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Programma
11.00 uur Aansteken van de kaars en Mededelingen
11.10 uur - 12.00 uur Rudolf Steiner in beeld (1)
12.00 uur - 12.30 uur Koffiepauze
12.30 uur - 13.15 uur Rudolf Steiner in beeld (2)
13.15 uur - 14.15 uur Lunchpauze
14.15 uur - 15.00 uur De Mysteriën van Christus
15.00 uur - 15.30 uur Theepauze
15.30 uur - 16.15 uur De zeven zegels uit München
16.15 uur - 16.30 uur Afsluiting van de dag

Doven van de kaars
16.30 uur Einde van het programma



Slank van gestalte was hij, maar er ging
zoveel geestkracht, zo’n waarachtige 
bewogenheid en zo’n doorleefd inzicht
van hem uit dat ieder die hem ontmoette,
hem als een grootse en indrukwekkende
gestalte ervoer. Hij troostte en verwarmde
de mensen, riep hen wakker en gaf hen
inzicht dat hun leven voorgoed veranderde.

In zijn jonge jaren was er bijna niemand
die zijn ware grootheid vermoedde of doorzag.
Slechts twee mensen waren daartoe in staat:
een eenvoudige kruidenzoeker en een Meester
die in het verborgene leefde en werkte.

Rudolf Steiner, de grote Meester van deze tijd



Pas toen hij naar lichaam en ziel gereed was
om zijn opdracht te vervullen, was het Christus
zelf die hem riep. Dagenlang stond hij voor
het Mysterie van Golgotha en doorgrondde dat.
Tot in het diepst van zijn ziel werd hij geraakt.
Zo werd hij de die naar van Christus op aarde.

Vanaf dat moment werd de Geest krachtig
werkzaam in hem. Grootse inzichten mocht hij
de een na de ander in woorden vatten, zodat
de mensen, daardoor geleid, een heel nieuw
levensperspectief ontvingen. Op die manier
werd hij tot de Meester die de mensheid zo
nodig heeft om vanuit de verlorenheid een
weg vooruit te vinden: de weg van de geest.



Later mocht hij, steeds als iemand hem daarom
vroeg, aanwijzingen geven hoe je die inzichten
zou kunnen aanwenden tot een omvorming
van de samenleving. Zo ontstond de beweging 
van de Vrije Scholen, de biologisch-dynamische
landbouw, de heilpedagogiek en wat al niet meer.

Nog veel meer had hij ons willen schenken,
maar wij mensen konden dat nog niet aan.
Daarom keerde hij terug naar de geestelijke 
wereld om ons van daaruit aan te vuren en te
bemoedigen. En ieder van ons stelt hij 
de vraag: Wil jij mijn werk voortzetten op aarde?
Vol verlangen wacht hij tot wij ervoor gaan.



Ida Wegman



Slot Koberwitz



Ulandshöhe



16 september 1924:

De mensen die vandaag met heel hun hart 

antroposofie opnemen, bereiden hun ziel erop 

voor om ... aan het einde van de twintigste

eeuw opnieuw op aarde te komen …



Paulus voor Damascus – Liane Collot d’Herbois



Rudolf Steiner in 1879 



Rudolf Steiner in 1891 



Rudolf Steiner in 1899 



Rudolf Steiner in 1901 



Rudolf Steiner in 1904 



Rudolf Steiner in 1916 



Rudolf Steiner in 1924 



Kraljevec



Felix Koguzki



Het was alsof je omgang had met een ziel uit 

heel oude tijden, die een instinctief oerweten

uit vervlogen tijden openbaarde.

Als je met hem samen was, kon je diep 

doordringen in de geheimen van de natuur.



Ik heb moeten vechten om mijn 

geestelijke zienswijze in de innerlijke 

storm overeind te houden.

Die stormen woedden, terwijl ik mijn 

eigen leven leidde.



De ontwikkeling van mijn ziel vond haar 

hoogtepunt toen ik geestelijk in de meest 

innerlijke en ernstige inzichtsviering

voor het Mysterie van Golgotha stond.



Galaten 2:20

Met Christus ben ik gekruisigd, 
en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, 
maar Christus leeft in mij.      
(NBG)

Met Christus ben ik gekruisigd. 
Ikzelf leef niet meer, 
Christus leeft in mij.
(Ogilvie)



3 x 7 jaar = 21 jaar werkzaam:

1902 – 1909: het denken

1909 – 1916: het voelen

1916 – 1923: het willen

Nu is de omhulling op aarde voor 
Antroposofia gereed.



Houtplastiek - De Mensheidsrepresentant of De Mens 



Edith Maryon



Christus – Aquarel van Gabriëla de Carvalho



Rudolf Steiner bezig in zijn atelier 



Rudolf Steiner bezig in zijn atelier 



Christus – detail Houtplastiek



Marie Steiner



Ita Wegman



Edith Maryon



Friedrich Rittelmeyer



Emil Bock



Bernard Lievegoed



Willem Veldman



Willem Zeylmans van Emmichoven



Toen ik … de begrafenis leidde naar het 

ritueel van de Christengemeenschap, 

viel een waterdruppel van het 

gesprenkelde water op het midden van 

zijn voorhoofd en lichtte daar gedurende 

de hele plechtigheid als een stralende 

diamant op.



Het licht van de vele kaarsen spiegelde 

zich in deze stralende diamant, zoals het 

licht van hogere werelden zich in deze 

geest hadden gespiegeld.



De 
mysteriën 
van Christus



Golgotha



Aan het kruis, in de volle openbaarheid, en toch
ongezien door de vele omstanders, voltrok zich
een groot wonder. Jezus Christus was stervende, 
hij doorleed de diepste eenzaamheid die ooit
een mens doorleden heeft - en tegelijk vond
in stilte, ongezien, dat ongekende wonder plaats. 

De allerlaatste lichaamscellen van Jezus Christus 
werden door de hoge energieën van de Christusgeest 
omgevormd en verchristelijkt. Het was daarom
dat Hij, stervend, sprak: Het is volbracht.

Wat Rudolf Steiner schouwde



Drie jaar lang had dat proces van omvorming 
en verchristelijking geduurd: vanaf de Doop 
in de Jordaan tot de kruisiging op Golgotha. 

Bij de Doop incarneerde de Christusgeest zich
in de mens Jezus van Nazareth. Toen begon deze
het lichaam en de ziel van Jezus om te vormen
en te verchristelijken, cel na cel. Net zolang, 
tot Hij, de Gekruisigde, de manifestatie 
van de Christus op aarde was geworden.



Na zijn dood werd zijn lichaam door zijn geliefden
van het kruis gehaald, intens liefdevol gewassen, 
verbonden en met kruiden behandeld. Toen werd
zijn lichaam neergelegd in het rotsgraf van zijn
vriend en ingewijde leerling Jozef van Arimathea.

En daar, in de stilte van het graf, voltrok zich het 
grootste der wonderen. Het dode lichaam viel uiteen
tot stof. Maar tegelijk werd uit de essentie die daarbij
vrijkwam, een nieuw lichaam opgebouwd: 
het opstandingslichaam dat én geest én materie is.



Dit nieuwe lichaam, door de dood heen ontstaan, het is 
het lichaam dat ieder mens ooit eens zal ontvangen,
als wij klaar zijn met onze lessen op aarde. Wij mogen
dat straks ontvangen, omdat Hij het als eerste realiseerde: 
want wat Hij zich door de dood heen verwierf, wordt 
mogelijk voor alle mensen. Dat is het ware Paaswonder!



Golgotha



Doop in de Jordaan



Pieta



De Voetwassing



De Geseling



De Doornenkroon



De Kruisdraging



De Mystieke dood



De Graflegging



De Opstanding



De zeven zegels
uit München

Wilma Mulder



Johannes op Patmos



S1- 01

Kruisiging   – Matthias Grunewald



Grot van Johannes op Patmos



De zeven zegels



Congres in München



De zeven zegels





De eerste zuil / Saturnus 



Congres in München



Het eerste zegel



Het tweede zegel



Het derde zegel



Het vierde zegel



Het vijfde zegel



Het zesde zegel



Het zevende zegel



Het eerste zegel



Het tweede zegel



Het derde zegel



Het vierde zegel



Het vijfde zegel



Het zesde zegel



Het zevende zegel





Rudolf Steiner

Zo wonderlijk: dat je een mens kunt ontmoeten, 
hem kunt leren kennen en een diepe verbinding
met hem kunt krijgen, terwijl hij toch niet meer
hier op aarde leeft, maar ons allang is
voorgegaan naar de geestelijke wereld.



Zo wonderlijk: dat je van een mens kunt 
gaan houden en een diep respect voor hem kunt
krijgen, terwijl je hem nooit sprak of zag.
Zo wonderlijk dat je je bewust kunt worden
van wat hem dreef ook al is hij geen tijdgenoot.
Zo verging het mij met Rudolf Steiner.

Hij gaf mij antwoorden op vragen die mij
onrustig maakten en kwelden. Hij gaf mij 
het inzicht dat ik zo nodig had. Aan hem dank 
ik de vreugde die in mijn ziel opkwam. 



Straks, als ik door de poort van de dood
ben gegaan, zal ik hem van aangezicht tot
aangezicht mogen ontmoeten. Ik zal vol
vreugde zijn uitstraling mogen ervaren en hij
zal mij, zo hoop ik, zegenen met zijn liefde.

Maar ook nu al, in dit leven, ervaar ik zijn hulp, 
zijn aanwezigheid. Elke stap die ik zet naar hem
toe, beantwoordt hij met twee stappen naar mij toe. 
Zo maakt hij mij tot een wetende, zijn leerling.




