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Ten geleide  

Daar sta ik dan, nog wat onwennig, met een ‘ten geleide’ op de 
eerste pagina van deze gemeenteberichten. Ergens in juni werd ik 
gebeld door Hans met de vraag of ik zijn jarenlange redactie van 
de gemeenteberichten over wilde nemen. Met de aanbeveling dat 
het met Yvonne geïnspireerd samenwerken is. Van dat laatste ben 
ik overtuigd! Toch vond ik het moeilijk om deze vraag van Hans te 
krijgen. Het moet zwaar voor hem zijn geweest om mij te bellen. 
Te moeten erkennen dat je iets, wat je al zolang met veel inzet en 
plezier hebt gedaan, niet meer kunt volhouden, dat je steeds 
stappen terug moet doen… ik heb er bewondering voor. 

Inmiddels weten we dat de situatie door zijn val nog veel 
moeilijker voor hem en zeker ook voor Leny is geworden. Daarom 
wil ik hen in dit eerste voorwoord heel veel kracht toewensen om 
deze weg verder te gaan. Ik wens hen ook vertrouwen toe in de 
geestelijke wereld, het vertrouwen dat ze van daaruit worden 
begeleid en gesteund.  

Tenslotte verheug ik me op die inspirerende samenwerking met 
Yvonne. Onze eerste redactievergadering is achter de rug, ik word 
deskundig ingewerkt. Mijn bijdrage aan deze editie is nog beperkt 
tot dit voorwoord,  maar ik ga me inzetten om deze taak zo goed 
mogelijk uit te voeren. Een nieuw seizoen staat voor de deur. 
Ergens ben ik aan het einde van de zomer, hoe heerlijk ook, altijd 
een beetje opgelucht dat het licht buiten anders wordt en dat de 
dagen korter worden. De temperatuur daalt en de zomerkleren 
kunnen weer in de kast. Fijn om weer naar binnen te keren en met 
serieuzere zaken bezig te zijn. Veel genoegen gewenst met deze 
editie. 

Anya Marinissen 
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Opmaat,  Ignaz Stegeman 

Dat mijn ogen kunnen zien. 

Centraal in de reeks van tien perikopen in de trinitarische tijd in 
de zomer, staan twee genezingen: de genezing van een blinde 
bedelaar en die van een doof – stomme. Genezing van het 
onvermogen de geschapen wereld in de verschijningen als 
beeld te zien of de wereld van het woord of de klanken op te 
nemen. 

Het leven van Jezus Christus is op een bijzondere manier 
omraamd door een oproep ons oog te gebruiken, naar iets te 
kijken en in hetgeen waargenomen wordt nog iets anders te 
zien: ‘Zie, het Lam Gods’ vlak na de doop in de Jordaan en ‘Zie, 
de Mens’ vlak voor de dood aan het kruis. 

Het oog is een bijzonder zintuig op de grens van onszelf en de 
fysieke buitenwereld en is als orgaan heel sterk gemineraliseerd 
en gedevitaliseerd: alleen ons bloed in de minuscuul kleine 
adertjes in de witte oogbol verzorgt en doordringt het met 
leven. Bij de blinde bedelaar was het oog daarvan verstoken, 
maar door zijn geloofskracht stroomt bij hem de levenskracht 
van Christus naar het oog en maakt het weer ziende. 

En wij? Hoewel wij uiterlijk kunnen zien zijn wij toch heel vaak 
ziende – blind. Wat ontbreekt er aan ons oog dat ons zoveel van 
de werkelijkheid om ons heen ontgaat? De blind geworden 
Jacques Lusseyran zei: ‘Ik wilde zien maar ik keek de verkeerde 
kant op’ en ‘Wanneer ik bang of boos of ongeduldig was, dan 
was ik echt blind’. Kijken wij wel in de goede richting? 
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Het tijdperk Michael 
 
Gij vormde de mens uit leem 
Ik zal van heel wat hardere materie zijn. 
Hier zal Uw hamer, Meester, nodig zijn. 
Beeldhouwer God. Sla toe! Ik ben de steen. 
 

 

Hoe kijken wij? Zien wij echt wat zich aan ons voordoet? In 
wezen is ons oog een venster waar doorheen wij in de uiterlijke 
wereld onderduiken: door ons oog bewegen ons met onze ziel 
naar de dingen en objecten of personen toe. Altijd. Maar 
wanneer we dat me warme interesse en liefdevolle objectiviteit 
doen, dan worden we ons langzaam aan gewaar dat de 
buitenzijde van wat we zien een verborgen innerlijke kant 
toedekt. Zo te leren kijken maakt mogelijk ook de wetten te 
gaan waarnemen waarnaar de dingen zijn gevormd en hun 
wezen te ontdekken. Dát te ervaren verbindt ons op een 
bevrijdende manier met alles wat ons zichtbaar en onzichtbaar 
omringt. En met onszelf. Van belang is, dit waarnemen van de 
fenomenen steeds opnieuw in rust en met aandacht te 
beoefenen. Dan doordringt ons oog zich weer met nieuwe 
levenskracht.  

‘Wat wilt gij dat ik u doen zal?’ ‘Heer, dat mijn ogen kunnen 
zien’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Emil Bock 
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De Mensenwijdingsdienst 
Deze wordt elke vier weken gecelebreerd in het gebouw van de 

Doopsgezinde Gemeente aan de Lange Noordstraat 62 te 
Middelburg om 10.00 uur.  
De Mensenwijdingsdienst van 12 juli 2015 vervalt. In plaats 
hiervan Perikooplezing, Koepoortstraat 6, Middelburg (12/7) 
 

13 september 2015 Mensenwijdingsdienst 

11 oktober 2015 Mensenwijdingsdienst 

8 november  Mensenwijdingsdienst 

13 december 2015 Mensenwijdingsdienst 

26 december 2015  
2e kerstdag 

Mensenwijdingsdienst 

  
Evangeliemiddagen 
We behandelen de Apocalyps van Johannes. 
Plaats:  Bogardstraat 18 te Middelburg.  
Tijd:  15.30 uur – 17.00 uur  
Dag: woensdag 
Data in 2015: 23 september, 21 oktober, 11 november,  
9 december 

 
Perikoopbijeenkomsten  
Plaats:  Koepoortstraat 6, Middelburg 
Tijd: 10.30 – 11.30 uur 
Dag: zondag 
Data in 2015:  27 september, 25 oktober, 22 november  
Data in 2016: 24 januari, 29 februari 
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Bijeenkomsten leesgroep 
Deze vinden om de vier weken plaats. Het boek dat wordt 
besproken is: “Inzicht in het Mysterie van Golgotha” door 
Rudolf Steiner. 
Plaats: Koepoortstraat 6, Middelburg 
Dag: zaterdag  
Tijd: 10.30 uur 
Data in 2015: 10 oktober, 14 november  
 
 
 

 
 
 

 
 

Uit het gemeenteboek 
 

(geen berichten)  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

6 

October 

 
In dit gebenedijde jaargetijde 

Is alles elk jaar weer als nooit voorheen; 

Wat nu begint en wat allang verdween 

Valt niet meer van elkaar te onderscheiden. 

 

Met allen die ik liefhad om mij heen 

Zie ik mij door voorbije lanen schrijden. 

Ik voel de jaren omgekeerd verglijden 

En schop de natte bladeren uiteen. 

 

Ik kon als kind mijn ogen niet geloven, 

Zo was ik al voor elk geluk beducht, 

 

Maar wat het leven meenam in zijn vlucht, 

Dit mocht het mij nog altijd niet ontroven: 

 

De bomen in october en daarboven 

De zwermen in de eindeloze lucht. 

 

Jean Pierre Rawie 

Uit: Onmogelijk geluk, 1992 
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Perikopen 

Trinitarische tijd  
13 sept.: Lukas 17, 05-10/20-37 Geef ons meer vertrouwen  
20 sept.: Mattheus 06, 19-34 Weest niet bezorgd voor morgen  
27 sept.: Lukas 07, 11-17 Opwekking jongeling van Naïn 

Michaëlstijd  
29 sept.: Mattheus 22, 01-14 De koninklijke bruiloft  
04 okt.: Mattheus 22, 01-14 De koninklijke bruiloft  
11 okt.: Brief aan de Efeziërs 06, 10-19 De wapenrusting Gods  
18 okt.: Openbaringen 12, 01-18 De vrouw en de draak  
25 okt.: Openbaringen 19, 11-16 De ruiter op het witte paard  
 
Trinitarische tijd  
01 nov.: Openbaringen 01, 01-20 Verschijning van de Mensenzoon  
08 nov.: Openbaringen 03, 01-06 Brief aan de gemeente te Sardes  
15 nov.: Openbaringen 07, 09-17 De 144.000 verzegelden  
22 nov.: Openbaringen 21, 01-27 Het nieuwe Jeruzalem  
 

 

Landelijke Besturendag met als thema:  
Versterking van de Christengemeenschap 
 
Hierna treft u het verkorte verslag aan van de Landelijke Besturendag 
van 13 juni 2015. Hierbij waren aanwezig Jet Sondaar en Adrie Maas.   
Ook wordt u uitgenodigd voor een themabijeenkomst van de 
Christengemeenschap op 24 september 2015 en voor de landelijke 
bijeenkomst over dit onderwerp op 10 oktober 2015 in Veldhoven.  

Indien gewenst, kunt u het uitgebreide verslag van de 
besturendag opvragen bij: Yvonne van der Deijl  
06 44 30 26 84 of 0118 85 14 39 
cg.in.zld@gmail.com  

 

mailto:cg.in.zld@gmail.com
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Kort verslag Besturendag  

Het landelijk Bestuur had op 13 juni 2015 een besturendag 
georganiseerd in de kerk van de gemeente Zeist. Jet Sondaar en Adrie 
Maas waren als vertegenwoordigers van de gemeente Zeeland hierbij 
aanwezig. De tekorten in de vijfjarenbegrotingen waren aanleiding 
tot het vormen van een werkgroep met als vraag: zijn er 
mogelijkheden tot versterking van de Christengemeenschap. De 
gesprekken hierover door de deelnemers van de werkgroep zijn 
vastgelegd in een rapport. 

 
In de ochtend bespraken de 29 aanwezigen het rapport en 
wisselden hun ervaringen uit over het werken aan versterking 
binnen hun gemeenten. De nieuwe vorm waar wij in Zeeland 
aan werken staat niet op zichzelf maar leeft in meerdere 
gemeenten. Het is belangrijk dat gemeenten werken aan een 
thema dat bij hen past en aansluit en dat zij de 
gemeenschapscultuur onder de loep durven nemen. De 
behoefte tot uitwisselen was groot.  
 
De middag werd besteed aan het spelenderwijs genereren van 
ideeën.  
Voorafgaand aan het “spel”, bespraken we het verschil tussen 
discussie (snijden / tegenover staan) & dialoog (inslapen / 
insterven in de ander; een wezensontmoeting). Door deze te 
onderscheiden en te verzorgen versterken we ons. 
 
De vraag, ook aan onze gemeente, is om een bijdrage te leveren 
aan het thema “versterking”. 
Op 10 oktober staat “Versterking” ook centraal op de landelijke 
dag voor leden en belangstellenden in Eindhoven. 
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Wij hopen op 24 september a.s. op de themabijeenkomst 
“Versterking” met zoveel mogelijk leden en belangstellenden 
hieraan te kunnen werken. 
 
U bent allen van harte uitgenodigd. 
 
Jet Sondaar 
Adrie Maas. 
 
 
 

 UITNODIGING 
 
 

U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor de 
themabijeenkomst 

 
VERSTERKING van de CHRISTENGEMEENSCHAP 

 
Een thema dat ons allen ter harte gaat en waaraan uw bijdrage 

van groot belang is. 
 

Datum: Donderdag 24 september 2015 
Tijd: Van 15.00 – 17.00 uur 

Plaats: Koepoortstraat 6 Middelburg 
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Landelijke dag voor leden en belangstellenden over het thema 
Versterking van de Christengemeenschap                     
Wilt u samen met leden en belangstellenden uit het hele land 
nadenken en praten over het thema Versterking van de 
Christengemeenschap? Kom dan op zaterdag 10 oktober 2015 naar 
de Michaëlkerk, Dorpstraat 122 in Veldhoven.  

Om 09.30 uur is er gelegenheid om de Mensenwijdingsdienst bij te 
wonen, om 11.00 uur begint het programma.  
Twee sprekers belichten het thema:  

o Adam Ricketts, geestelijke in Den Haag en lid van de 
werkgroep Versterking 

o Marianne Lampe, voorheen lid van de werkgroep  
Omslag? Omslag!  

Daarna is het woord aan u.  

Afgelopen winter heeft een werkgroep bestaande uit geestelijken en 
leden van het Landelijk Bestuur nagedacht over mogelijkheden om de 
Christengemeenschap te versterken. De werkgroep heeft een 
rapportage gemaakt als startdocument om in de gemeenten met dit 
thema aan de slag te gaan.  

Enkele citaten uit de rapportage:  
o Natuurlijk willen we best groeien, maar belangrijker is dat we 

betrokken blijven op onze doelstelling: de voortgaande 
ontwikkeling van het christendom dienen. 

o We leven in een tijd waarin we veel kunnen zaaien, zonder te 
weten of er iets opkomt, of waar en wanneer er iets opkomt. 

o Wanneer mensen bij ons binnenkomen is het belangrijk dat 
wij uitstralen: mensen, welkom! Wat jullie brengen is net zo 
belangrijk als wat wij te bieden hebben.  

o Jonge ouders zoeken naar een plek waar de ontwikkeling van 
eerbiedkrachten bij hun kind wordt ondersteund. 
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Het Landelijk Bestuur hoopt dat de landelijke dag inspiratie geeft om 
het gesprek over Versterking van de Christengemeenschap in uw 
eigen gemeente voort te zetten.  

De rapportage van de werkgroep is te downloaden van de website 
www.christengemeenschap.nl, onder ‘recent nieuws’. Hier staat ook 
het volledige programma van de Landelijke Dag. U kunt ook bellen 
naar het landelijk secretariaat in Den Haag. 070 – 345 15 06.  
Graag aanmelden bij het landelijk secretariaat 
secretariaat@christengemeenschap.nl,  
of via bovenstaand telefoonnummer.  
 
Namens het Landelijk Bestuur 
Ellis Booi, secretaris 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Braamstruik 
 
Vlinders en bijen wijlen bij de roze bloemen. 
De groene en paarse bramen zijn alleen gelaten. 
Zijn zij zichzelf genoeg?  
Missen zij niet het diepe zoemen 
waarmee de bijen tot de bloesems praten? 
En ’t sprakeloze, wankle evenwicht 
waarmee de vlinders op haar blind gezicht 
zich even nederlaten?  
 
M. Vasalis  
Uit: Vergezichten en gezichten 

 

http://www.dechristengemeenschap.nl/
mailto:secretariaat@christengemeenschap.nl
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Mededelingen voor u en door u  

 
Voor uw agenda: 

 
 24 september 2015 – Themabijeenkomst Versterking van de 

Christengemeenschap, Middelburg 
 

 Michaelsfeest  
Dit feest wordt georganiseerd door de Antroposofische 
Vereniging op woensdag 30 september 2015 in het gebouw van 
de Vrije School Zeeland, Middelburg – aanmelden: 
avinzeeland@gmail.com  

 

 Algemene Jaarvergadering Christengemeenschap Zeeland  
Zaterdag 3 oktober 2015 – Algemene Jaarvergadering met de 
nadruk op financiën. Kerkkamer Doopsgezinde kerk in 
Middelburg. Aanvang 10.00 uur – inloop 09.30 uur 
 

 10 oktober 2015 - Landelijke dag te Veldhoven, thema 
versterking van de Christengemeenschap  
 

 27 oktober 2015 - Lezing Bart Hesse, Middelburg 

 

 Stichting Wederzijds  
Op zaterdag 14 november 2015 organiseert de Stichting 
Wederzijds Stervenscultuur een conferentie in De Koningshof te 
Doorn. Het thema is ‘Het maken van keuzes rondom leven en 
sterven’.   
 

 
 
 

mailto:avinzeeland@gmail.com
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Het Waldorf Kakuma Project vraagt om uw hulp   

In de Gemeenteberichten van juni 2015 heeft u kunnen lezen 
over het moedige project dat een groep jonge leraren in 
opleiding op de Mbagathi Steiner School in Kenia hebben 
opgezet. In een  immens groot vluchtelingenkamp met 180,000 
vluchtelingen  ten westen van Lake Turkana in het uiterste 
noorden van Kenia,  geven zij dagelijks les aan 1600 kinderen.  
Met de methoden van het Vrijeschoolonderwijs helpen ze de 
kinderen hun trauma’s te verwerken.       

De Child Friendly Spaces waar het onderwijs wordt gegeven 
liggen ver uit elkaar. De leraren moeten hiervoor uren lopen.  
Vervoer is ook  dringend nodig om zieke kinderen naar het 
enige hospitaal te brengen. Een terreinwagen is daarom 
onontbeerlijk. De helft van de koopprijs is al aan giften 
ontvangen. Er is nog een tekort van Euro 3,300.-  De situatie is 
zo nijpend dat het voortbestaan van dit humanitaire project 
wordt bedreigd.  Wilt u meehelpen, stort dan vandaag nog uw 
bijdrage op rekening NL03 TRIO 0212 1950.50 -  code 
100092445 (Kakuma). Op www.internationaalhulpfonds.nl  kunt 
u meer lezen over dit project. Ieder vijfje en tientje helpt.  

Hartelijk dank namens het Internationaal Hulpfonds van de 
Vrije Scholen  

Otto Koene. 
 

 

 

http://www.internationaalhulpfonds.nl/
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De Christengemeenschap 
Beweging tot religieuze vernieuwing 

Gemeente Zeeland te Middelburg 
 

UITNODIGING 

27 oktober 2015 

 

     
Naar aanleiding van onze themabijeenkomst “All-in”, 21 mei 2015, 
waar we o.a. naar een andere manier van omgaan met geld zochten, 
hebben wij Bart Hesse, geestelijke in de noordelijke Nederlanden, 
uitgenodigd om een lezing te geven en met ons in gesprek te gaan. 
Wij zijn blij dat Bart daarop hartelijk is ingegaan en 27 oktober naar 
Middelburg komt. U wordt daar allen van harte voor uitgenodigd. 
Wij hopen op zoveel mogelijk leden en belangstellenden. Gasten zijn 
ook van harte welkom. 

 
Datum:  Dinsdag 27 oktober 2015 Tijd: Van 10.00 – 12.00 uur 
Locatie:  Kerkekamer, Doopsgezinde kerk 
Adres:   Lange Noordstraat 62 Middelburg 
Kosten:  Vrijwillige bijdrage 

 

Als u komt, graag aanmelden via cg.in.zld@gmail.com of 

telefonisch via 0118 769094 

Vriendelijke groeten,  

namens de Taakgroep Financiën, 

Tonny Wijnen & Adrie Maas  
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De Zomercursus 2015 

(De zomercursus inspireerde Marijke van der Weel tot het maken van 

het volgende gedicht) 

 
 

 
De weg 
 
Wevend leven 
bindt Hemel en Aarde 
Mijn ziel, jouw ziel, 
onze zielen weven 
handen in handen 
het kleed van de mensen 
donker en licht, 
tastend, smal, 
labyrinten de weg 
Zoekend Hem 
die in eeuwigheid 
gaat uit de Vader 
Zoekend Hem 
die ons voedt 
met Zijn Leven 
En Hij geboren 
in onze harten 
helpt ons 
van blinde knop 
tot wijd open ziend 
bloeien 
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Zomercursus  - de ochtend 
Yvonne van der Deijl 
 

De Genezing van blindheid in de vier evangeliën 
Mattheus  09: 27-31 
Mattheus  20: 29-34  
Markus      08: 22-26 
Lukas          18: 35-43 
Johannes   08: 54 t/m 10:21  
 

 
Voor  mij was het de eerste keer dat ik de zomercursus bijwoonde en 
het was een bijzondere ervaring.  
 
De cursus  stond ’s morgens in het teken van de Genezing van 
blindheid. Behandeld werd de tekst uit het Johannesevangelie  
(Joh.   08:54 t/m 10:21) 
    
Ignaz begint met het voorlezen van het  laatste gedeelte van Joh. 8, 
dan Joh. 9 helemaal en tenslotte het begin van Joh. 10. Deze 
bijbelteksten samen behandelen de gebeurtenissen rondom de 
genezing door Jezus Christus  van een blinde jongeling.   
 

Daaraan vooraf gaat het woord van Christus: “Ik ben het Licht der 
wereld. Wie mij volgt zal niet wandelen in de duisternis, maar 
hij zal het licht hebben waarin het leven is”.  
 
Er gebeurt nogal wat in het verhaal en met één keer luisteren naar de 
tekst ben je er nog niet. Gezamenlijk probeerden we de zojuist 
voorgelezen tekst weer te achterhalen - wat had er allemaal   
plaatsgevonden. Door het te benoemen krijg je al wat meer 
verbinding met de gebeurtenissen en kun je gaan bevatten  hoeveel 
valkuilen er zijn in dit verhaal,  valkuilen  waar je zicht op moet 
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krijgen.  Tenslotte behandelden we voor een derde keer de tekst 
maar nu in scènes. De inhoud werd steeds transparanter. Je ziel voelt 
zich opgenomen in de gebeurtenissen en kan gaan meebewegen.  
 
Treffend in het verhaal is dat de buren van de blinde jongeling hem 
niet meer herkennen als hij ziende is geworden! Hij moet hen dan 
overtuigen door te zeggen: “ik ben het”, voor ze hun ogen kunnen 
geloven. Het is de enige keer in de bijbel dat dit wordt gezegd  door 
een mens, niet zijnde Jezus.  
En nu houdt deze zin mij dagelijks meditatief bezig.  
 
Zo hebben we deze ochtend helderheid kunnen krijgen in  de 
‘vervlochten’ handelingen die plaatsvinden in het verhaal van de 
blinde jongeling.  Je ogen kunnen er door worden geopend! 
 
De deelnemers aan het middaggedeelte van de zomercursus konden 
zich  o.l.v. Sonja Stegeman verdiepen in een Longobardisch  
vlechtwerk.  
Helaas kon ik daar niet bij zijn. 

  
Zomercursus – de middag 
Motief in steen uitgehouwen door Longobardische monniken. 
Sjanne Bolle 
 
Mij werd gevraagd om jullie mee te laten proeven van de heerlijke 
middag die wij na het inleidende gedeelte mochten genieten. 
Hetgeen wij deze middag  door Sonja aangereikt kregen, zag er uit als 
een kluwen draad - waar is het begin, en waar is het eind?  Hoe 
ontwarren we deze toestand ? 
En dat was dan ook precies de uitdaging. 
 
Waar keken we naar ? 
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Zadar-Longobarden 

 
Voor mij lag een foto van een Longobardisch steenmotief. De lijnen 
liepen  kriskras door elkaar en ik kreeg direct de drang   om deze 
lijnen te volgen. Maar dat was nog niet zo eenvoudig. 
 
De Longobarden, later Lombardijnen geheten, waren  Germanen die 
oorspronkelijk uit Scandinavië stamden en uiteindelijk ook in Italië 
terechtkwamen. Zij versierden hun heiligdommen in Italië   met o.a. 
deze steenmotieven, die ook werden gebruikt in hun Cultusdiensten. 
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We werden door Sonja uitgenodigd om eerst maar eens te proberen 
de lijnen te volgen met de achterkant van een potlood. Maar elke 
keer weer liep de lijn anders dan ik dacht. Het vroeg concentratie om 
goed met de richting mee te gaan 
 
Maar nadat we op een overtrekvel mochten mee tekenen met de 
lijnen, bemerkte ik dat er heus een begin en een eind aan de lijnen 
was. Zelfs een gesloten patroon. 
Maar er bleven nu wel lijnen over buiten het patroon. O, er waren nog 
twee patronen. Een iets kleinere en nog een kleine, ontdekte ik. En zo 
groeide mijn verwondering over dit Kunstwerk. 
Want hier zag  ik dus KUNST, met hoofdletters! 
Ik ging deze kunst beleven in mijn gevoel, al tekenende en 
bewegende. 
En doordat ik ook nog eens aan de op en neer gaande beweging van 
het wevende patroon uitdrukking gaf, bemerkte ik dat er diepte in het 
motief kwam waardoor de verbinding van de drie patronen plaats 
vond. En juist deze Verbinding te ervaren is de Uitnodiging in deze 
steen. 
De verbinding die eerst voor het OOG verborgen- maar toch 
aanwezig, door monniken(werk) meditatief uitgebeiteld en afgebeeld 
is. 
 
Kijken-Zien- en Door-zien ! 
 
Hartelijk dank Sonja voor deze voedzame middag. 
Ik kwam rijk verzadigd thuis. 
 
En terwijl ik naar huis fietste bedacht ik dat er vlak achter de kerk 

een straat ligt die Lombardstraat heet. 
Met op de hoek deze mooie tekst geschreven,  waar ik dezelfde 
doorgaande STROOM in lees als aanwezig in het motief. 
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De in eeuwigheid geboren Zoon 

“Iedere keer wanneer we iets of iemand werkelijke aandacht 

schenken, ervaren we dat we een beetje meer onszelf worden. 

Aandacht voor dingen of wezens maakt, dat ons werkelijk kennen van 

wat ons omringt ook een geboorte wordt van ons zelf. In dat proces 

komt de mens stap voor stap met zijn wezen naar de aarde, hij gaat 

aan land, hij wordt geboren. 

Dat is het mysterie van de Mensenzoon. Christus is gekomen om ons 

dit geheim te onthullen, dit vermogen om voortdurend uit onszelf 

naar buiten te gaan en geboren te worden. En de beweging van 

Christus zelf bestaat in niets anders dan in eeuwigheid uit de Vader 

uit te gaan om in de wereld geboren te worden.  

Hij verlaat voortdurend wat hij is en geeft zich over aan wat voor hem 

ligt. Hoe leer je deze aard van zijn kennen? Door het te doen. En door 

het te doen leert men ervaren dat ze boven ons uit stijgt, dat het iets 

groots, iets Goddelijks is”. 

 

Gérard Klockenbring 

In: ‘Das Johannesevangelium’ 

Hoofdstuk 9: ‘Heilung des Blindgeborenen 

Uitgeverij:Urachhaus 

 

(Deze tekst werd in het verhaal van de blindgeboren jongeling door Ignaz 

aangehaald en hem werd verzocht de tekst in z’n geheel aan ons te willen 

doorgeven.)  

 

Ignaz en Sonja: hartelijk dank voor deze 
inspirerende zomercursus! 
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Michaël-stemming 
 

Natuur, jouw moederlijke wezen 
draag ik in de aard van mijn willen; 
En de vuurmacht van mijn wil 
staalt de drijfkracht van mijn geest, 
opdat hij zelfgevoel voortbrengt, 
om innerlijk mijzelf te dragen. 

(Rudolf Steiner: weekspreuk 26) 

 
De Michaëlviering, 29 september  
Gedeelte uit: De kringloop van het jaar, Sergej Prokofieff 
[…] Wij richten ons kort op het Michaëlsfeest in de herfst en een van 
de kenmerken daarvan eruit lichten, die het fundamenteel van alle 
andere jaarfeesten onderscheidt. Het gaat om het volgende: waar de 
zes overige jaarfeesten al bijna tweeduizend jaar in een christelijke 
vorm worden gevierd en door de antroposofisch georiënteerde 
geesteswetenschap slechts werden vernieuwd, daar is het Michaels-
feest in de 20e eeuw ingesteld en als nieuw christelijk feest aan de 
andere feesten toegevoegd. Daardoor werd hun compositie in de 
kringloop van het jaar voltooid, wat esoterisch in het getal 7 tot 
uitdrukking komt.  
 
Over de instelling van dit nieuwe feest zegt Rudolf Steiner: ‘Maar 
wanneer we feesten die we tegenwoordig alleen vieren maar niet 
begrijpen ook weer zullen begrijpen, dan zullen we ook de kracht 
hebben om vanuit het geestelijk inzicht in de kringloop van het jaar 
een feest vast te stellen, dat pas voor de tegenwoordige mensheid de 
juiste betekenis heeft. Als de mensen tegenwoordig op waardige 
wijze ertoe zouden kunnen besluiten om in de laatste september-
dagen een Michaëlsfeest in te stellen, dan zou dat een daad van zeer 
grote betekenis zijn. Daartoe zouden de mensen in zichzelf de moed 
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moeten vinden om niet alleen te discussiëren over uiterlijke sociale 
organisaties en dergelijke, maar om iets te doen, wat de aarde met de 
hemel verbindt, wat de fysieke omstandigheden weer met de 
geestelijke omstandigheden verbindt. Omdat daardoor de geest weer 
in de aardse omstandigheden zou worden binnengebracht, zou dan 
werkelijk iets onder de mensen gebeuren, wat een machtige impuls 
zou zijn om onze beschaving en ons hele leven een stap verder te 
brengen.  […] 

 
Het Michaëlsfeest 
Henk Hofman 
 
Ook de Christengemeenschap wereldwijd heeft als toekomstdoel dit 
feest. Hoewel nog bijna onmerkbaar, is dat van 29 september 4 volle 
weken te zien aan de kleuren in de gewaden in de 
Mensenwijdingsdienst – roze en helgroen. 
 
Prokofieff geeft in “De kringloop van het jaar” als weg tot de 
etherische Christus een aantal aanwijzingen weer van Rudolf Steiner 
welke betekenis dit feest zal hebben voor de mens. Ook voor de 
huidige tijd is na de ca 100-jarige instelling steeds belangrijker dat wij 
ons hiervan als Christenen op de hoogte gaan stellen.  
 
In de hiervoor genoemde tekst staan zeer belangrijke opmerkingen 
en feiten waar ook de Middelburgse gemeente veel van kan leren. 
 
(Henk heeft ons 4 bladzijden uit het boek gestuurd. Omdat het niet mogelijk 
is deze hele tekst in de Gemeenteberichten te plaatsen, is alleen het eerste 
gedeelte overgenomen. Maar het tekstgedeelte is zeer de moeite waard om 
te lezen. Daarom verwijs ik graag naar het genoemde boek van Sergej 
Prokofieff.   
Misschien is het ook mogelijk om de door Henk toegezonden tekst in een 
gezamenlijke bijeenkomst te lezen.  Dat laten we dan zo snel mogelijk weten. 
Yvonne)  
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De engelen  
 
’t Zijn wezens met vermoeide monden. 
Hun klare ziel is zonder zoom. 
En een begeerte (als naar zonde) 
zwerft nu en dan doorheen hun droom.  
 
Haast allen lijken ze op elkander 
en zwijgend in Gods tuin verloren 
laten ze vele tussentijden horen 
van zijn geweld en melodie. 
 
Maar als ze dan hun vleugels spreiden 
en zo het waaien wekken van de wind, 
is het alsof de wereld pas begint. 
Ik zie door ’t donk’re boek der tijden 
Gods grote beeldhouwhanden glijden.  
 
Rainer Maria Rilke 
Uit: De mooiste gedichten, 2000 

 

 


