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Michaël 

Op 29 september vieren we het Michaëlsfeest. Na een lange zomertijd 

kondigt de herfst zich aan. Het Michaëlsfeest vieren we als eerste in een 

reeks van herfstfeesten.  In deze tijd zo rond het Michaëlsfeest laat de 

zon ons vaak nog nagenieten van de zomertijd die we langzaam 

achterlieten. Veel bomen laten hun voorzichtig hun diepe herfstkleuren al 

zien, de blaadjes gaan vallen, een aantal vogels bereiden zich voor op de 

lange tocht naar het zuiden, de zon achterna. Andere dieren maken zich 

op voor hun winterslaap. De natuur, de aarde verstilt. Wanneer we verder  

in de herfsttijd goed kijken zien we dat de blaadjes die van de bomen 

vallen plaats maken voor nieuw leven. Daar waar het warm en diep 

gekleurde blad zich losmaakt wordt voor ons, weliswaar nog heel pril, al 

de aanzet van een nieuwe knop zichtbaar. Ooit wordt het weer lente. Het 

oude maakt plaats voor het nieuwe wat zich mag gaan ontwikkelen. 

Herfsttijd is oogsttijd, de gewassen zijn gerijpt, we worden uitgenodigd 

vaak tot ver in oktober de vruchten hiervan te plukken.  De vruchten met 

vaak harde schil met daarin de kwetsbare kern van vruchtbaarheid en 

nieuw leven, een nieuw begin. Michaël wil ons helpen te komen tot de 

kern. Naar dat wat van wezenlijk belang is. De terugtrekkende beweging van 

de natuur laat ons zien, dat we voor de taak staan niet onze krachten te 

putten uit de natuur maar uit onszelf. Het feest van Michaël kan ons 

hierbij helpen.  

Michaël wordt ook wel het aangezicht van Christus genoemd. Aartsengel 

Michaël is een  tijdsgeest  voor de gehele mensheid, Michaël  is de  

bruggenbouwer tussen hemel en aarde.  Aartsengel Michaël is waker en 

wachter, hij kijkt, ziet en wacht….  Op vele schilderijen en 

beeldhouwwerken zien we Michael met de weegschaal, het zwaard en de 

draak. De weegschaal, de balans om af te wegen en daarmee in vrijheid 

de  juiste keuzes te maken en weloverwogen bewuste besluiten te 

nemen. Wij worden hierbij uitgenodigd om naar ons eigen leven te kijken. 

Met het zwaard van kosmisch ijzer, niet bedoeld te verwonden of te 

doodden, maar om streng doch liefdevol te wijzen de draak en daarmee 

door te dringen tot het wezen(lijke) van ons bestaan We kunnen proberen 

liefdevol leiding te nemen over wellicht die draak die we in onszelf 

herkennen, de touwtjes in handen te nemen en zo ons eigen leven 

proberen sturing te geven.  
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Vanuit de KHKH cursus jaarfeesten  

Het Michaëlsfeest, de Michaël tijd was het thema van onze cursusochtend 

op 7 september. Wat vraagt de Michaëls tijd van ons, wat zien we in de 

natuur en wat beleven we zelf, hoe kunnen we vandaaruit een 

Michaëlsfeest vieren? Moeilijke vragen maar we kwamen wel direct met 

elkaar in gesprek. Beginnende bij ‘het overwinnen van de draak’ waar 

moed voor nodig is. Er klonken vele voorbeelden van draken die 

inmiddels overwonnen zijn maar ook draken die nog aandacht nodig 

hebben. Hoe doe je dat een draak bestrijden? We keken naar tal van 

klassieke en moderne afbeeldingen van Michaël. Naast Michaël met het 

zwaard al dan niet gericht op de draak wordt ook wel de weegschaal 

afgebeeld. Een weegschaal om te wegen, af te wegen, te overwegen. En 

dan tot een tot een goed besluit te komen. Ieder herkend dat in zijn of 

haar eigen leven. Je moet heel vaak keuzes maken wat soms moeilijk is, 

je gaat ‘wegen’, soms met anderen overleggen, het samen ‘wegen’ en 

vaak kom je dan tot een weloverwogen besluit en dat voelt goed. Soms 

kun je dat ook echt voelen als overwinning bijvoorbeeld als je besloten 

hebt een nieuwe cursus of opleiding te gaan volgen, nieuwe mensen 

ontmoeten of als je besloten hebt mee te doen aan het kerstspel. 

Hiervoor is moed en overwinning nodig.  

Aansluitend heeft ieder op zijn eigen manier een draakje uit klei 

geboetseerd. Ook hier was soms moed en overwinning voor nodig. Het 

mooie hiervan was dat zichtbaar werd dat je hier elkaar blijkbaar bij kan 

helpen en ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Michaëlsfeest  2016 

 

Vliegeren Het Duitse woord voor vlieger is Drachen (draak). 

De vlieger als beeld voor de strijd die Michaël ons voorhoudt: de vlieger 

als symbool voor vrijheid maar ook verantwoordelijkheid  “De touwtjes in 

handen nemen”. We laten een draakje op, gaan hem besturen, leiden, 

temmen.                                                                                               

We kennen allemaal het geluksgevoel, als de vlieger omhoog gaat; als we 

aan het touw trekken en de staart begint te klapperen. Wat is dat moeilijk 

vliegeren, we zijn afhankelijk van weer en wind. De vlieger met touwtjes 

die we vast moeten houden en op het juiste moment met het juiste 

zuchtje wind gaat de vlieger inderdaad omhoog. Soms hebben we hulp 

nodig van elkaar, moeten we samenwerken, op zoek naar de juiste 

omstandigheden en heeft de vlieger een zetje nodig of moet even van de 

aarde worden opgetild wanneer hij daar vastzit, niet elke ‘vlieger gaat 

zomaar op’. De vlieger laat zich uiteindelijk meenemen door de wind. Hij 

begeeft zich dan tussen hemel en aarde. Zonder touwtjes is de vlieger 

stuurloos. Maar daar beneden daar staan wij, wij hebben die touwtjes in 

handen en wij kunnen deze vlieger proberen te leiden door de wind en zo 

sturen dat de vlieger, ‘Die Drache’, de draak gaat waar wij dat willen. Dat 

is moeilijk, hiervoor werken, actief zijn, ook innerlijk actief worden en 

voelen, hoe sterk is mijn vlieger, hoe sterk is de wind, hoe sterk zijn de 

touwtjes en sta ik stevig. Soms moeten we bijsturen en dát kan op het 

moment dat wij de touwtjes goed in handen houden. 

Zo ook is dat in ons dagelijks leven. Wind mee, tegenwind, storm, we 

ervaren het allemaal in ons leven. We ervaren draken in ons leven, 

eigenschappen die we niet zo mooi vinden of lastig voor ons zijn. Het kan 

met ons op de loop gaan. Maar hoe is het als we verbinding, een lijntje 

kunnen leggen en deze draak, écht willen zien. Kunnen we dan die lijntjes 

in handen nemen en de draak in toom houden of misschien wel 

omvormen tot een kwaliteit?  
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Smeden 

De hitte van het vuur, de geur en kleur warm oranje 

rood  van het gloeiende ijzer geeft altijd weer een 

bijzondere en indrukwekkende sfeer. Er wordt 

gewerkt met de 4 elementen. Het ijzer wordt 

roodgloeiend gestookt in een vuur van smidskolen en 

daaronder wordt lucht geblazen.  Dan wordt het rode zachte ijzer op het 

aambeeld gelegd, waar het met de smidshamer in de juiste vorm wordt 

gebracht. Het ijzer wordt weer afgekoeld  in water. Het ijzer wordt weer 

hard en blijft in de lengte der dagen in die vorm.                                                                             

Aarde (Steenkool, ijzererts, kopererts)                                                   

Water (het beheersen van het vuur proces en het koelen van het ijzer) 

Vuur (smidsvuur)                                                                                 

Lucht (voor aan wakkeren van het vuur)  

Het smeden vraagt iets van ons, het vraagt om onze wils kracht. Het 

smeden vraagt ons geconcentreerd en wakker te zijn en om op het juiste 

moment met de juiste kracht, snel en doelgericht te handelen. Het 

smeden kan ons leren het vuur in onszelf te beheersen en wellicht om te 

vormen. 

Naast het ijzer uit de aarde kennen we ook het meteoorijzer. 

Meteoorijzer (Ferrum sidereum) 

Is een materie van kosmische oorsprong die voortdurend als een heel 

fijne regen op de aarde neerdaalt. De meeste meteorieten verbranden bij 

het binnentreden van de aarde-atmosfeer en slechts zelden vindt men op 

de aarde een groot stuk. In de oudheid werd 

het zeer harde en bijzonder taaie ijzer hoog 

gewaardeerd. De grote helden die voor 

onoverwinlijk golden, smeedden hieruit hun 

zwaarden. 

Wanneer men een stuk meteoorijzer slijpt, 

polijst en etst worden zeldzame structuren 

zichtbaar die voor dit kosmische ijzer typerend 

zijn, wat bij andere metalen niet het geval is. 

(‘Meteoorijzer’ uit; Weledaberichten, nr.139, sept.1986) 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2N1KuO08cCFSsg2wodGmkHFQ&url=https://vrijeschoolpedagogie.wordpress.com/2013/08/page/2/&ei=VSzkVb2PBKvA7Aaa0p2oAQ&psig=AFQjCNFXzyAx6r81KPlZ1kHOCYkETpjt7Q&ust=1441103299532985
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De Jaartafel  

Op de jaartafel gebruiken we warme kleuren, zoals oranje, zacht rood, 

goudgeel en  bruintinten. We zien deze kleuren ook terug in de vele 

vruchten en in vele schilderijen waar Michaël op afgebeeld is. Rood is ook 

de kleur van planeet Mars, de planeet die staat voor kracht en het rode 

ijzer. In deze tijd zijn ‘s-avonds vaak kometenregens te zien aan de 

hemel, een roodgloeiende lichtval. 

Het oranje wordt geïntensiveerd tot rood, deze kleur is zwaar, 

aarde gebonden en verwant met het ijzer. Bruin is geen kleur van 

de regenboog, maar ontstaat door vermenging van geel, rood en 

blauw; bruin is een warme kleur, door het warme bruin leren we 

de aarde lief te hebben. 

Ideeën                                                                                                   

Naast bloemen, vruchten, zaden, pompoenen, maïs, noten, bladeren, 

paddenstoelen, kalebassen en kastanjes kan je een draak maken, bijv. 

van stekelige bolsters. Een afbeelding van Aartsengel Michaël, een 

spreuk. 

 

 

 

 

 

 

Laat dankbaar tot ons nemen, 

wat ons de aarde bracht, 

                                in het besef dat al het leven, 

wordt gevoed door Offerkracht. 

                                                           Auteur Onbekend 

 

                                                 Afbeelding  ‘Michael en de draak’  Marjan van Zeyl 
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Programma van de dag 

Michaëlsfeest, donderdag 29 september 

Zoals elk jaar willen we hier gezamenlijk weer een 

mooie feestelijke werkdag van maken. 

08:45 uur ochtendspreuk in de Pinksterzaal 

10:30 uur Michaëls dienst met euritmie                        

‘Hoe Adam aan zijn naam kwam’ o.l.v. Ruth Niessen 

door bewoners en medewerkers van circuit 3 

Na de dienst; samen koffiedrinken met traktatie in de 

werkgebieden. 

(De traktatie kan na de dienst vanuit de Foyer worden meegenomen) 

12:00 uur feestelijke Michaëls-maaltijd in de huizen 

 

14:00 uur Open activiteiten; Vanmiddag 

kun je met je werkgebied vliegeren op het 

sportveld, kijken en helpen met het maken 

en verwerken van de compostpreparaten op 

tuinderij o.l.v. bewoners en medewerkers 

van‘ de kiem’ of samen met de smid grote 

klankstaven smeden op de boerderij. 

16:00 als afsluiting kunnen we kijken en luisteren naar 

het onderlinge klanken van de gezamenlijk gesmede 

serie klankstaven, Zonnewijzer Pinksterhuis. 

Iedereen gaat terug naar huis. 

      

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJmYtZjcxscCFUK-FAodcvkIGQ&url=http://www.anderewijn.nl/info/Biodynamische_wijnen.php&ei=Iq3dVZn_BML8UvLyo8gB&psig=AFQjCNG-shTI-K28DilaQK0awGPuQ77fDw&ust=1440677527465924
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  Laat mij een strijder Godes zijn 

Tekst; F. Lemmermayer                                       Muziek; A. Kunstler 
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Gevulde pannenkoek-rolletjes 

Met zuurkool, kaas en noten 

Het herfstspektakel duurt lang dit jaar. Veel bomen staan er nog steeds 
mooi gekleurd bij. Hieronder een heerlijk recept voor na een prachtige 

boswandeling.  

Voor 8 niet al te grote pannenkoeken 

 200 gram volkoren meel van tarwe, spelt of boekweit 

 2 eieren 
 500 ml volle melk 

 een snufje zout 
 kokosvet of milde olijfolie om in te bakken 

Voor de vulling 

 400 gram zuurkool 
 waterkers 

 16 walnoten 
 200 gram (geiten)roomkaas 

Alle ingrediënten voor de pannenkoeken mengen met een garde tot een 
glad beslag. Voor de verteerbaarheid van de pannenkoeken is het goed 

om het beslag een uurtje te laten staan voordat je gaat bakken. 

Walnoten doppen en fijn hakken. Zuurkool kleiner snijden. Zuurkool, 
walnoten en roomkaas mengen. Waterkers in smallere takjes snijden. 

De koekenpan moet heet genoeg zijn om goed pannenkoeken te kunnen 
bakken, maar te heet is ook niet goed. Wanneer de olie walmt, is hij te 

heet en staat de olie te verbranden. Dat is niet gezond. Bak de 
pannenkoeken op een middelhoog vuur, mooi goudbruin van kleur. 

Zuurkool-kaas-noten-mengsel op de pannenkoeken verdelen en 

uitsmeren. Een paar takjes waterkers in het midden leggen. 

Pannenkoeken oprollen. 

Lekker met een wortelsalade. 

 

Uit; recepten  www.antrovista.com  

 

 

http://www.antrovista.com/
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verder lezen 

Over Michaël 

Algemeen: 

Het tijdperk van Michael                                E. Bock                     

Jaarfeesten                                                                R. Steiner 

Schipper mag ik overvaren                                          J. v.d. Stok 

Een dozijn draken                                 L. Bos                             

De poort van de draak                                        A. Esterl  

De mens en zijn engel                                        R. Meyer                                     

Werkboek ‘Beelden als inspiratiebron                           B. Voorhoeve                                         

‘De vier jaarfeesten en de verbindingen met de natuur’ Wolter Bos 

    

Sprookjes Grimm  Thema: Moed, strijd  

 Roodkapje  

 IJzeren Hans 

 Het blauwe licht 

 Sterke Hans 

 De duivel en de drie gouden haren 

 De koningszoon die nergens bang voor was 

 De ijzeren kachel 

 De stuk gedanste schoentjes 

 

 

 

Voorleesboeken   

 De drie bruiloftsgaven        I. Verschuuren e.a.      

 Tatatoek          J. Streit     

 Stan Bolivan en de draak            T. Berger     

 De keltische Drakenmythe       J.F. Campbell  

 

 

 
     

                                     Een goede Michaëlstijd, Namens de jaarfeestengroep 

                                                                                                              Tanca Boot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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