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                 (dec.  2021)
Alertcolumn 87   12 heilige nachten

De tijd van 24 december tot 6 januari wordt ook wel de tijd van de twaalf 
heilige nachten genoemd. Als je de kerstnacht meetelt kom je zelfs tot 13 
nachten, dus hierin leeft ook het mysterie van de twaalf en de dertiende. 
Van de uiterlijke winterzonnewende op 21 december is het 3 ½  dag tot 
het spirituele innerlijke inwijdingsmoment van de geboorte van het inner-
lijke licht binnen in je in de  Kerstnacht, net zoals het Johannesvuur 24 
juni ’s avonds  3 ½ dag na 21 juni het inwijdingsevenbeeld is van de 
uiterlijke zomerzonnewende, als beeld van de verbinding van de mens 
met de elementen en met de hele kosmos buiten hem.

In deze Kersttijd werd vanouds niet gewerkt, het was een tijd tussen de 
jaren, omdat in de oude landbouwcultuur met het zaaien, bewerken en 
het oogsten werd gewerkt met de (zaai-)kalender van de maan en de 
sterren. Dat jaar was na twaalf maan-maanden, dus na 354 dagen (12 x 
29 ½ dag) voorbij en dan waren er nog elf dagen en twaalf nachten over 
tot het nieuwe zonnejaar begon. Het was dus tijd die over was en tijd die 
zich goed leende voor rust en bezinning, voor spiritualiteit: “middenin de 
winternacht gaat de hemel open”.

Het is een tijd die ook te maken heeft met de verbinding van de mensen-
ziel met het Christuswezen. Dat kunnen we ook aflezen aan de feesten die
in deze tijd vallen. We kunnen dat ook aflezen aan die beide feesten, die 
als twee zuilen aan beide kanten staan van de poort die zich voor ons hier
opent, die wij zelf moeten proberen te openen. Aan de ene kant is dat de 
geboorte van het Jezuskind uit het Lucasevangelie met de herders in de 
stal op 24/25 december, aan de andere kant is dat het Jezuskind uit het 
Mattheüs-evangelie met Herodes en de drie koningen op 6 januari.

Deze beide Jezuskinderen verbinden zich op 12-jarige leeftijd en vormen 
dan samen een schaal van liefde en wijsheid waarin het Christuswezen 
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  Lucasverhaal: herderskind      Mattheüsverhaal: koningskind       Twaalfjarige Jezus in de tempel

op 30-jarige leeftijd bij de doop door Johannes in de Jordaan in het 
lichaam van Jezus van Nazareth kan binnentreden om vervolgens drie jaar
lang het grote omvormingsproces van astraallichaam, etherlichaam en 
fysiek lichaam te voltrekken tot de geestmens met Pasen opstaat uit de 
dood. Ook dat feest, Epifanias genoemd, wordt gevierd op 6 januari. Zo 
zou je de twaalf heilige nachten dan ook de gang van Jezus tot Christus 
kunnen noemen.

Deze tijd is ook de tijd van Oud en Nieuw, van terugblikken en vooruit-
kijken als een Januskop (Janu-ari) die twee kanten uitkijkt: naar het 
verleden, om dat te verwerken, en naar de toekomst, om die te kunnen

                         

voorbereiden. Je kunt dus in de tijd van de 12 heilige nachten terugkijken 
op de 12 maanden die er zijn verlopen en op de 12 maanden die nog 
komen gaan. De 12 heilige nachten zijn een spiegelpunt daarvan, een 
brandpunt waarin alles samenkomt. Cordelia Böttcher schrijft in haar 
boekje Das Buch der 12 heiligen Nächte, waar ik destijds een Nederlandse
vertaling van maakte, dat je het heel concreet zo kunt doen dat je de 
eerste avond mijmert en mediteert over wat er de laatste maand 
(december) zoal is gebeurd en wat er in de komende maand (januari) zoal
zou kunnen gaan gebeuren, de tweede avond doe je november en februari
en als je dat elke avond doet kom je tenslotte uit bij de vorige Kersttijd en
de volgende Kersttijd en omspan je dus twee hele jaren.

Dat is een prachtig bouwwerk: 12 maanden die zich spiegelen in 12 
heilige nachten. Maar er is nog een derde onderdeel van dit bouwwerk: op
11 november vieren we Sint Maarten, we vieren met lichtjes in 
pompoenen en lantaarns dat het licht weer in de aarde gaat, dat de 
sapstromen zich terugtrekken in de aarde, waardoor de bladeren gaan 
vallen en de bomen daar staan als naakte bedelaars, die hun takken 
uitsteken en een mantel van liefde van ons nodig hebben en vragen.
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In Griekenland kende men het beeld van Persephone, de godin van het 
groeien en het bloeien, die zich in november terugtrok in de onderwereld 
bij Hades en daar moest blijven tot Maria Lichtmis, tot het nieuwe leven 
weer begint te ontluiken en de sapstromen weer naar boven, naar buiten 
gaan. In Persephone kunnen we ook de jonge, onbedorven Maria-gestalte 
zien, maar ook het beeld van Moeder Aarde met haar wortelkindertjes. En 
we kennen uit de sprookjes en legenden ook het beeld van Vrouw Holle 
die onder de aarde verblijft, maar in het voorjaar rond gaat reizen om het 
nieuwe nog ongeboren leven weer uit te dragen in de wereld.

Je zou de periode van Sint Maarten, de elfde van de elfde (11/11) tot 
Maria Lichtmis (2/2) – als je het Romeinse cijfer II voor 2 gebruik wordt 
het: de tijd van 11-11 tot II-II – ook de “grote Kersttijd”  kunnen noe-
men, de tijd dus dat de aarde rust en inkeert. Nu vond ik heel verrassend 
dat ik, toen ik de dagen van die periode telde, ontdekte dat het 84 dagen 
waren, oftewel precies 12 weken! Dus het volledige bouwwerk wordt dan 
nog mooier om te zien en te ervaren:

- de 12 heilige nachten van de kleine Kersttijd zijn ingebed in 
- de 12 weken van de grote Kersttijd (van 11-11 tot II-II), die weer 

in 
- de 12 maanden van het jaar

De twaalf heilige nachten zijn een brandpunt en spiegeling van die twaalf 
maanden van het jaar.

Nu schrijft Frans Lutters in zijn boekje over de 12 heilige nachten hoe 
belangrijk het is om in deze periode te letten op je dromen en ook met 
welke gedachten je elke avond inslaapt en welke ideeën en invallen je 
hebt in de ochtenden. Wat is jouw avondpost (vragen) en wat zit er bij de 
ochtendpost (de antwoorden ’s ochtends ontvangen)? Een schriftje op je 
nachtkastje kan voorkomen dat je dromen al te snel weer vervliegen. Hij 
beschrijft daar ook het droomlied van Olaf Asteson, die 12 nachten slaapt 
en daarin een reis maakt door de spirituele werkelijkheid met alle 
elementen die we ook kennen uit de beschrijvingen van bijna-dood-
ervaringen: hij wordt geconfronteerd met hitte en kou, met mensen die de
gevolgen moeten dragen voor hun daden en wandaden op aarde. Je bent 
dus kennelijk in je slaap (zeker in deze Kersttijd) ook verbonden met de 
andere mensen en met jouw en hun karma. Ook beschrijft hij Sint Michaël
die in strijd is met de duistere gestalte van “Grutte Grauwbaard”.

4



             
   Hans Dieter Appenrodt, Scènes droomlied van Olaf Asteson (in boekje Frans Lutters)

Een van de dingen die Frans Lutters in zijn boek ook aanraadt is om elk 
jaar voor elke periode van de 12 heilige nachten een keuze te maken voor
een bepaald thema, een motto, iets waar je in de Kersttijd van dit jaar 
speciaal aan wilt werken. Het kan een onderwerp zijn wat je in twaalven 
kunt verdelen, bijvoorbeeld de dierenriemkwaliteiten, de bewustzijns- of 
ik-richtingen of de daarbij behorende maanddeugden. Mijn boek over de 
dierenriem of mijn boekje over de twaalf richtingen kunnen daarbij goede 
hulp bieden. In beide boeken laat ik ook zien dat de reeks van twaalf 
(maand-)deugden een echte inwijdingsweg is, die helemaal als rode draad
terug te vinden is in het boek Hoe verkrijgt men inzicht in hogere 
werelden van Rudolf Steiner: hoofdstuk 1 eerbied, hoofdstuk 2 innerlijke 
rust helemaal tot en met de hoogste deugd van de grootmoedigheid die 
tot de liefde leidt, waar de grote wachter aan de drempel ons op wijst.

                      
                    Notre Dame Parijs, dierenriemtekens en deugden

Ook Sergej Prokofieff reikt ons in zijn boek De twaalf heilige nachten zo’n 
thema aan. Hij gaat de weg door de dierenriemtekens in omgekeerde 
richting van vissen tot ram. Hij gaat daarbij de weg langs alle engelhiërar-
chieën, beginnend bij het eigen hogere ik (vissen) naar de regionen van 
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engelen (waterman), aartsengelen (steenbok) etc. tot uiteindelijk het 
Christuswezen bij de Ram. Door de teruggaande richting kom je net als de
terugblikoefening van de dag nog beter los van de fysieke werkelijkheid 
en kom je gemakkelijker in de hemelsfeer binnen. Je kunt het licht van de
wijsheid, van de vorm, van de liefde werkzaam laten zijn voor je innerlijke
ontwikkeling van je hogere wezen.

Maar in een gesprek met Frans Lutters onlangs kwam ik nog op een ander
idee. Zou het niet mogelijk zijn om een vraag naar een toekomstige 
nieuwe maatschappij, als uitweg van de benarde situatie waar we nu in 
terecht zijn gekomen, centraal te zetten, ook in de twaalf heilige nachten?
Zou het niet mogelijk zijn dat we een aantal ideeën voor de toekomst 
bedenken, overdenken en indragen in de wereld van de nacht, in de hoop 
dat ze daar verder hun weg zullen vinden naar mogelijke realisatie?
Zou niet de driegeleding een uitgangspunt kunnen zijn voor een reeks van
twaalf meditaties? Dat zou betekenen dat elk van die drie gebieden van de
driegeleding vier avonden lang onderwerp kan zijn van overdenking.

Om dat wat verder uit te werken hierbij een paar gedachtes hoe dat 
mogelijk zou kunnen. Dit zijn slechts wat eerste voorlopige gedachtes van 
mij, je kunt daarbij zelf nog alle kanten op….! Bij het geestesleven zit ik 
te denken om de eerste avond bezig te zijn met te doordenken waar het 
geestesleven zoal uit bestaat: het is het gebied van wetenschap, cultuur 
en religie. Ook de gezondheidszorg behoort ook tot het geestesleven…!  
Op elk van deze gebieden zou vrijheid moeten heersen.  Vrijheid wil 
zeggen dat er geen enkele invloed mag zijn van de politiek en het 
rechtsleven op onderwijs, wetenschap en gezondheidszorg.  En verder zou
dit gebied ook vrij moeten zijn van elke inmenging en kaping door de 
industrie, of van allerlei andere elementen van de financiën of het geld. 
Wel zal er een geldstroom moeten komen vanuit de economie naar het 
geestesleven, maar dat zou een echte schenkgeldstroom moeten worden, 
onvoorwaardelijk, zonder enige eis of regel, los van belangen.

De tweede avond zou dan één van die gebieden die ik hierboven noemde 
kunnen worden doordacht en uitgewerkt bijvoorbeeld onderwijs en 
wetenschap. Momenteel denkt de regering dat als zij subsidie geeft zij ook
eisen mag stellen aan het onderwijs (onderwijsdoelen, niveaus, inspectie).
Zij meent dat te mogen doen vanuit het maatschappelijk belang. Maar wat
zou er gebeuren als de leraren helemaal vrij zouden zijn om het onderwijs
gestalte geven vanuit hun eigen gezichtspunten, vanuit de diepste kern 
van hun wezen? Dat er subsidie gegeven zou worden zonder voorwaardes 
daarbij? Dat niemand zou gaan leunen op methodes en systemen die door
anderen buiten het onderwijs zijn gemaakt en die door de commercie 
worden aangepraat? Ik wil proberen mezelf voor te stellen hoe de ideale 
school eruit zou zien. En ook een wetenschap die totaal onafhankelijk 
wordt van de overheid en het bedrijfsleven, hoe ziet die eruit? En moet de
wetenschap niet uitgebreid worden met de geesteswetenschap en de 

6



religie, het gebied wat je niet kunt wegen, meten en tellen, maar wat er 
wel is en derhalve bestudeerd kan worden?

De derde avond zou ik hetzelfde kunnen doen met de gezondheidszorg. 
Als alle winstoogmerk uit de zorg zou verdwijnen, zowel wat de 
ziekenhuizen betreft (die het beste coöperaties kunnen worden, gedragen 
door de mensen zelf met hun noden en hun wensen), als de verzekerin-
gen die weer onderlinge steun en hulp als uitgangspunt zouden moeten 
hebben, eerder dan het winst maken aan de ellende van een ander. Als 
farmaceutische bedrijven geen winst meer mogen maken, maar alles gaan
leveren tegen kostprijs, het liefst ook als coöperaties en absoluut alleen 
het belang van de gezondheid van de mens dienen en geen enkel egoïsme
kennen, dan kunnen we weer vrij onze eigen gezondheidszorg vormgeven 
en creëren. Dan kunnen alle vormen van genezing, die nu worden 
weggedrukt en tegengewerkt gewoon bestaan….

De vierde avond probeer ik het begrip vrijheid van het geestesleven als 
totaliteit nog even volledig in het bewustzijn te roepen… Hoe ziet een 
waar, vrij, bloeiend geestesleven er uit? 

De vijfde avond kan ik gaan kijken naar het rechtsleven. Wat zijn de 
gebieden die daar allemaal bij horen: politiek, wetgevende macht, eerste 
en tweede kamer, regering versus parlement, verkiezingen, gemeente-
raden, provinciebestuur? Parlementaire democratie versus directe demo-
cratie. En verder: Europese Unie, Europarlement, Europese Commissie, 
Europees ambtenarenapparaat, lobbyisten, Raad van Europa? En dan ook 
nog: wereldwijde internationale organisaties, VN, WHO, WEF etc. Maar 
ook rechtsspraak, controle-organen, kort geding, hoger beroep, Hoge 
Raad. De fundamenten van de rechtsstaat. De universele rechten van de 
mens. Totalitarisme.

De zesde avond neem ik het gebied van de vertegenwoordiging onder de 
loep. Wie vertegenwoordigt mij, hoe komt die afvaardiging tot stand, hoe 
wordt die onderhouden, is er een heen en weer verkeer? Hoe zou het 
anders kunnen, zijn daar voorbeelden van, zijn daar voorstellen voor? Hoe
zouden de eerste stappen voor verandering en verbetering op dit gebied 
er uit kunnen zien? Opnieuw referenda, maar dan bindend? Hebben 
burgerbewegingen mogelijkheden om invloed uit te oefenen? Wat zou het 
belangrijkste punt kunnen zijn om erover een burgerbeweging te starten?

De zevende avond neem ik de andere poot van het rechtsleven: de 
rechterlijke macht onder de loep: de aanklager, de verdediger en de 
rechter daar midden tussen in, met de weegschaal van de geblinddoekte 
Vrouwe Justitia, die onafhankelijk zou moeten zijn, onbevooroordeeld, 
integer. Die iedereen gelijk zou moeten behandelen, zonder aanziens des 
persoons. Die de staat of de grote economische machten zou moeten 
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trotseren en ook de publieke opinie, maar vrij van welke invloed dan ook 
zijn onafhankelijke uitspraak zou moeten doen.

De achtste avond is de samenvatting en conclusie van de ontwikkeling van
gelijkheid, een onafhankelijke rechtsspraak, wars van elke invloed, hoe 
dan ook. In die zin dus ook vrij van inmenging en natuurlijk vrij van 
steekpenningen en omkoperij, dus van de economie. Is er wel een vrije 
rechtsspraak? Is er een ideale staatsvorm en hoe wordt die mogelijk?

Dan de negende avond over de economie. Wat behoort er allemaal tot dit
gebied: het hele geldsysteem, geldcreatie, banken die geld beheren, 
hypotheken en leningen uitgeven van geld wat ze niet hebben, torenhoge 
opstapeling van geld bij banken, met name bij de FED-banken, speculatie,
aandelen van bedrijven, winstmaximalisatie bij bedrijven? Verder ook 
bedrijven die grondstoffen delven (en roven), half-producten maken, 
eindproducten maken. De vervoersbedrijven die alles rondbrengen 
inclusief hun uitlaatgassen, de verdeelcentra, de grootwinkelbedrijven, de 
kleine middenstand. Eigendommen, reserves, winstmaken, winstdeling.

De tiende avond ga ik kijken naar één van de grootste problemen op dit 
gebied: het egoïsme, de inhaligheid en naar de hoogste kwaliteit die in de 
economie ontwikkeld kan worden: naastenliefde, broederschap. Kan ieder 
zijn arbeid geheel in dienst stellen van de ander, de anderen? Kan hij zelf 
zijn egoïsme overwinnen? Kunnen we structuren maken (coöperaties, 
associaties, meebeslissingsrecht etc.) die de broederschap bevorderen? 
Het gaat bij inkomensverdeling niet om dat iedereen hetzelfde krijgt en 
verdient, maar dat de vruchten van jouw arbeid een ander ten goede 
komt en anderen jou helpen om in je levensonderhoud te kunnen voorzien

De elfde avond gaat om de aarde. Van wie is de aarde, van wie zijn de 
grondstoffen? Mag een stuk grond bezit zijn, eigendom van iemand of 
moeten we proberen alle grond voor landbouw of huizenbouw, voor 
ontginning en winning van grondstoffen vrij te maken en in leen te geven 
zonder winstoogmerk? Kunnen we de aarde vrijkopen en samen beheren?

De twaalfde avond gaat over de ontwikkelingen op economisch gebied 
naar de toekomst toe. Wat is er zoal mogelijk om te doen? We hadden het
al over coöperaties, wie gaat daar een begin mee maken? Nieuwe 
geldsystemen, meer verdieping daar in: wat bestaat er al (STRO, de 
Florijn), wat is er zoal nog meer mogelijk? Wat kunnen we zelf doen en 
organiseren? Overigens lijkt het basisinkomen niet zo’n goede optie meer,
omdat dat idee is gekaapt door het World Economic Forum om de mensen
juist zoet te houden en slaaf te laten blijven….

En de dertiende en laatste nacht wil ik proberen om al deze twaalf 
aspecten samen te voegen tot een totaliteit, tot een nieuw gecreëerd 
wereldbeeld, een utopie, waarin alle grote toekomstidealen in zijn 
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samengebracht. Hardop dromen over alle kansen, alle mogelijkheden, 
uitgewerkt tot in alle details. Een nieuwe wereld in één beeld, alle 
vernieuwingen en verbeteringen in het klein, in een notedop.

En dat komt dan samen in het beeld van Christus en zijn verbinding met 
het mensheidswezen, met de mensheidsontwikkeling: “zie ik maak alles 
nieuw”. Dat is ook het wezen van de Kersttijd, de geboorte van een nieuw
mensheidswezen, van een nieuwe wereld. Een vereiste daarvoor is wel dat
we afdalen in het duister en dan ook het duister zelf proberen te 
verlossen. Toevallig (niet toevallig) is de ik-richting die hoort bij het 
dierenriemteken van de Steenbok, die in de Kersttijd aan de hemel staat: 
het spiritualisme. En de (maand-)deugd die hoort bij dit teken is de 
moed die tot verlossing leidt. Hebben we de moed om af te dalen in 
het duister van de wereld, in haar diepste wezen, om daar de machten 
van het duister te verlossen? Willen we dat en kunnen we dat?

Nu klinkt zo’n blik op de wereld misschien nog wel tamelijk abstract, in 
ieder geval niet al te toegankelijk of beeldend en het is misschien wel erg 
moeilijk om deze aspecten van de uiterlijke wereld te zien en te gebruiken
als meditatiestof voor de twaalf heilige nachten. Het is niet eenvoudig om 
al deze maatschappelijke werkgebieden te spiritualiseren en op te heffen 
naar het geestgebied. Misschien kunnen beelden daarbij helpen. Daarbij 
zouden we geholpen kunnen worden door de beelden die Frans Lutters 
schilderde in een artikel in de laatste Vrije Opvoedkunst.

Hij beschrijft daarin de drie koningen met hun wijsheid en vrijheidsstreven
als de representanten en behoeders van het vrije geestesleven. Het is 
heel mooi te zien dat het er drie zijn, maar eigenlijk zijn het vier. De 
vierde kun je enerzijds beleven in Herodes, de grote tegenstander van de 
drie koningen die juist het nieuwgeboren kind wil doden en verhinderen 
wil dat dit Christus-ik tot ontplooiing komt, anderzijds is er het verhaal 
van Artaban, de vierde koning, die steeds weer wordt afgeleid wordt van 
zijn weg omdat hij mensen helpt en daardoor steeds overal te laat komt. 

    

Hij representeert de zorg, hij is de grote genezer, hij draagt Christus al in 
zich, hij heeft het hogere Ik al in zichzelf gerealiseerd. Hij ontmoet 
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Christus pas op zijn lijdensweg, bij zijn kruisdood, en wordt doordrongen 
door diens opstandingskracht. Deze vier koningen kunnen de achtergrond 
vormen, de middelaars zijn voor de eerste vier nachten van de Kersttijd.

Zoals de koningen als de representanten kunnen worden gezien van het 
geestesleven: van religie, kunst, cultuur en zorg, zo zijn volgens Frans de 
herders de representanten en behoeders van het rechtsgebied. Zij voelen 
zich als elkaars gelijke, nuchter en praktisch, hun terrein is het sociale 
heen en weer verkeer, zij hoeden hun kudde schapen en hebben verder 
vooral elkaar. Grappig genoeg zijn het er in het Kerstspel drie maar komt 
er op het laatst ook nog een vierde herder even kort op het toneel. Deze 
heet Crispijn, hij is te laat, maar wil toch alles weten en wil het kind iets 
geven van zichzelf, iets van zijn eigen wezen, van zijn eigen omhulling 
schenken. Vier herders behoeden het rechtsgebied. Wij kunnen ze beleven
als de behoeders van het tweede viertal nachten van de Kersttijd.

En het economische leven dan? Wie zijn daar de behoeders van de 
materie, van de productie en consumptie van het geld, bezit, de handel?
Nu is het interessante dat als je weer kijkt naar het Kerstspel dat Jozef en 
Maria in het begin van het stuk en ook later nog alsmaar bezig zijn met de
economie. Ze moeten belasting betalen aan de keizer en Jozef denkt 
erover om het osje te verkopen, maar Maria denkt dat ze het geld wel 
kunnen lenen van een vriend. Belastinggeld, koopgeld, leengeld, het komt
allemaal voorbij tot vlak vóór de geboorte van het kind. Heeft het 
Jezuskind dan iets te maken met de economie? 

Het interessante is dat de naastenliefde de belangrijkste boodschap is die 
Jezus Christus komt brengen aan de mensen: “Heb elkander lief, zoals ik 
u heb liefgehad”, zegt hij bij het laatste avondmaal. Naastenliefde en 
broederschap zijn de belangrijkste kwaliteiten die we in onze mensen-
maatschappij kunnen oefenen. En het beste kunnen we deze kwaliteit 
oefenen aan de hand van de economie: samenwerking, werken voor 
elkaar, egoïsme overwinnen en broederschap ontwikkelen, daar gaat onze
hele mensheidsontwikkeling om. Dat is de beste voorbereiding om via 
onze bewustzijnsziel toe te werken naar het geestzelf, naar het zesde 
cultuurtijdperk toe waar de filadelfia, de broederliefde het uitgangspunt 
zal zijn voor onze hele cultuur. Overwinning van de geestkracht op de 
materie is een uitvloeisel van deze ontwikkelingsweg.

Dus in het Kerstspel zijn Jozef en Maria, en zelfs ook het Jezuskind zelf, 
die later de Christusgeest zal ontvangen, representanten van de 
ontwikkelingen die plaats zullen moeten vinden in de economie van nu, de
overwinning op het egoïsme door de naastenliefde en de broederschap. En
we mogen ook zeker de engel bij deze groep rekenen, de bode der goden,
die ons helpt, beschermt en begeleidt vanuit de hemelkrachten, naar de 
ware toekomst toe. Kunnen we steeds beter gaan luisteren naar de 
boodschap van onze engel, bij wakker bewustzijn of anders in onze 

10



dromen? Begrijpen wat hij wil? Verbinden wij ons met hem, zoals hij de 
behoeder is van ons lot als mens, ons helpt onze karmaweg te gaan?

Zo zien we vier representanten van het geestesleven, drie koningen en de
vierde koning Artaban, die ons willen helpen het geestgebied helder te 
maken, vrij en transparant. Zo zien we ook vier representanten van het 
rechtsleven, drie herders en de vierde die te laat kwam, maar wel toegang
heeft tot de essentie van het Christuswezen. En we zien vier represen-
tanten die in deze maatschappij van egoïsme in de economie de 
spiritualiteit willen brengen, de naastenliefde en de broederschap: Jozef, 
Maria, het kind en de engel. Met zijn twaalven staan zij achter de twaalf 
(of dertien) meditaties die je kunt proberen te realiseren in deze twaalf 
heilige nachten. Zij zijn de beelden die wij nodig hebben om vanuit onze 
gedachten en ideeën tot het wezen te komen, tot het wezen van het 
Kerstfeest, tot een beleving van de Kersttijd, tot een inspiratie van de 
twaalf heilige nachten voor de fundamenten van een nieuwe tijd.

  
De drie koningen bij Herodes       en de vier herders  bij Maria, Jozef, het kind en de engel

We shall overcome, some day. Want we hebben goede hulp van hoge 
wezens. Ook gestorven mensenzielen kunnen ons kracht geven en wij hen
ook! We zullen een nieuwe samenleving voorbereiden, een geestzelf-
gemeenschap gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en broederschap, 
samengevat: een nieuw tijdperk van liefde, van broederliefde. 

Een heel goed Kerstfeest, een extra inspiratieve Kersttijd toegewenst, 
juist in de huidige tijd, ter genezing van onszelf, ter genezing van de 
wereld!
En ook een goed, beter, en best Nieuw Jaar!   
                                                                       
                                                                           21-12-21
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