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Michaëlconferentie: Verwonderen, poort tot nieuw (be)leven  

  

Een van de meest centrale en tegelijkertijd meest onzichtbare gebeurtenissen van de 

twintigste eeuw is wat Rudolf Steiner de komst van Christus in de etherwereld noemt. Hij 

beschrijft dit gebeuren als een wederzijds naderen: enerzijds ontwikkelen de mensen een 

nieuwe openheid voor dit levensgebied, waarin Christus opnieuw en heel nabij beleefbaar 

wordt. Tegelijkertijd is het ook een activiteit van de Christus zelf, om de mens dichter te 

naderen. Wij werken nu bijna 100 jaar als religieuze vernieuwingsbeweging. Hoe verhouden 

onze sacramenten en ons gemeenschapsleven zich tot dit wederkomst- gebeuren? Wij kijken 

naar dit proces en proberen het wat beter te begrijpen.  

Rudolf Steiner beschrijft vier poorten die naar de etherische Christus kunnen leiden: 

Verwondering, medelijden, liefde en verantwoordelijkheid. Vanaf de Michaëltijd tot en met 

de Epifanie tijd zullen we elk van deze thema’s verdiepen. In de Michaëltijd de 

verwondering, in November medelijden, in de kersttijd de liefde en in de Epifanietijd de 

kracht van de verantwoordelijkheid. 

 

  



 

 

PROGRAMMA 

vrijdag 1 oktober 

19.30u  Edele aarde, de toermalijn.  

Lezing door Wilma Bos. 

21. 30u  cultische afsluiting  

 

Zaterdag 2 oktober  

9.30 u Mensenwijdingsdienst 

11.00u  Over de planetenzegels van Rudolf Steiner  

Lezing door Irene van der Laag 

13.00u lunch (zelf lunch meebrengen, voor soep wordt gezorgd) 

13.45u-16.45u Omvorming in beeld. Boetseren vanuit de beweging van de planetenzegels.  

Begeleiding door Irene van der Laag 

16.00 uur Cultische afsluiting  

 

Zondag 3 oktober 

10.45u Mensenwijdingsdienst 

12.00u Slotbeschouwing,  

Lezing door Marie-Hélène van Tol 

 

 

 
  



 

 

 

Vrijdag 1 oktober, 19.30u 

Edele aarde, de toermalijn 

Lezing door Wilma Bos 

 

Ons leven en onze belevingswereld spelen zich af aan de oppervlakte van onze aarde met de 

planten en de dieren en met onze medemensen. De wereld onder die oppervlakte is niet voor 

iedereen toegankelijk en bergt veel geheimen. Een van die wonderen is het rijk van de 

mineralen in het bijzonder van de edelstenen. Daar heeft zich in duisternis en afzondering een 

wereld gevormd die pas zijn ware aard onthult wanneer hij vanuit de duisternis aan het licht 

komt. De toermalijn is een heel bijzondere vertegenwoordiger van deze wereld. De 

verwondering over het wezen toermalijn is aanleiding voor deze bijdrage. 

 

 

 

 

Zaterdag 2 oktober, 11.00u 

Over de planetenzegels van Rudolf Steiner 

Lezing door Irene van der Laag  

 

Met grote planetaire stappen zijn we vanuit de geestelijke wereld op de aarde aangekomen. 

Vrij en zelfstandig leven we in de fysiek zintuiglijke wereld. Het marszegel toont ons hoe wij 

afgesloten en op onszelf leven. Los van de geestelijke wereld en vrij om te handelen naar 

eigen willen. 

De verwondering, het medeleven en het geweten zijn de poorten waardoor wij ons 

weer  kunnen verbinden met de geest en onze medemens. Deze nieuwe verbinding zien we in 

het mercuriuszegel.  

Op deze ochtend verdiepen we ons in de dynamiek van de planetenzegels. 

 

 

  



 

 

Zaterdag 2 oktober, 13.45u 

Omvorming in beeld 

Boetseren vanuit de beweging van de planetenzegels 

Begeleiding door Irene van der Laag 

 

Deze middag werken we aan de verwondering naar aanleiding van de planetenzegels, met 

elkaar en met klei. 

 

 

Zondag 3 oktober, 12.00 uur  

Slotbeschouwing 

Lezing door Marie-Hélène van Tol 

 

Michaël, heer van de kosmische wijsheid, kent het doel van de mens. Hij wilt niets lieve dan 

ons te helpen dit te bereiken. 

Dit doet hij door een vraag levend te houden, de vraag die in zijn naam ligt: 

Wie … Als God? 

Wie … wordt, leeft, groeit, werkt, schept, geneest … als God? 

Zijn hulp is deze vraag, die hij draagt! 

Dankzij deze helpende vraag wordt onze groei mogelijk. 
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Aanmelden Michaëlconferentie 

bij Fred Heutink (f.heutink@on.nl / 040-2814750) 

voor vrijdagavond en/of zaterdagochtend/middag  

en/of  zondag 
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