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Uitnodiging voor 'Antroposofie in Gesprek' avond. 

Datum & tijd: Dinsdag 17 december 2019; 17:30 – 21:30 uur 

Locatie: Bij het Instituut voor Biografiek, Van Oosthuyselaan 83, 3971PE Driebergen 

Onderwerp:  Wat betekent de (etherische) wederkomst van Christus voor ons?  
  door Annemarie Sijens. 

Kosten: € 10,00 (meer mag) Ter plekke contant te betalen. Inclusief koffie / thee. 

Maaltijd: Gelieve zelf broodjes of iets dergelijks mee te nemen. 

Aanmelden: Vanwege het maximaal aantal deelnemers (20) word je verzocht je 
  vóór woensdag 11 dec. aan te melden bij Wim van Gorcum,  

willem.vangorcum@kpnmail.nl. 

Programma: 17:30 - 18:00  Binnenkomst en onderlinge kennismaking. 
  18:00 - 18:30  Kennismakingsrondje aan de hand van het onderwerp. 
    Doel: opdat alle deelnemers weten wat hun mede-   
    deelnemers beweegt om vanavond aanwezig te zijn. 
  18:30 - 19:20 Inleiding. 
    (Annemarie zal laten weten of verhelderende vragen tijdens de  
     inleiding welkom zijn.) 
  19:20 - 19:50 Pauze waarin in kleine groepjes het gehoorde wordt besproken. 
  - Wat heb je gehoord? 
                            - Welke vragen roept dat op? 
      - Welke vragen stellen we in het belang van het gesprek? 
  19:50 - 20:50 Gesprek, na het inventariseren van de vragen / opmerkingen. 
    (Dit is niet een gesprek mét de inleider maar een    
        kringgesprek waarin de inleider participeert.) 
  20:50 – 21:20 Ronde met 4 categorieën van weerklank. (Een toelichting word je 
    voor 17 dec. toegezonden wanneer je je aangemeld hebt.) 
  21:20 - 21:30 Rondje. Wat neem je van deze avond mee naar huis? 

------------ 
 
 
De initiatiefgroep. 
Christian Zwiauer 
Jan Saal 
Wim van Gorcum 
(Deelnemers van de Sociale Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen) 
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Wat betekent de (etherische) wederkomst van Christus voor ons?  

We leven in een individualistische, materialistisch getinte samenleving. Tegelijkertijd staan we voor 
grote uitdagingen, die we individueel niet kunnen oplossen (klimaat, biodiversiteit, vluchtelingen 
etc). Het verschijnen van Christus in de etherwereld is de belangrijkste hulp die we bij het vormen 
van nieuwe, eigentijdse gemeenschappen kunnen ervaren.  
 
In de mensheidsrepresentant plaatste Steiner Christus tussen twee tegenkrachten. Met beide 
hebben we ons uiteen te zetten. Zien we de ander als Luciferisch, dan zijn we zelf naar de 
Ahrimanische kant opgeschoven. En vice versa. Gevoelens van verwondering maken dat we de 
ander in een nieuw licht kunnen zien. Wellicht zelfs gaan begrijpen. Medeleven bevordert 
vervolgens dat we gewetensvol handelen. Zo scheppen we gaandeweg ruimte voor Christus in en 
tussen ons. 
 
Ik verzorg deze inleiding naar aanleiding van mijn praktijkonderzoek naar Zijn wederkomst. Ik doe 
dit aan de hand van vier vragen. 

• Hoe werkt Christus' wederkomst door in onze lichamelijkheid? 
• Waar kunnen we Hem in onze individuele biografie ontmoeten? 
• Hoe kunnen we Zijn werking in het sociale versterken? 
• Wat betekent het als we Zijn wederkomst verslapen? 

 
Annemarie Sijens 
25 november 2019 
 


