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We	leven	op	dit	moment	in	een	bijzondere	tijd	van	crisis	en	
klimaatverandering.	In	deze	bijdrage	wil	ik	u	een	handreiking	geven	ter	
invulling	en	verdieping	van	de	stille	week	direct	voorafgaand	aan	Pasen.	
	
De	stille	week	is	een	goed	moment	om	te	verwerken	en	te	verdiepen	wat	we	in	
de	kersttijd	hebben	ervaren,	om	datgene	wat	in	de	kersttijd	in	u	geboren	is	tot	
bloei	te	laten	komen	en	te	ontwikkelen.	De	stille	week	voor	Pasen	begint	dit	
jaar	op	6	april,	het	is	een	bijzondere	week	waarin	alles	verstilt.		
	
In	deze	tijd	kunnen	we	al	sterk	beleven	hoe	dit	nu	al	vervroegd	gebeurt.	We	
merken	door	de	coronacrisis	is	de	atmosfeer	veel	rustiger	geworden,	weinig		
verkeer,	weinig	vliegtuigen	in	de	lucht.	Aan	de	andere	kant	hebben	we	
doorlopend	te	maken	met	grote	zorgen	voor	gezondheid,	voor	de	situatie	in	de	
wereld,	voor	landen	die	hun	grenzen	sluiten.	We	ervaren	dat	het	onrust	geeft	
en	onzekerheid	naar	de	toekomst	toe	en	ook	daarom	is	het	goed	om	ons	alvast	
voor	te	bereiden,	op	een	week	van	innerlijke	verstilling	en	ook	van	innerlijke	
verdieping.	
	
Palmzondag	
De	stille	week	week	begint	heel	vreugdevol	met	palmzondag	en	u	herinnert	
zich	misschien	van	vroeger	dat	u	met	een	grote	stok	met	een	haantje	erop	en	
een	sinaasappel	en	eitjes	eraan	en	palmpaastakjes	door	de	straten	bent	
gelopen,	of	u	kent	het	van	de	vrije	school	als	opa	en	oma	of	als	leraar	of	dat	u	
het	heeft	meegemaakt.	Het	is	een	vreugdevol	moment	waarop	wordt	herdacht	
dat	op	dat	moment	aan	het	begin	van	onze	jaartelling	in	Jerusalem	Christus	
Jezus	binnen	kwam	in	de	stad	Jeruzalem	op	een	ezeltje	en	dat	de	mensen	
kleden	op	de	straten	legden	en	wuifden	met	palmtakken.	Palmpasen	is	een	
zonnige	dag.	Dus	we	beginnen	de	stille	week	met	de	zon.	Het	is	belangrijk	dat	u	
zich	dat	realiseert.	Verstilling	begint	met	de	gouden	zon	en	die	eindigt	op	de	
dag	voor	Pasen	en	dan	Pasen	zelf,	dus	opnieuw	een	zondag	en	dan	verhogen	
we	die	innerlijke	zon	die	we	zijn	beginnen	te	ervaren	op	de	zondag	van	
Palmpasen.	
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Maandag	
	
De	dag	daarna	is	de	maandag.	De	maandag	in	de	stille	week	is	de	dag	waarop	
Jezus	de	tempel	binnen	ging	en	verontwaardigd	was	dat	overal	
marktkooplieden	waren.	
U	moet	zich	voorstellen	in	die	tijd	was	het	zo	dat	men	in	de	voorhof	van	de	
tempel	in	Jerusalem	allerlei	dingen	voor	het	offer	kon	kopen,	zoals	planten,	
dieren,	alles	wat	geofferd	kon	worden.		Maar	dat	was	natuurlijk	een	hele	
handel	en	er	werd	geroepen	en	geschreeuwd	en	Jezus	kwam	daarbinnen	en	
was	verontwaardigd.	Hij	ervoer	die	tempel	moet	ruimte	hebben,	die	moet	stil	
worden.	Waar	we	op	palmzondag	met	Christus	Jezus	de	stad	zijn	binnengegaan	
in	een	zonnige	sfeer	willen	we	op	maandag	ruimte	creëren.	En	de	maandag	is	
de	dag	van	de	maan	en	dat	is	de	dag	van	het	zilver,	van	de	zilverglans.	En	vanuit	
die	innerlijke	ruimte	die	we	creëren	kunnen	we	ook	kijken	naar	alles	wat	om	
ons	heen	gebeurt	en	daar	is	het	zilver	een	prachtig	metaal	voor,	het	metaal	van	
de	maandag.	In	de	oudheid	werden	spiegels	altijd	gemaakt	van	zilver	en	in	dat	
zilver	kunnen	we	ons	leven	bekijken	en	we	kunnen	terugkijken	op	de	afgelopen	
kersttijd	en	we	kunnen	ons	heilige	nachtenschrift	bekijken.	
U	kunt	nog	eens	in	uw	schrift	kijken	naar	uw	dromen	naar	uw	belevingen	naar	
uw	gedachten.	Het	thema	van	de	afgelopen	kerst	was	klimaat,	klimaatcrisis,	
klimaatverandering,	klimaat	toekomst,	toekomst	van	de	aarde.	En	velen	van	
ons	hebben	dan	ook	geschreven	over	de	toekomst	van	de	aarde.	We	hebben	er	
toen	over	gesproken	dat	het	zo	belangrijk	is	dat	het	aardeorganisme	als	geheel	
een	ademend	organisme	blijft,	waarin	dat	wat	klimaat	is,	wat	ritme	van	de	
aarde	is	,wat	omlooptijden	zijn	dat	dat	een	groot	levend	wezen	is	en	dat	we	de	
aarde	kunnen	ervaren	als	een	wezen	dat	we	kunnen	ontmoeten	en	vooral	ook	
in	de	ritmes	van	de	dagen,	de	klimaten,	van	de	winden,	van	de	zeestromen	in	
zijn	omloopbewegingen.		
	
En	vanuit	de	antroposofie	kunnen	we	daar	ook	zo	naar	kijken	dat	iedere	kracht	
de	wil	van	een	wezen	is.	Dus	ook	de	krachten	in	het	klimaat,	ook	de	krachten	
die	we	tegen	komen	in	het	lichaam	van	de	aarde	met	de	atmosfeer	erbij	zijn	
allemaal	uitdrukking	van	een	levend	wezen.	In	de	tijd	van	het	begin	van	de	
astronomie	in	de	vijftiende,	zestiende	eeuw	met	Kepler	en	Copernicus	schreef		
Kepler	schreef	al	“de	aarde	is	eigenlijk	één	groot	organisme”.	Het	is	zo	jammer	
dat	veel	mensen	die	het	natuurwetenschappelijke	bewustzijn	ontwikkelen	het	
contact	met	dat	levende	wezen	aarde	zijn	verloren.	
En	dat	is	het	eerste	wat	we	op	de	maandag	in	de	verstilling	in	de	stille	week	
opnieuw	kunnen	gaan	beleven.	
Ik	zei	Jezus	komt	de	tempel	binnen	in	Jerusalem	en	wil	ruimte.		
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Zo	kunnen	wij	nu	ook	op	maandag	aan	het	begin	van	de	stille	week,	begin	april,	
naar	buiten	gaan.	We	kunnen	de	aarde,	de	natuur	ervaren	in	zijn	verstilling,	in	
zijn	ritmes,	in	zijn	adem,	in	zijn	grote	wezen	en	dat	spiegelen	we	in	het	
bewustzijn	in	de	kracht	van	het	zilver,	de	maandag.	
	
Dinsdag	
	
De	dinsdag	is	een	heel	andere	dag,	daar	maakte	Jezus	een	aantal	ervaringen	
door	die	heel	confronterend	waren	en	die	ons	iets	kunnen	leren.	Ook	al	bent	U,	
of	zegt	u	“ik	ben	geen	Christen”,	of	u	bent	met	Zen	bezig	of	u	bent	een	agnost	
toch	kunt	u	allemaal	naar	de	weg	kijken	die	in	de	stille	week	Christus	Jezus	is	
gegaan	als	een	soort	oerbeeld	hoe	wij	die	weg	kunnen	gaan.		
De	dinsdag	is	de	de	mars-dag,	in	het	Frans	mardi,	de	dag	van	het	ijzer.	De	dag	
van	het	ijzer	wil	dus	de	confrontatie	en	wij	kunnen	wel	het	klimaat	beleven	en	
wij	kunnen	de	schoonheid	van	moeder	aarde	beleven	maar	we	moeten	ook	
ergens	voor	gaan	staan,	we	moeten	het	verwoorden	en	we	moeten	met	
nieuwe	ideeën	komen	die	we	ook	uitspreken	en	dat	doet	Jezus	ook.	Op	dinsdag	
heeft	hij	de	confrontatie	met	de	Schriftgeleerden	en	de	Schriftgeleerden	in	die	
tijd	waren	de	Farizeeën	en	de	Sadduceeën	maar	het	zijn	ook	oerbeelden	voor	
iets	wat	in	iedere	cultuur	aanwezig	is	bij	de	mensen	die	zeggen	zoals	het	was	
moet	het	blijven.	En	de	structuren	zoals	we	die	hebben	vormgegeven	van	
macht	en	van	recht	die	houden	we	zoals	ze	zijn.	En	u	merkt	allemaal	in	de	krant	
en	in	het	nieuws	deze	dagen	dat	er	wordt	gezegd:	de	crisis	die	we	nu	
doormaken	met	het	coronavirus	brengt	ons	in	een	andere	verhouding	tot	alles	
zoals	het	tot	nu	toe	is	gegaan.	Moeten	we	niet	op	een	manier	omgaan	met	de	
mensen	die	eigenlijk	nu	gecommercialiseerd	worden	door	economische	
belangen:	de	mensen	in	de	zorg,	de	leraren,	de	artsen,	de	verpleging,	de	
politie,	al	die	mensen	die	leven	in	de	sociale	beroepen.	Moeten	we	hen	niet	
minder	afhankelijk	maken	van	de	economische	druk,	door	de	wereld	te	
veranderen.	Dat	is	precies	wat	Christus	Jezus	zegt	tegen	de	Farizeeën.	Hij	wordt	
gevraagd	ja	“welke	macht	heb	jij	eigenlijk?,	Wat	is	de	macht	van	waaruit	je	
spreekt?”	en	dan	antwoordt	hij	“die	macht	is	niet	een	macht	zoals	die	aan	
Mozes	is	gegeven.	Het	is	een	andere	macht	is.	Hij	gaat	niet	in	op	die	
machtsvraag,	hij	laat	de	machtsvraag	open.	
Het	tweede	wat	hem	gevraagd	wordt	is	of	het	geoorloofd	is	de	keizer	belasting	
te	betalen.	En	U	kent	waarschijnlijk	allemaal	wel	zijn	antwoord.	Hij	sprak	`”laat	
mij	eens	een	munt	zien”	en	duidend	op	het	hoofd	van	de	keizer	op	de	ene	zijde	
van	de	munt	zei	hij	“geef	de	keizer	wat	aan	de	keizer	toekomt	en	aan	God	wat	
aan	God	toekomt”.	Daarmee	gaf	hij	een	antwoord	dat	ruimte	liet,	zo	zet	hij	zijn	
kracht	in.	De	hele	dag	is	gevuld	met	confrontaties.	Door	zijn	antwoorden	
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creëert	Christus	Jezus	steeds	ruimte.	Niet	de	machtsvraag	is	belangrijk	maar	
hoe	we	de	ruimte	vullen	die	we	sociaal	met	elkaar	delen,	maar	er	is	wel	
Marskracht	voor	nodig	om	in	die	sociale	ruimte	je	standpunt	duidelijk	in	te	
nemen	en	te	blijven	staan.	Het	is	de	ijzerkracht	van	mars	die	daarvoor	nodig	is.		
Dus	op	de	dinsdag	kunt	u	zich	afvragen:	Wat	heb	ik	vanuit	de	kersttijd	en	levend	
met	de	crisis	waarin	wij	zijn	en	ook	de	hele	situatie	rond	de	planeet	aarde	
meegenomen,	waar	kan	ik	zelf	iets	verwoorden	wat	zin	heeft,	wat	ruimte	geeft?	
Waar	sta	ik	voor?	
	
Woensdag	
	
Woensdag	de	mercurius	dag	mercredi.	De	Franse	taal	heeft	de	planeten	
bewaard,	dat	is	interessant.	In	het	Nederlands	hebben	we	het	ook	wel	een	
beetje	maar	daar	zijn	ze	gericht	aan	de	oude	goden,	Wodan	(mercurius).		
Mercurius	daar	hoort	het	kwikzilver	bij,	het	is	heel	beweeglijk,	heel	genezend,	
denk	maar	aan	de	esculaap,	de	mercuriusstaf	van	de	genezer.	Alleen,	kwikzilver	
als	metaal	is	natuurlijk	gevaarlijk.	Het	kwikzilverige	is	eigenlijk	het	stromende,	
het	beweeglijke	waar	de	alchemisten	op	mediteerden	zij	leefden	met	het	kwik	
homeopathisch	en	werden	genezers.		
Jezus	is	met	zijn	leerlingen	bijeen	en	dan	is	er	een	vrouw	Maria	Magdalena,	de	
zus	van	Martha	en	Lazarus,	die	opgewekt	is	uit	de	dood.	En	dan	is	het	Maria	
Magdalena	die	dure	Nardusolie	pakt,	waar	Judas	heel	verontwaardigd	over	is,	
hij	denkt	aan	het	geld	dat	daarmee	uitgegeven	wordt.	En	dan	zalft	ze	de	voeten	
van	Jezus	Christus,	zij	bereidt	hem	eigenlijk	voor	op	een	grote	verandering.	
Ik	zou	willen	zeggen	kijkt	u	op	de	mercurius	dag	wat	u	voor	impulsen	heeft	
waarmee	u	de	wereld	wilt	veranderen,	genezen.	Dan	treedt	u	in	de	voetsporen	
van	Maria	Magdalena.	Het	gebeurde	ook	in	hun	huis	in	Bethanië.	
	
Donderdag	
	
Dan	wordt	het	donderdag	In	Duitsland	wordt	het	Gründonnerstag	genoemd.	
Wij	noemen	het	witte	donderdag,		
Het	nieuwe	leven	heeft	iets	te	maken	met	de	donderdag,	daar	kom	ik	nog	op	
terug.	
Emil	Bock,	een	van	de	eerste	geestelijken	van	de	Christengemeenschap	heeft	
erop	gewezen	dat	precies	6	weken	later	in	42	dagen	het	hemelvaart	is.	Er	is	een	
relatie	zou	je	kunnen	zeggen	zoals	de	vasten	voorbereidt	op	Pasen	in	40	dagen,	
zo	bereiden	we	op	witte	donderdag	hemelvaart	voor.		
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Wat	is	hemelvaart?	Dan	ervaren	we	dat	de	wolken	dicht	bij	de	aarde	zijn	en	de	
atmosfeer	gevuld	is	met	nieuw	leven	met	zonnekracht	want	daarin	verdwijnt	
de	opgestane	Christus.		
	
En	wat	gebeurt	er	op	witte	donderdag,	Gründonnerstag?	Dat	is	de	avond	van	
het	laatste	avondmaal	in	het	huis	van	de	Essenen.	De	Essenen	waren	een	
meditatieve	gemeenschap	in	Israël	waarmee	ook	Johannes	de	Doper	
verbonden	was.	Het	het	huis	van	de	Essenen	was	gelegen	tegenover	het	
ordehuis	van	de	Sadduceeën.	Er	was	een	grote	bovenkamer	beschikbaar	
gesteld	voor	het	laatste	avondmaal,	daar	wordt	het	brood	gebroken	en	de	wijn	
gedronken	en	Christus	zegt	dit	is	mijn	lichaam,	dit	is	mijn	bloed.	En	het	koren	is	
tot	brood	geworden,	het	is	het	gouden	zonlicht	wat	uit	de	aarde	omhoog	
straalt	in	het	koren,	het	lichaam	van	de	zonnegeest.	Dat	wat	Christus	op	de	
aarde	brengt	zijn	de	zonnekrachten	in	de	aarde,	de	zonnekrachten	in	ieder	van	
ons.	We	worden	medescheppers.	We	breken	het	brood	en	drinken	de	wijn.	Het	
betekent	dat	we	op	die	dag	in	de	Jupitersfeer	zijn.	Het	is	de	dag	Jeudi	van	
Jupiter,	dat	is	het	tin.	Tin	heeft	minder	klank	maar	tin	is	heel	buigzaam.	Het	tin	
heeft	een	grote	betekenis	gehad	in	de	brons	cultuur.	Zo	voeren	er	schepen	
vanuit	klein	Azië	naar	Cornwall	het	gebied	van	van	koning	Arthur	omdat	er	tin	
gevonden	werd.	En	die	cultuur	in	Azië	in	Babylon	was	toen	de	brons	cultuur,	en	
zonder	tin	konden	ze	met	koper	geen	brons	maken.	Koper	en	tin	geeft	samen	
brons.	Dat	betekende	dat	er	dan	klank	komt,	want	een	bronzen	klok	heeft	ook	
een	klank.	En	die	klank	is	meer	dan	een	uiterlijke	klank,	het	is	een	
veranderende	klank.	Als	de	klokken	luiden	dan	veranderen	we	vanbinnen	en	die	
kleine	verandering	kunnen	we	misschien	diep	ervaren	als	de	grote	verandering	
komt	als	het	brood	en	de	sappen	op	aarde,	als	die		zonnekrachten	krijgen.	Dat	is	
de	opdracht	van	de	donderdag	
	
Vrijdag	
	
De	vrijdag	is	de	dag	van	de	kruisiging,	het	is	ook	de	venus-dag,	de	dag	van	de	
liefde,	de	dag	van	het	koper.	Op	die	dag	kunnen	wij	ons	afvragen:	Waar	zijn	wij	
op	aarde?	Want	het	kruis	is	eigenlijk	sinds	Plato	ook	een	beeld	van	de	aarde.	
Plato	zei	de	menselijke	ziel	is	gekruisigd	op	het	gebergtekruis	van	de	aarde,	
denkt	u	maar	aan	de	grote	gebergten,	de	Rocky	mountains	en	de	Andes	de	
verticale	lijn	en	de	Alpen,	Pyreneeën,	de	Himalaya	de	horizontale	lijn.	Samen	
vormt	het	een	kruis	en	dat	kruis	is	eigenlijk	het	kruis	waar	Christus	op	komt	te	
liggen.	De	zon	verbindt	zich	met	het	aardekruis.	Dat	is	een	gebaar	van	grote	
liefde,	een	kopergebaar.	Christus	draagt	het	kruis.		
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Dat	betekent	dat	wij	op	die	dag	kunnen	terugkijken,	ook	in	de	kersttijd	,	waar	
zijn	momenten,	waar	is	ook	de	aarde	aan	het	lijden	en	waar	kunnen	we	het	
kruis	van	moeder	aarde,	van	natura	meedragen	en	waar	kunnen	we	in	dat	kruis	
zo	gaan	staan	dat	we	daar	zonnekrachten	in	binnenbrengen?	Dat	zijn	ook	
kruispunten,	dat	zijn	ontmoetingsplekken	waar	pijn	geleden	wordt,	waar	we	
onze	krachten	voor	in	kunnen	zetten.	
	
Zaterdag	
	
En	dan	komt	de	zaterdag,	de	stille	zaterdag.	En	de	stille	zaterdag	werd	van	
oudsher	gezien	als	de	dag	van	de	graflegging,	waar	Christus	afdaalt	in	de	diepte	
van	de	aarde	om	de	zielen	die	vastzitten,	die	geen	ontwikkeling	door	kunnen	
maken	na	hun	dood,	om	die	te	bevrijden	met	zonnekracht.	
We	zouden	kunnen	zeggen	alles	wat	vast	zit	in	en	op	de	aarde	of	het	nu	in	
elektriciteit	zit,	of	in	magnetisme	of	in	vervuiling,	alles	wat	vastzit,	dat	we	dat	
vrijmaken,	dat	we	dat	proberen	stroming	te	geven,	dan	kan	verrijzenis	plaats	
vinden	op	zondag.	Maar	zaterdag	is	ook	de	dag	van	het	lood.	En	lood	is	niet	
alleen	de	kracht	van	de	zwaarte	maar	ook	de	kracht	van	de	herinnering.	En	ook	
de	kracht	om	innerlijk	te	weten	wat	aan	de	tijd	is.	Zaterdag	is	Saturnus-dag	is	
Chronos	dag.	
	
Ik	ben	deze	weg	met	jullie	gegaan	om	nu	een	laag	dieper	te	kijken.	Dit	is	de	
eerste	laag.	Ik		heb	eigenlijk	van	Christus	verteld	als	een	bewustzijnsverhaal	
voor	onze	tijd	
In	de	Middeleeuwen	was	het	zo	dat	de	mensen	deze	stadia	mediteerden	en	dat	
noemden	ze	de	navolging	van	Christus.	Maar	die	begon	eigenlijk	pas	op	
woensdag	met	de	voetwassing.	Deze	weg,	die	wij	nu	gaan,	begint	op	het	
moment	dat	wij	op	palmzondag	kijken	wat	zijn	er	aan	Zonne	impulsen	die	wij	
aan	de	aarde	gegeven	hebben?	
	
Nu	is	het	zo	dat	wij	de	weg	door	de	metalen	gaan.		
	
Met	palm	zondag	zijn	we	met	goud	begonnen.	
Maandag	de	dag	van	de	tempelreiniging	zilver,	spiegeling.		
Het	woord	spreken	we	op	dinsdag	met	de	kracht	van	het	ijzer.		
Op	woensdag	genezen	we	vanuit	het	mercuriale	kwikzilver.		
Op	donderdag	het	weten,	het	overzicht	hebben	van	Jupiter,	het	weten	waarom	
het	gaat	,om	de	aarde	te	kunnen	veranderen	vanuit	grote	perspectieven	vanuit	
de	kracht	van	het	tin.		
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Vrijdag	met	de	koperkracht	van	de	liefde	werkelijk	in	het	leven	gaan	staan,	wat	
de	aarde	ook	doormaakt	en	wij	met	de	aarde.	
Op	zaterdag	af	te	dalen	in	de	aarde	om	vrij	te	maken	wat	vastzit	met	de	
diepgang	van	het	lood	
	
	
Maar	nu	is	het	zo	dat	ik	gelukkig	medestanders	heb	in	mijn	voorbereiding.		
Zoals	Kees	Zoeteman	die	het	boek	Gaia	Logica	schreef.	Hij	werkte	direct	onder	
Ed	Nijpels	van	VROM.	Nijpels	vroeg	eens	op	het	vliegveld	aan	hem	“wat	zit	je	
toch	altijd	de	bestuderen?	Hij	antwoordde	Rudolf	Steiner	en	ik	studeer	dat	wat	
het	lichaam	van	de	aarde	is.	En	in	de	Gaia	Logica	beschrijft	hij	een	strategie	
voor	de	toekomst	van	moeder	aarde.	We	moeten	niet	denken	dat	de	aarde	
alleen	maar	vaste	stof	is,	vloeistof,	lucht	en	warmte	is,	dan	doen	we	moeder	
aarde	te	kort.	
We	hebben	een	aardesfeer	en	die	reikt	ongeveer	tot	10	km	boven	de	
oppervlakte	van	de	aarde	tot	de	hoogste	toppen	van	de	Himalaya	‘s.			
De	watersfeer	gaat	hoger	die	gaat	tot	een	niveau	waar	de	wolken	stijgen	en	de	
omzetting	plaats	vindt	van	wolken	naar	waterdruppels.	Deze	sfeer	die	de	aarde	
omhult,	is	een	volgend	niveau	in	de	levenssfeer	van	de	aarde.	De	derde	sfeer	is	
de	luchtsfeer	die	nog	verder	reikt	waar	het	ook	steeds	kouder	wordt.	in	de	
thermosfeer	van	de	aarde	wordt	de	lucht	warmer,	er	ontstaat	een	
warmtemantel.	Op	een	hoogte	van	700-	kilometer	is	er	een	warmtegordel	van	
wel	1200	graden.	De	warmte	stijgt	op	naar	die	sfeer,	en	ontstaat	door	het	
zonlicht	dat	hier	wordt	opgevangen	en	grotendeels	vastgehouden.	Dit	is	ook	de	
sfeer	die	we	kennen	van	de	ruimtecapsules	die	als	ze	er	doorheengaan	enorme	
wrijving	en	hitte	te	verduren	krijgen.	Dan	volgt		de	sfeer	waarin	enkel	nog	losse	
atomen	zich	bevinden	en	uiteindelijk	de	hoogste	sfeer	is	de	magnetische	sfeer,	
die	gaat	tot	10	tot	50.000	km	buiten	de	aarde.	Ze	beschermt	de	aarde	als	
uiterste	mantel.	Ze	reguleert	het	zonlicht	wat	binnen	kan	komen.	
	
Als	we	Kees	Zoeteman	volgen	hebben	we	dus	7	sferen	in	de	aarde:	
	
7.Magnetische	sfeer	levensether	
6.Chemische	sfeer			klankether	
5.Licht	levenssfeer	noorderlicht	licht	ether	
4.warmte	
3.lucht	
2.vloeibaar	
1.Vaste	sfeer	
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Zo	hebben	we	een	zevenledige	lichamelijkheid	van	de	aarde.	
Het	wezen	van	de	aarde	met	zowel	vaste	als	niet	zichtbare	substanties,	
levenssubstanties	die	tot	in	zijn	buitenste	beschermende	mantel	aanwezig	is	
Opnieuw	een	zevenheid,	die	zevenheid	zou	ik	u	mee	willen	geven,	daar	moet	u	
maar	eens	mee	leven.	
Kan	ik	de	zevenvoudigheid	van	de	aarde	zelf	vinden	en	verbinden	met	de	zeven	
dagen	van	de	stille	week	,zodat	we	de	levenskrachten	gaan	herkennen	in	een	
zevenvoudige	lichamelijkheid	van	de	planeet	aarde.		
Dat	is	een	grote	hulp	om	de	aarde	als	levend	wezen	te	gaan	ervaren,	maar	in	
zijn	krachtwerking	
	
Maar	we	kunnen	nog	verder	gaan	en	daarvoor	maak	ik	een	stapje	terug	naar	
Florence,	waar	nog	iets	aanwezig	is	van	de	oude	academie	uit	de	15e	eeuw	
waar	men	als	laatste	nog	wist,	wat	ook	in	de	school	van	Chartres	werd	geleerd,	
dat	de	natuur	een	wezen	is	,dat	de	aarde	doordrongen	is	door	één	groot	
moederlijk	wezen	dat	de	Grieken	Persephone	noemden.	De	moeder	van	
Persephone	was	Demeter,	daar	hebben	de	Demeter	producten	hun	naam	aan	
te	danken,	aan	het	levende	wezen	van	de	kosmische	krachten	in	de	aarde.	
Persephone	is	het	aardewezen	zelf	dat	in	de	winter	onderduikt	in	de	diepten	en	
in	de	lente	en	zomer	weer	boven	komt	uit	het	rijk	van	Pluto,	zoals	de	Grieken	
zeiden,	en	weer	de	natuur	doet	ontluiken.	Zij	leeft	in	het	ritme	van	de	aarde.	
Het	ritme	van	de	aarde	is	een	omloopwezen.	Maar	in	Chartres	in	de	Christelijke	
tijden	kon	men	niet	meer	spreken	van	de	triniteit	en	Persephone.	De	leraren	in	
Chartres	noemden	haar	natura.	En	ik	zou	willen	zeggen	in	de	stille	week	
kunnen	wij	natura	gaan	leven.	Dit	kun	je	heel	filosofisch	oppakken	maar	we	
kunnen	ook	zeggen	laten	we	weer	in	natura	gaan	leven.	Wat	voor	trui	heb	je	
aan	is	die	helemaal	statisch	van	acryl	of	in	natura?	Is	het	geld	wat	je	gebruikt	
gekoppeld	aan	de	natuur	of	is	het	niet	gekoppeld	aan	de	natuur?		
Op	de	maandag	in	de	stille	week	veroordeelt	Christus	de	handel	met	geld	in	de	
tempel.	Is	het	geld	nog	verbonden	met	de	natuurlijke	waarde?	Zijn	onze	
geneesmiddelen,	de	woensdag,	de	mercuriuskwaliteit,	verbonden	met	de	
natuur,	hebben	ze	een	werkelijke	waarde	waarin	natura	in	mee	kan	werken.	
Dat	zou	een	geweldige	kracht	zijn	als	we	uit	deze	coronacrisis	het	bewustzijn	
zouden	ontwikkelen	dat	we	weer	in	natura	zouden	kunnen	werken,	leven	en	
denken.	
	
In	de	school	van	Chartres	zeiden	de	leraren	tegen	de	leerlingen:	“Wij	kunnen	
veel	vertellen	maar	slaap	er	alsjeblieft	over	want	in	de	nacht	ben	je	in	het	
wezen	natura.	Meestal	ben	je	hiervan	niet	bewust	maar	je	bent	in	dat	wezen	
natura	en	als	je	in	de	ochtend	wakker	wordt.	Heb	je	in	de	dag	verhalen	gehoord	
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over	de	plantengroei,	de	dierenwereld,	de	sterrenwereld	en	heb	je	het	
meegenomen	de	nacht	in	dan	heb	je	in	de	ochtend	een	eigen	inzicht.	Natura	
spreekt	in	jouw	kracht,	in	jouw	gevoelens,	in	jouw	intenties.		
Laten	we	leven	in	natura.	Dat	was	in	de	school	van	Florence	nog	steeds	een	
realiteit.	Er	was	een	leraar	Brunetto	Latini,	de	leraar	van	Dante.	Van	Dante	
weten	we	allemaal	dat	hij	een	visioen	had	juist	op	het	moment	dat	hij	niet	
meer	wist	waarheen	hij	moest.	Toen	ging	de	wereld	open	en	werd	zijn	
bewustzijn	steeds	groter.	
Bij	zijn	leraar	Brunetto	Latini		gebeurde	het	op	de	grens	van	Frankrijk	en	Spanje	
in	de	Pyreneeën,	hij	kreeg	een	zonnesteek	.	Hij	zei	“ik	wist	niet	meer	of	ik	in	of	
buiten	mijn	lichaam	was”,	hij	was	eigenlijk	bewust	aan	het	slapen.	Hij	ervoer	
een	groot	wezen	dat		om	hem	heen	was	en	geurde	als	de	bloemenvelden,	dat	
is	als	de	wolken,	dat	is	als	de	zon,	wat	hem	geweldig	raakte.	
En	dit	wezen	begint	hem	te	vertellen	over	alles	wat	er	in	de	wereld	is	en	vooral	
ook	hoe	de	mens		in	zijn	wezen	is.	
Dit	werd	in	de	school	van	Chartres	ook	geleerd.	Als	je	iets	leert,	leer	je	door	7	
stappen	waardoor	je	zelf	verandert.		Dat	werden	de	7	vrije	kunsten		genoemd.	
Het	waren	7	stappen	waarbij	je	in	iedere	stap	iets	doet	waardoor	je	niet	alleen	
iets	weet	maar	werkelijk	verandert.	De	zonnekrachten	gaan	in	de	menselijke	
natuur	werken,	zoals	in	de	stille	week	door	Christus	de	zonnekrachten	in	de	
zeven	dagen	gaan	werken,	in	de	natuur	gaan	werken,	in	de	wereld	gaan	
werken.	Zoals	wij	in	de	stille	week	in	die	7	dagen	in	onze	natuur	iets	weten,	iets	
verwoorden,	iets	denken	iets	bespreken,	iets	herinneren(	de	zaterdag	de	
Saturnus	dag)	wordt	iedere	gedachte,	ieder	woord	tot	een	deugd.	En	als	onze	
natuur	verandert	zijn	wij	niet	meer	dezelfde.		
	
Rechtvaardigheid	
Met	de	zon,	op	palmzondag,	dat	binnenkomen	in	Jerusalem	als	daar	de	zon	
opgaat	kunnen	we	ons	vragen	“	ben	ik	rechtvaardig	genoeg	om	die	ander	te	
ontmoeten,	om	naast	hem	te	staan	in	een	rechtvaardige	wereld?’	Het	was	de	
deugd	van	de	rechtvaardigheid,	de	zonnedeugd.		
Kunnen	we	in	rechtvaardigheid	onze	natuur	veranderen?	
	
Wijsheid	
Op	maandag	wijsheid,		een	praktische	wijsheid	waarbij	we	in	de	spiegel	van	
onze	hersenen	kijken.	We	reinigen	de	tempel,	we	reinigen	ons	denken.	
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Moed	
Op	de	derde	dag,	op	de	dinsdag,	de	dag	van	de	confrontatie	met	de	
Schriftgeleerden	kunnen	we	daar	de	moed	hebben	om	te	spreken?	De	deugd	
van	de	moed.		
	
Maat	houden	
De	vierde	dag,	de	woensdag,	de	mercuriusdag.	Genezen	heeft	te	maken	met	
maat	houden.	
	
Dan	hebben	we	de	4	deugden	van	Plato	gehad.	Rechtvaardigheid,	wijsheid,	
moed	en	maat	houden.	Plato	zei	“er	zijn	4	deugden	die	de	natuur	van	de	mens	
veranderen”.	
En	dan	houdt	Plato	op	te	spreken.		
	
Dan	zijn	er	nog	3	Christelijke	deugden	hoop,	liefde	en	geloof.	
	
Hoop	
Op	witte	donderdag	hebben	we	het	perspectief	van	het	laatste	avondmaal,	de	
aarde	verandert.	Hebben	we	de	kracht	van	de	hoop?		Als	we	met	elkaar	
spreken	over	de	toekomst	hopen	we,	niet	hopen	als	verlangen	maar	als	kracht	
voor	de	toekomst.	Hoop	hebben	we	ook	als	leraren	nodig,	als	verpleegster,	als	
artsen	als	boeren.	Wanneer	we	een	klas	binnenkomen,	wanneer	we	een	
ziekenkamer	binnenkomen	en	we	hebben	geen	hoop	dan	is	het	eigenlijk	al	
gebeurt.	Door	de	hoop	vindt	opstanding		plaats,	kunnen	de	nieuwe	
levenskrachten,	die	ook	in	de	mantel	van	de	aarde	zijn,	weer	toestromen.	
	
Liefde	
En	op	vrijdag	is	het	de	kracht	van	de	liefde,	de	dag	van	venus	van	het	koper,	de	
dag	van	het	liefde	offer,	het	dragen	van	het	kruis,	je	werkelijk	diep	met	de	
aarde	verbinden,	de	aarde	dragen	naar	zijn	toekomst	toe.	De	liefde	voor	de	
aarde.		
	
Geloof	
Trouw	zijn	aan	je	streven,	op	zaterdag,	als	we	afdalen	in	het	donkerste	waar	
alles	vast	zit,	waar	de	tegenkrachten	zijn,	waar	mensen	zich	nu	zorgen	maken	
over	het	5	G	netwerk	dat	achter	onze	rug	nu	in	deze	crisis	juist	wordt	
aangelegd.	Als	we	ervaren	door	al	die	straling	komen	we	zo	vast	te	zitten	dat	
we	dan	afdalen	in	de	diepte	en	niet	hopeloos	zijn	want	hoop	en	liefde	brengen	
we	al	mee.	Maar	dat	we	ook	geloven	dat	het	anders	kan,	dat	we	in	elkaar	
blijven	geloven,	geloof	in	mensen,	in	de	wereld,	in	de	omgang	met	dieren,	in	de	
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omgang	met	de	bossen.	Dat	we	blijven	geloven	dat	al	deze	mensen,	ook	die	
zich	schuldig	maken,	dat	we	blijven	geloven	in	het	goede	van	iedere	mens.	Dat	
is	de	zaterdag,	het	afdalen	in	de	onderwereld,	het	vrijmaken	en	verlossen	van	
dat	wat	vast	zit,	dan	kan	uiteindelijk	de	opstanding	plaatsvinden.		
Dat	is	het	derde	niveau.	
	
	
	
Samenvatting		
	
Het	eerste	niveau		
Het	eerste	niveau	wat	ik	u	vandaag	heb	verteld	is	het	niveau	van	Pasen,	de	
stille	week	
Het	verhaal	van	de	Christus	Jezus.	
	
Het	tweede	niveau	
Leerprocessen	die	samenhangen	met	de	hele	lichamelijkheid	van	de	aarde,	het	
wezen	natura,	dat	meer	is	dan		alleen	de	vaste	aarde,	ook	meer	dan	alleen	de	
levende	aarde	maar	tot	in	zijn	magnetische	omvang	zelf	eigenlijk	deel	is	van	het	
wezen	aarde,	moeder	natuur.		
	
Het	derde	niveau	
Dat	de	aarde	zonnekrachten	krijgt	door	de	mens,	door	ieder	mens	Als	de	mens	
zonnekrachten,	deugden	ontwikkelt	tot	in	zijn	eigen	natuur.	
	
	
	
	
Afsluiting	
	
Ik	wil	u	nog	een	beeld	meegeven	om	de	relatie	te	leggen	tussen	dat	wat	de	
stille	week	is	en	de	kersttijd,	de	heilige	nachten.	Ik	heb	u	nu	steeds	een	proces	
beschreven	over	7	dagen	en	de	achtste	dag	is	dan	Pasen,	als	de	octaaf	van	
palmzondag.	Het	is	een	proces	door	de	7	heen.	We	hebben	gezien	dat	het	
aardelichaam	7-voudig	is.		De	aardse	natuur	kunnen	we	doorleven	vanuit	de	
zevenheid	en	ook	de	menselijke	natuur	kunnen	we	deugdzaam	maken,	kunnen	
we	duurzaam	maken,	door	die	zevenheid.		
In	de	kersttijd	zijn	we	door	de	twaalfheid	gegaan	en	in	de	paastijd	gaan	we	
door	de	zevenheid	vanuit	de	7	bewegende	hemellichamen,	de	zichtbare	
planeten	en	zon	en	maan.	Gerelateerd	aan	de	planeten	zijn	de	metalen,	in	een	
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rangschikking	zoals	de	alchemisten	ze	ook	benoemden.	Dit	is	een	heel	oud	
weten.	
Tijdens	de	heilige	nachten	zijn	we	door	de	12-heid	gegaan	en	heeft	het	zijn	
hoogtepunt	gevonden	aan	het	begin,	in	de	stille	heilige	nacht,	en	dan	volgen	12	
nachten.	Het	Jezuskind	wordt	geboren	in	de	heilige	nacht,	de	kerstnacht,	dan	
staan	er	12	sterrenbeelden,	de	dierenriem	omheen.	
Als	we	de	7	en	de	12	met	elkaar	vermenigvuldigen	krijgen	we	het	getal	84.	En	
precies	die	12	weken	zijn	het	gemiddelde	tussen	het	begin	van	de	heilige	
nachtentijd	en	de	paastijd.	
Ik	zei	dat	het	6	weken	zijn	van	witte	donderdag	tot	hemelvaart.	Als	u	van	witte	
donderdag		6	weken	teruggaat	dan	komt	u	in	de	carnavalstijd,	die	ligt	meestal	
begin	februari	en	als	u	dan	nog	eens	6	weken	teruggaat	van	Maria	lichtmis	tot	
de	kerstnacht,	dat	zijn	2	keer	6	weken	en	dat	zijn	84	dagen	
	Verborgen	tussen	Heilige	Nacht	en	de	Stille	week	ligt	het	getal	84	en	dat	getal	
drukt	eigenlijk	uit	alle	mogelijkheden	die	er	zijn	in	de	verhouding	tussen	de	7	
planeten	en	de	12	dierenriemtekens.	Het	zijn	alle	mogelijke	planetenstanden	in	
de	sterrenbeelden,	het	is	de		totaliteit	van	de	mensheidshoroscoop.	
Alle	planetenstanden	in	alle	dierenriemtekens	kunnen	in	die	84	posities	
voorkomen.	Daarom	zien	we	ook	dat	in	de	tempel	van	de	heilige	graal	alles	
erop	gericht	is	om	de	84	te	verenigen.	Alles	samen	te	brengen	in	die	grote	
samenhang	die	er	als	geheim	is	ingelegd.	
Wat	wij	nu	in	het	klein	kunnen	doen	is	terugkijken	op	de	Kersttijd	naar	het	
gebied	van	de	twaalfheid	en	tot	kracht	laten	worden	in	de	zevenheid.	
	
	
Laatste	niveau	
	
En	het	laatste	niveau	wat	ik	u	nu	wil	vragen	om	eventueel	te	doen,	u	moet	
kijken	of	u	daaraan	toekomt,	is	dat	er	in	de	kersttijd	altijd	bijzondere	dromen	
zijn.	U	kunt	ze	nu	in	deze	tijd	natuurlijk	ook	hebben.	Vooral	juist	op	momenten	
waarop	u	verstilt,	kunnen	er	bijzondere	dromen	komen	en	soms	ook	
ontmoetingen	waarvan	u	het	gevoel	hebt	die	zijn	niet	alleen	vanuit	dit	leven	
maar	die	komen	uit	een	groter	verband.	Dat	kan	ook	in	de	natuur	zo	zijn,	u	kunt	
de	beleving	hebben	bijvoorbeeld	van	een	boom	waarbij	u	het	gevoel	hebt:	Het	
is	net	of	ik	hem	al	heel	lang	ken.	Zo	was	de	eik	de	boom	van	de	druïden.	En	
misschien	zit	er	verstopt		in	uw	eigen	natuur	een	oude	druïde.	In	onze	tijd	is	het	
nodig	dat	we	die	druïde	weer	vinden	om	vooruit	te	helpen.	Een	ander	heeft	
misschien	een	oude	Indiaan	in	zich.		Als	u	dan	aan	een	meer	zit	en	u	ziet	een	
reiger,	voelt	u	misschien	weer	“ik	ben	weer	even	in	die	droom,	ik	ben	weer	die	
Indiaan.”	Die	Indiaan	herken	ik.	En	een	ander	beleeft	zich	misschien	op	de	
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steppe	aan	de	rand		van	de	Gobi-woestijn	op	een	paardje	zittend	en	heeft	de	
verbinding	met	de	natuur	van	het	paard.		
Zo	worden	dan	de	7	dagen	van	de	Stille	week	een	oefening	voor	het	lot.	Want	
in	de	menselijke	natuur	ligt	een	zevenheid	besloten	die	in	de	Indische	cultuur	
sterk	werd	benoemd	en	in	de	antroposofie	wordt	benoemd	als	het	opnieuw	
ontwikkelen	van	de	verborgen	zintuigen,	de	7	chakra’s.	En	als	u	die		
	
	
lotusbloemen	ontwikkelt.	Bijvoorbeeld	de	lotusbloem	van	Saturnus	van	de	
Stille	zaterdag,	van	het	lood,	dan	is	dat	de	chakra	op	de	kruin.	Het	is	de	
pijnappelklier,	de	duizendbladige	lotusbloem.	Maar	een	ander	zal	misschien	
meer	een	verbinding	hebben	met	Palmpasen	vanuit	de	zonnechakra,	de	
hartchakra.	Een	ander	zal	zeggen	ik	verbindt	mij	altijd	met	de	wil	,	de	
zonnevlecht	,	de	acht	of	tienbladige		lotusbloem,	wordt	verschillend	benoemd.	
	Zo	heeft	ieder		van	de	dagen	van	de	week	ook	een	verbinding	met	een	
bepaalde	oefening		vanuit	een	bepaalde	chakra.	Het	zou	te	ver	voeren	hier		
verder	op	in	te	gaan	maar	deze	chakra’s	zijn	wel	grote	bronnen	van	kracht	
waardoor	wij	een	andere	verbinding	met	ons	lot	kunnen	maken.	
En	juist	als	we	afdalen	op	zaterdag	in	de	aardediepten	vanuit	de	kracht	van	de	
duizendbladige	lotusbloem	dan	kunnen	we	ook	Chronos	gaan	zien,	dan	zien	we	
misschien	terug	tot	ver	in	het	lot	en	zien	die	oude	druïde,	die	oude	Griek	die	
over	de	Middellandse	zee	naar	Egypte	voer,	de	Indiër	van	de	Himalaya.	Dan	
ervaren	we	dat	we	helemaal	niet	gebonden	zijn	aan	rassen,	volkeren	of	landen,	
maar	dat	we	allemaal	met	elkaar	onderweg	zijn	binnen	het	grote	lichaam	van	
moeder	aarde.	Natuurlijk	met	tussentijds	een	reis	door	de	sterrenwereld	en	
weer	terug.	
Vanuit	de	geestelijke	wereld	zijn	we	afgedaald	om	hier	op	aarde	te	werken.	Om	
oude	verhalen	nieuw	te	maken.	Om	oude	leermomenten	in	te	zetten	voor	een	
goede	toekomst,	een	deugdzame,	duurzame	toekomst	van	de	aarde.	Ik	hoop	
dat	we	hetgeen	we	in	de	kersttijd,	in	de	Heilige	Nachtentijd,	gedroomd	hebben	
bewust	kunnen	inzetten,	kunnen	willen	en	doen	vanuit	de	kracht	van	de	Stille	
week.	Dat	wens	ik	u	allemaal	van	harte	toe.	
	
	

Frans	Lutters	
	
	
	

Uitgeschreven	tekst	Ineke	Lutters	
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Afdaling	in	de	diepte	
Liane	Collot	d’Herbois	


