zijn de engelen anders dan geesten die
God dienen en die worden uitgestuurd
om hen te helpen voor wie het heil is
weggelegd?
Iedereen ontvangt van God de gave om de
Geest te openbaren tot nut van de
gemeenschap.

Ik ben in de wereld gekomen als een
licht…
…die als de opgaande zon licht zal
bren gen aan allen die in duisternis zitten…

In het Woord was leven, en dat leven
was het licht voor de mensen.
Ik ben gekomen om te zorgen dat zij
leven hebben, leven in overvloed.
Ik ben de opstanding en het leven. Wie in
Mij gelooft zal leven, ook al sterft hij; en
geen mens die leeft en in mij gelooft
zal nog sterven.
Zoals de Vader zelf de levensbron is, 

zo is ook de Zoon levensbron dankzij
zijn Vader.
Hij heeft Zijn kracht getoond…

Maar God die rijk is aan barmhartig-
heid, had ons innig lief.

Gedreven door die liefde heeft Hij ons, die
dood waren door onze dwalingen,
samen met Christus het leven gegeven.
Maar de heilige Geest die de Vader in Mijn
naam zal zenden, die zal jullie bijstaan en
alles leren.
…heb elkaar lief zoals Ik jullie heb
liefgehad.
Ik heb jullie lief zoals de Vader mij
lief    heeft. Zorg dat ik van je kan blijven hou-
den.
Nee, antwoordde Jezus, geen zeven
keer, maar zeventig maal zeven keer!
Volg Mij!

Als uw lichaam een en al licht is en
geen deel ervan duister, zal het hele-
maal licht zijn, alsof een lamp u met
zijn stralen verlicht.
Gezonde mensen hebben geen dokter
nodig, maar zieke wel, antwoordde
Jezus hun.
…en massa’s mensen stroomden samen om
naar hem te luisteren en om van hun
kwalen genezen te worden.
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…er ging een kracht van Hem uit die
iedereen beter maakte.
Wees niet bang, zei Jezus die het ge -
hoord had, tegen hem. U moet alleen
geloven en zij zal gered worden.
En de Heer gaf Jezus de kracht om te
genezen.

Toen stuurde Hij hen erop uit om het
koninkrijk van God te verkondigen en
de zieken beter te maken.
God zal hen die geloven met de vol gen de
tekenen bijstaan: zij zullen in Mijn
naam duivelse geesten uitdrijven en in
vreemde klanken spreken, ze zullen
slangen oppakken en dodelijk vergif
drinken zonder er nadeel van te onder-
vinden, en als ze zieken de handen
opleggen, zullen die weer gezond worden.
Als je in een stad komt waar je welkom
bent, eet dan wat men je voorzet; ge -
nees er de zieken en zeg de mensen
daar: het koninkrijk van God is vlakbij u
gekomen.
En allen die hem aanraakten, werden
beter.
Jezus … ging de berg op. Toen Hij daar zat,
stroomden de mensen in groten getale
naar Hem toe. Ze brachten verlamden,
blinden, kreupelen en doofstommen
mee en nog veel andere zieken en legden
die aan Zijn voeten neer. 

En Hij genas ze. De mensen waren ver -
baasd te zien dat stommen spraken,
kreupelen gezonde voeten hadden, ver-
lamden liepen en blinden zagen. En ze
brachten eer aan de God van Israël.

Maar de wijsheid van boven is vóór
alles zuiver, maar ook vredelievend,
vriendelijk en redelijk. Ze is vol medelijden
en rijk aan goede vruchten, onpartijdig en
op recht.
Toen zorgde Hij dat hun de ogen open -
gingen en dat ze de Schrift begrepen.
Maar God is wijs en dat wordt bewezen
door de mensen die Zijn wijsheid aan-
vaarden.
Geloof in het licht, zolang u het bij u
hebt; dan zult u het licht toebehoren.

Zo moet ook u als een lamp uw licht
laten uitstralen voor de mensen. Dan
kunnen zij het goede zien dat u doet en zul-
len ze uw Vader in de hemel eer be -
wijzen.

…gelukkig die met anderen medelijden
hebben: God zal ook met hen medelijden
hebben…

Op dat moment jubelde Hij het uit, ge -
dreven door de heilige Geest:‘Vader,
Heer van hemel en aarde, ik dank U,

52 53

Mat 15:29-31

Jac 3:17

Luc 24:45

Luc 7:35

Joh 12:36

Mat 5:16

Mat 5:7

De Gele 

Stralen

Wijsheid

Helder heid

Overeen -

stemming

Sympathie

Vreugde

Luc 6:19

Luc 8:50

Luc 5:17

Luc 9:2

Mc 16:17-18

Luc 10:8-9

Mat 14;36

Overeen -

stemming

Rechtvaar-

dig heid



omdat U gewone mensen hebt laten
zien wat U voor wijzen en geleerden
hebt verborgen gehouden. Ja, Vader, U
deed dit omdat U het zo het beste vond. …’

…juich van blijdschap want een grote
beloning staat u te wachten in de
hemel.
Met wat Ik jullie heb gezegd, wil Ik
mijn blijdschap op jullie overbrengen;
dan zal jullie blijdschap volmaakt zijn.
Ik mag in het licht stellen hoe het
geheime plan verwerkelijkt moet wor-
den, dat God, de Schepper van het heelal,
door alle eeuwen heen verborgen heeft
gehouden. Door de kerk moet nu de
wijsheid van God in al haar vormen
worden bekendgemaakt aan de boven-
aardse vorsten en machthebbers.
Sinds de dag dat dit ons ter ore is gekomen,
houden we dan ook niet op voor u te
bidden. We vragen, dat u, om Gods wil
geheel te leren kennen, vervuld wordt
met grote wijsheid en gees telijk inzicht.
Gedraag u verstandig tegenover niet-
gelovigen en benut de tijd die u gege-
ven is goed.
Wees in uw gesprekken altijd vriendelijk
en gevat, zodat u iedereen het juiste
antwoord kunt geven.
Als iemand van u wijsheid tekort komt,
moet hij God erom bidden, en dan zal
hij wijsheid ontvangen…

Maar als u bidt, moet u vertrouwen en niet
twijfelen. Iemand die twijfelt, lijkt op
de golven van de zee, die door de wind
heen en weer worden bewogen. Zo
iemand moet niet denken ook maar iets van
de Heer te krijgen…
Ik … smeek de God van onze Heer
Jezus Christus, de Vader aan wie alle
eer toekomt, u de geest van wijsheid en in -
zicht te geven, zodat u Hem leert ken  nen.
En ik vraag hem uw hart te verlichten. Dan
zult u inzien wat u mag verwachten nu Hij
u geroepen heeft, en zult u begrijpen
hoe rijk en groots de erfenis is die Hij zal
verdelen.
Volg Mij!

Vraag, en u zult krijgen; zoek en u zult vin-
den; klop en er zal u worden openge-
daan.

Ja, ieder die vraagt, zal krijgen, en wie
zoekt, zal vinden, en wie aanklopt, hem zal
worden opengedaan.
Geef aan anderen en God zal jullie ook
geven; een flinke hoeveelheid zal je in de
schoot vallen, een stevig aangedrukte
en goed geschudde maat met nog een
kop er bovenop.
…zei Hij tegen Simon: Vaar naar diep
water en gooi je netten uit voor een
vangst. Meester, antwoordde Simon, de hele
nacht hebben we hard gewerkt en niets
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gevangen. Maar als U het zegt, zal ik
de netten uitgooien.

Ze deden wat Hij gezegd had en vingen
zoveel vissen dat hun netten dreigden te
scheuren.
Wie honger leden, heeft Hij met alle
goeds overladen, maar wie rijk waren,
heeft Hij met lege handen weggestuurd.

Richt eerst uw aandacht op het ko nink rijk
van God en op het doen van Zijn wil,
dan zult u ook al dat andere krijgen.
Maak u dus geen zorgen over de dag
van morgen. Morgen ziet u wel weer; u
hebt al genoeg aan de zorgen van vandaag.
Jullie Vader weet dat je die dingen no dig
hebt.
Jezus schonk geen aandacht aan wat ze ver-
telden maar zei tegen hem: Wees niet
bang, u hoeft alleen maar geloof te hebben!

Laten allen die gebukt gaan onder
zware lasten, bij Mij komen: Ik zal u
verlichting geven. 
Ze waren nog aan het vertellen, toen
Hij opeens zelf in hun midden stond. 
Ik wens jullie vrede, zei Hij.
Eer komt toe aan God in de hoge he mel en
vrede op aarde aan de mensen die in
Gods gunst staan!
Vrede laat Ik bij jullie achter; Mijn
eigen vrede geef Ik jullie…

Kom mee, ook jullie moeten eens naar een
eenzame plaats waar je alleen bent en
wat kunt uitrusten. 
Dit zeg Ik jullie met de bedoeling dat je in
Mij vrede vindt. In deze wereld zul je
pijn lijden. Maar houd moed! Ik heb de
wereld overwonnen!
Volg Mij!

Ik ben de weg, de waarheid en het
leven….
Zeker, de wet is door Moses gegeven,
maar de goedheid en de waarheid kwamen
door Jezus Christus.
Maar wanneer de Geest van de waar-
heid komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar
de volle waarheid.
…de Geest van de waarheid … die van de
Vader uitgaat. Hij zal … mijn getuige
zijn.
…dat uw geloof in God tevens hoop op
God is.
Door aan de waarheid gehoor te geven hebt
u uw hart gereinigd en is oprechte
onderlinge liefde mogelijk geworden.
Heb elkaar dan ook met hart en ziel
lief…
Ik ben als apostel en leraar aangesteld
om dat evangelie te verkondigen.
Maar hij heeft ons een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde beloofd, waar gerechtig-
heid zal heersen, en daar zien we ver-
langend naar uit.

56 57

Mc 6:31

Joh 16:33
Joh 21:19

Joh 14:6

Joh 1:17

Joh 16:13

Joh 15:26

1 Petr 1:21

1 Petr 1:22

2 Tim 1:11

2 Petr 3:13

Rust 

De Blauwe 

Stralen

Waarheid

Luc 5: 4-5

Luc 5:6

Luc 1:53

Mat 6:33-34

Luc 12:30

Mc 5:36

Mat 11:28

Luc 24:36

Luc 2:14

Joh 14-27

Overvloed 

Kalmte



Tenslotte, broeders en zusters, over-
weeg steeds wat waar en verheven is,
rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en
eervol, alles wat deugdzaam is en lof
verdient. Breng in praktijk wat Ik u
geleerd en overgeleverd heb door Mijn
woorden en daden.
Er zijn verschillende gaven, maar de
Geest die ze geeft, is een en dezelfde.
Er zijn veel vormen van dienstverle-
ning, maar de Heer die de opdracht
geeft, is een en dezelfde.
Laten zij u toegewijd zijn door middel van
de waarheid; Uw woord is de waar heid.
Ik in hen en u in mij. Zo zullen ze volmaakt
één zijn…
Volg Mij.

Luister! ik heb jullie macht gegeven
over slangen en schorpioenen: je zult ze
 vertrappen, en Ik heb jullie macht gegeven
over al het geweld van de vijand: niets zal
jullie deren.
…onder de mensen hier zijn er die niet zul-
len sterven voordat zij het koninkrijk
van God hebben zien komen met
kracht.

Ze waren onder de indruk van wat Hij hun
leerde, want Zijn woorden hadden
gezag.

Wat is dat voor taal? Met een geweldig

gezag beveelt Hij de duivelse geesten
en ze vertrekken.
Ik stuur jullie wat Mijn Vader heeft be  loofd.
Blijf dus in Jeruzalem en wacht totdat
hemelse kracht over je is gekomen.
Maar van nu af zal de Mensenzoon
gezeten zijn aan de rechterzijde van de
almachtige God.

…omdat de machtige God grote dingen
voor mij heeft gedaan. Zijn naam is
heilig.
Jezus kwam dichterbij en zei: God
heeft Mij alle macht gegeven in de
hemel en op aarde. Trek erop uit en
maak alle volken tot Mijn leerlingen en
doop ze in de naam van de Vader en
van de Zoon en van de heilige Geest.

Want de kleinste van jullie allemaal,
die is het grootst.

De belangrijkste onder u moet de an -
deren dienen.

Wie  zichzelf  verheft,  zal  vernederd, maar
wie zichzelf vernedert, zal verheven
worden.
Door de Geest gedreven ging Simeon
naar de tempel.
Want met eigen ogen heb ik de redding
gezien…
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…toch is er maar één ding nodig. Maria
heeft goed gekozen en haar deel zal
haar niet worden afgenomen.
Blijf bij ons; de dag is bijna om en het
wordt al donker. Hij ging mee naar binnen
en bleef bij hen. Toen Hij met hen aan tafel
zat, nam Hij het brood, sprak het ze -
gen gebed uit, brak het in stukken en gaf het
hun. De ogen gingen hun open en ze
herkenden Hem…
De kroon op dat alles moet de liefde
zijn. Zij bindt allen samen tot volmaakte
eenheid. 
Volg Mij.

Voor God, de Vader, is echte zuivere
godsdienst: wezen en weduwen helpen in
hun nood en zichzelf niet door het pek van
de wereld laten besmeuren.

Uit Zijn volheid hebben wij allen de
ene genadegave na de andere ontvan-
gen.
Laten we daarom niet meer praten over de
eerste beginselen van de boodschap van
Christus. Laten we overgaan tot de vol-
wassen leer…
… u bent genaderd tot de berg Sion en tot
de stad van de levende God, het hemelse
Jeruzalem met zijn duizenden engelen. U
bent gekomen naar de feestelijke bij-
eenkomst van Gods oudste kinderen die
staan ingeschreven in de hemel, naar

God, die de rechter is van alle mensen, naar
de geesten van de rechtvaardigen die de vol-
maaktheid bereikt hebben…

Volmaaktheid heeft de wet van Mozes
immers niet gebracht. Maar een hoop
op iets beters is ervoor in de plaats ge komen
en die hoop brengt ons dichter bij God.
Maar door de eed die God na de af kon -
diging van de wet aflegde, werd een
eeuwige en volmaakte hogepriester
aangesteld, de Zoon.
Hij heeft ons gered, niet omdat wij iets
goeds gepresteerd hadden, maar omdat                   Hij
zo barmhartig is. Hij heeft dat ge daan
door het waterbad van de wedergeboorte
en door de vernieuwende kracht van de hei-
lige Geest. En die Geest heeft Hij over-
vloedig over ons uitgestort door Jezus
Christus, onze redder.
Van één ding ben ik zeker: Hij die dit goede
werk door u begonnen is, zal het ook
tot een goed einde brengen…

De Heer Jezus zij u allen genadig.

Amen

60 61

Hebr. 12:22-23

Hebr. 7:19

Hebr. 7:28

Tit 3:5-6

Fil 1:6

Open 22:21

Perfectie

Luc 10:42

Luc 24:29-32

Kol 3:14
Joh 21:19

Jak 1:27

Joh 1:16

Hebr. 6:1

De Witte

Stralen

Zuiverheid



DE VRUCHTEN VAN DE GEEST

…volmaakt één zijn…
Jezus is het licht van de wereld.
De sterren ontneemt Hij hun licht.
De onpeilbare rijkdom van Christus.

Ik ben … het leven.
Ik ben een bloem, een narcis in de vlakte
van Saron…
…want de liefde komt van God.
De Heilige God in jullie midden.
Een nieuwe schepping.
De Wijsheid heeft haar huis gebouwd
Hier is de man die Jonge Telg wordt
genoemd.
Ik ben de wijnstok…
Ik ben … de waarheid…
Hij heeft hun hart door het geloof
gezuiverd.
…omdat de machtige God grote dingen
voor mij heeft gedaan.
Want het koninkrijk van God is geen
zaak van woorden maar van kracht.
…Ik in hen en U in Mij.
Ik ben eenvoudig en bescheiden.
Op één steen zullen zeven ogen zijn.
Je zult iets veel groters zien. Ik verzeker
jullie: je zult de hemel zien opengaan,
en de engelen van God zien opstijgen
en neerdalen op de Mensenzoon!

De Zeven Geesten
De Zeven Stralen
De Zeven Harmonieën
In de volheid van eenheid in God.
Tot zevenmaal toe gezuiverd.
Dierbare vrienden, we zijn nu al kinderen
van God.
Deelnemers aan Gods eigen wezen.

HET HEILIGE GEBOD VAN 
DE MEESTER

Bemin de volmaakte weg van de
Waarheid en het Leven.
Kies het Goede als basis van je eigen
woning,
De Rechtvaardigheid als maatstaf voor  je
leven,
De Liefde als het sieraad ervan, 
De Wijsheid als je verdedigingsmuur,
En de Waarheid als het licht op je pad.
Pas dan zul je Mij leren kennen, 
En pas dan zal Ik Mij aan jou open -
baren.
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Amos = Amos OT
Dan = Daniël OT
Deut = Deuteronomium OT
Ef = Efeziërs NT
Ex = Exodus OT
Ezr = Ezra OT
Fil = Filippenzen NT
Gal = Galaten NT
Gen = Genesis OT
Hag = Haggai OT
Hand = Handelingen NT
Hebr = Hebreeën NT
Hoog = Hooglied OT
Hos = Hosea OT
Jak = Jakobus NT
Jer = Jeremia OT
Jes = Jesaja OT
Job = Job OT
Joël = Joël OT
Joh = Johannes NT

Joz = Jozua OT
Kl = Klaagliederen OT
Kol = Kolossenzen NT
Kor = Korintiërs NT
Luc = Lucas NT
Mal = Maleachi OT
Mat = Matteüs NT
Mc = Marcus NT
Num = Numeri OT
Open = Openbaringen NT
Petr = Petrus NT
Pred = Prediker OT
Ps = Psalmen OT
Rom = Romeinen NT
Sam = Samuël OT
Spr = Spreuken OT
Tess = Tessalonicenzen NT
Tim = Timoteüs NT
Tit = Titus NT
Zach = Zacharia OT
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