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De geboorte van Licht en Liefde in 

de menselijke ziel 

Mediteren met kerst   

 
Het kerstfeest valt in de donkerste periode van 
het jaar. De zon laat zich slechts enkele uren per 
dag zien. Waar wij zomers zo graag buiten zijn, 
trekken wij ons nu terug in onze knusse en 
verwarmde huizen. Kou en donkerte 
buitensluitend, onze woonkamers versierd met 
tientallen lichtjes, kerstbomen en kaarsen.   
En in de natuur is het niet anders. Bloeide en 
groeide zij een paar maanden geleden nog 
uitbundig; nu is alles in een diepe winterslaap 
verzonken; planten, bomen en struiken net als 
de kleine dieren, alles heeft zich teruggetrokken 
en lijkt in diepe rust.   
 
Onze gewone zintuigen willen ons doen geloven 
dat dit waar is. Wie zich bewuster met de 
seizoenen verbindt, beleeft iets anders. Die 
voelt al snel dat wat we met het gewone oog en 
zintuig waarnemen slechts een deel is van de 
werkelijkheid. In de stilte van de natuur, 
voltrekken zich bijzondere wonderen en bereid 
zij zich voor op de nieuwe tijd. Straks, over 
enkele maanden, loopt de natuur weer uit, 
groeit en bloeit zij weer als nooit tevoren.  
Door haar inkeer nu en door wat zich in het 
verborgene voltrekt, genieten wij straks weer 
van haar bloemenpracht en oogsten groente, 
fruit en graan voor ons dagelijks brood. Kan je 
voelen hoe groot die geheimen zijn.  
 
Nieuwe geestkracht  
Niet alleen de natuur kent vele grote verborgen 
geheimen, met de mens is het niet anders. Wie 
wat gevoeliger en bewuster wordt, die voelt dat 
ook haar/zijn lichaam en ziel verlangen mee te 
bewegen met het ritme van de seizoenen. Waar 
we zomers zo uitbundig zijn, rondreizen en ons 
graag buiten manifesteren, verlangen we in de 
winterperiode en in het bijzonder in de 
kerstperiode, ons een beetje terug te trekken, in 
de stilte, alleen of met onze dierbaren.  
…Rust.   

De Aarde is een levende planeet, één groot 
geestelijk-fysiek wezen. En met de seizoenen 
mee, kent ook zij het proces van naar buiten en 
weer binnen keren. Met de uitademing in de 
zomer straalt de Aarde al haar geestkrachten 
naar buiten. En in deze ‘donkere dagen’ rondom 
kerst, heeft zij al haar geestkrachten weer naar 
binnen ingeademd. 
In onze ziel, beleven wij deze uit- en inademing 
mee. Ademt de Aarde uit, dan stralen onze 
levenskrachten mee naar buiten. En nu in deze 
tijd van inademing, zijn wij weer helemaal naar 
binnen gekeerd en is de menselijk ziel het meest 
ontvankelijk.  
Ontvankelijk voor de instroom van nieuwe 
geestkracht. Het is daarom dat onze harten en 
zielen, juist nu verlangen zich bewust met de 
grotere geestelijke wereld te verbinden. De 
geestelijke wereld waar wij deel van zijn; 
burgers van twee werelden: de aards-fysieke 
wereld en de goddelijk geestelijke wereld. Twee 
werelden die wij innerlijk proberen te 
verenigen.  
Omdat de ziel dit alles weet, verlangt ze juist in 
deze dagen zich een beetje meer terug te 
trekken; meer rust en stilte.  
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Onze ware Individualiteit  
Ontvankelijkheid is een vermogen dat in iedere 
mensenziel leeft en dat wij zelf tot verdere 
ontwikkeling moeten brengen. Het zijn 
helderziende, -horende en -voelende 
vermogens die in de ontwakende mens 
voorzichtig beginnen ‘op te lichten’. Het zijn ‘de 
nieuwe zintuigen van de ziel’, die zich innerlijk 
openen voor het Hogere in ons wezen; het Ware 
of Hoger Zelf, de Geest in de mens. De mens is 
immers lichaam, ziel én Geest. De Geest is het 
meest ware en zuivere deel van onze 
individualiteit.  
Gaan wij gezond om met het lichaam en 
brengen we rust in de ziel, dan richt het lichaam 
zich naar de ziel en tezamen richten zij zich naar 
het hogere, het Hoger Zelf in de mens. We 
ervaren dit als we zeggen: “nu ben Ik mijzelf” of 
“nu voel ik me met mijzelf verbonden”. Ons Ik, is 
dan bewust verbonden met ons Ware Zelf. 
Wie regelmatig mediteert ervaart op enig 
moment dat dit één-zijn met het geestelijke in 
de ziel overgaat in één-zijn met de grotere 
geestelijke wereld. Immers ons Hoger Zelf, onze 
geest, is deelgenoot aan die grotere geestelijke 
wereld. Het is het moment waarop we, veelal 
onverwacht, geestelijke beelden en imaginaties 
schouwen en voelen we nieuwe inspiraties in de 
ziel stromen.      
 
Het bijzondere aan de kersttijd is dat de 
menselijke ziel voorvoelt, dat nieuwe kosmische 
geestkrachten naar haar toestromen. Juist in 
deze dagen is onze ontvankelijkheid hiervoor zo 
groot.  
 
Een nieuw voorstellingsvermogen 
Wie verlangt innerlijk te groeien in bewustzijn 
en geestkracht kan niet zonder meditatie. 
Meditatie brengt niet alleen innerlijk rust en 
stilte; het wekt en vergroot het vermogen tot 
ontvankelijkheid voor wat er in de Geest leeft. 
Zij zorgt dat we gevoeliger worden voor wat de 
Geest in ons hart en ziel wil leggen.  
In deze dagen rond kerst, kunnen we door 
meditatie geheel nieuwe imaginaties en 
inspiraties gewaar worden. Wie zijn/haar ziel 
hiervoor openstelt, kan heel concreet zichtbaar 

en bewust-voelend gewaarworden, hoe een 
groot kosmisch Licht naar ons toestroomt. Licht 
dat met het fysieke oog niet ziet. Het is Licht, 
dat vanuit de etherwereld, de geestelijke laag 
om de Aarde, wil uitstromen naar ieder mens 
van goede wil.  
Het is het Licht van de goddelijke Liefde zelf dat 
in ons hart geboren wil worden. Licht dat ons 
wakker maakt en ons herinnert aan wie we en 
waartoe we op aarde zijn.    

 
Ieder mens kan dit meemaken, maar het vraagt 
enkele vrijwillige besluiten. Het begint bij tijd 
vrij te maken voor momenten van stilte en 
meditatie, juist te midden van alle drukte.  
En het vraagt aan ons om een nieuwe 
voorstelling te ontwikkelen over het 
kerstgebeuren en de oude (kerkelijk) 
traditionele voorstellingen los te laten. Zo 
hebben we ook de overtuiging los te laten dat 
de geboorte van het kerstkind slechts een 
historisch gebeuren is dat alleen toen, in een ver 
verleden plaatsvond. Het geboortefeest is niet 
alleen een geschiedkundig verhaal, maar een 
realiteit die ieder mens, die daar het hart voor 
opent, in het nu kan meebeleven. Zo groeit de 
gevoeligheid voor de vele verborgen geheimen 
en waarheden achter het voor de 
mensheidsontwikkeling zo belangrijke 
kerstgebeuren.  
 
Mysterie van het kerstfeest 
Wat is toch het grote mysterie dat de mensheid 
al 2000 jaar dit bijzondere geboortefeest viert?  
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Eeuwenlang was de mens, door onzichtbare 
sluiers, afgesloten van een directe verbinding 
met de geestelijke wereld. Door jaar in jaar uit, 
levens achtereen te luisteren naar de verhalen 
en liederen over toen daar in Bethlehem iets 
belangrijk gebeurde, is het geboortefeest voor 
ons levend gehouden.    
Maar in de stilte en de diepte, aan het gewone 
oog onttrokken, werkte een groot mysterie op 
ons in. Sinds het begin van onze jaartelling 
voltrekt zich een ware evolutie in de 
mensheidsontwikkeling. Stapje voor stapje 
wordt de mens in stilte omgevormd en groeit 
naar een hoger weten en bewustzijn.  
Nu de sluiers langzaam wijken, komen we in een 
nieuwe verbinding met die grotere geestelijke 
werelden. En openbaart zich ook het vermogen 
om tot een nieuwe voorstelling te komen over 

de geboorte van het Christuskind. Door die 
nieuwe voorstelling worden wij innerlijk 
deelgenoot van de geheimen van het kerst-
mysterie. 
 
Mediteren met kerst 
Rudolf Steiner zei bij één van de lezingen over 
het Lucas-evangelie: “wie vanuit de 
antroposofie de bijbel leest, weet dat het waar 
is wat de evangelisten ons vertellen”. Je kan ook 
zeggen, wie met een helder bewustzijn, 
onbevangen en met een open hart het Nieuwe 
Testament leest, voelt hoezeer de woorden de 
eigen ziel raken. Je ontdekt dat het niet langer 
gaat over enkele historische feiten en 
gebeurtenissen ‘toen’, maar dat deze woorden 
bedoeld zijn voor de mens van nu die geestelijk 
ontwaakt.    
Wie deze dagen rond kerst mediteert en 
voorafgaand of tijdens de meditatie stukjes uit 
het Lucas evangelie leest*, zal verwonderd 
raken. Je zal mogen mee ervaren hoe op enig 
moment nieuwe voorstellingen voor het eigen 
geestesoog gaan oplichten. Voorstellingen in 
beelden, woorden en gevoelens, als ben je 
deelgenoot aan het grote gebeuren van toen, 
maar concreet, met de helderheid van het NU-
aanwezig-zijn. De gebeurtenissen door Lucas 
beschreven, kunnen als reële voorstellingen 
voor je innerlijk oog en oor opkomen.  
Mogelijk ben je tijdens de meditatie samen met 
de herders in het veld en mag je meebeleven 
hoe plotseling de hemel opengaat en de grote 
engel verschijnt. Of dat je de engel hoort 
zeggen: “Vreest niet, want zie ik verkondig u 
grote blijdschap, die voor de gehele mensheid is 
bestemd”. Of je hoort het zingen van de engelen 
“Ere zij God…”. Of loop je met de herders mee, 
nadat je hen hebt horen zeggen “kom laat ons 
naar Bethlehem gaan en zien, hoe is geschied…”  
En mogelijk mag je ook schouwen in de 
grot/stal, word je de aanwezigheid gewaar van 
Jozef en Maria of mag je het pasgeboren 
Christuskind zien, zijn handen, ogen of het 
goddelijk Licht dat Hem omstraalt.   
 
Zo in het NU verbonden, met dit grote mysterie-
gebeuren, openbaart zich mogelijk een nog 
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dieper geheim. Die kribbe was niet alleen daar 
in die stal, die kribbe is ook het eigen hart. Het 
Licht dat het zuiver goddelijke kind omstraalt, 
het kosmisch Licht, Licht dat Liefde is, wil in het 
eigen hart geboren worden. Goddelijk Licht, dat 
vanuit de hoogte in ons wezen wil stromen, 
doet de zachtheid en de Liefde in ons hart 
ontwaken. Het is de Liefde die Christus voor 
ons, voor alle mensen van goede wil, op Aarde 
heeft gebracht. Licht en Liefde die in ons 
stromen en door ons heen werkzaam willen 
worden in de wereld; opdat wij Ware mensen 
worden, dragers van Licht en Liefde.  
 
 
 
 
*Voor wie geen bijbel bezit, hieronder de tekst 
van het Lukas evangelie: 
 
Lukas 2: 1-40 (Bijbelvertaling van Ogilvie) 
 
Het geschiedde in die dagen, dat van keizer 
Augustus het bevel uitging over heel de wereld 
een volkstelling te houden. Deze volkstelling had 
voor het eerst plaats, toen Cyrenius over Syrië 
stadhouder was. En zij gingen allen om te 
worden ingeschreven, ieder naar zijn eigen stad. 
Zo trok ook Jozef van Galilea uit de stad 
Nazareth naar Judea, naar de stad Davids die de 
naam Bethlehem draagt; want hij was uit het 
huis en geslacht van David. Hij wilde zich laten 
inschrijven met Maria, zijn vrouw. En zij was 
zwanger.  
 
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de 
dagen vervuld werden dat zij baren zou; en zij 
baarde haar zoon, de eerstgeborene, en 
wikkelde hem in doeken en legde hem in een 
kribbe, omdat in de herberg geen plaats voor 
hen was. In die landstreek nu waren herders die 
nacht in het open veld en zij hielden de wacht 
over hun kudde. En een engel des Heren stond 
voor hen en het openbarings-licht van de Heer 
omstraalde hen en zij werden bevangen door 
grote vrees. 
  

Maar de engel zeide tot hen: Vreest niet! Want 
zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor de 
gehele mensheid bestemd is: Heden is voor u 
geboren de heilbrenger, het is Christus de Heer, 
in de stad Davids. En dit zal voor u het teken 
zijn: gij zult een pasgeboren kind vinden, 
gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe.  
 
En plotseling werden rondom de engel al de 
hemelse heerscharen zichtbaar, die God prezen 
en zongen: Geopenbaard zij God in 
hemelhoogten en vrede op aarde onder de 
mensen van goede wil. En toen de engelen zich 
in de hemel hadden teruggetrokken, zeiden de 
herders tot elkaar: Laat ons naar Bethlehem 
gaan en zien, hoe is geschied wat de Heer ons 
heeft verkondigd.  
 
En zij spoedden zich daarheen en vonden Maria 
en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. Toen 
zij het zagen, getuigden zij van wat over het kind 
tot hen is gesproken was. En allen die het 
hoorden, verwonderden zich over wat de 
herders hun zeiden.  
Doch Maria bewaarde al deze woorden in de 
overdenkingen van haar hart. De herders 
keerden terug, God lovend en prijzend over al 
wat zij hadden gehoord en gezien, zoals tot hen 
gesproken was. 
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