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Stille week en paasfeest                                                           
Het paasfeest heeft geen vaste datum maar wel een vast tijdstip.                                       

Namelijk na 21 maart, het lentepunt, na de eerste volle maan en dan die zondag daarna 

dan vieren we het paasfeest.                                                                                              

De zon en de maan bepalen het paasfeest. In de Stille week zal het volle maan zijn.          

De aarde staat dan tussen de zon en de maan. We zien dat vaak afgebeeld op oude 

iconen; zon en maan aan weerszijde van het kruis.                                                                                                              

Het paasfeest, een feest van vele symbolen en gebruiken, deze kunnen ons helpen het 

paasfeest te ontdekken, te leren kennen en te begrijpen.                                                        

Lente, voorjaar maar ook lijden en opstanding. Een nieuw begin, een 

nieuwe tijd. 

De paashaas en eieren 

De eieren staan symbool voor nieuw leven, nieuwe 

mogelijkheden.  

Het ei lijkt van buiten een dode ‘steen’ maar na 21 

dagen bebroed te zijn geweest pikt zich er met veel 

moeite door de harde schaal een klein zacht donzen 

kuikentje uit. Een prachtig symbool voor het wonder 

van de opstanding. Eieren zijn universeel over de hele 

wereld en door de eeuwen heen het symbool voor leven 

geweest. Van oudsher zijn eieren offergaven geweest, 

vaak zelfs geverfd. Bij de Germanen bruin (aarde), geel 

(lentegodin) en rood (oppergod Wodan). De Egyptenaren hadden de 

mythe waarin de eerste god uit een ei geboren was. De overledene werd 

in eivorm begraven. Bij de Grieken was het de godin en oermoeder Nyx 

die een ei legde, waaruit de God met de gouden vleugels geboren werd, 

Eros de god van de liefde. Uit Finland (Kalevada) komen 

scheppingsverhalen waaruit hemel en aarde zijn ontstaan vanuit het ei.  

En dan de paashaas, symbool van vruchtbaarheid. Hij kwam uit het oosten, bruin als de 

aarde zelf. Hij draagt en brengt ons de eieren van de opstanding. Het nieuwe leven. Hij 

geeft ze niet zomaar, hij laat ons ernaar zoeken. Hij laat ons zoeken naar levenskracht. 

Hij doet dat in ons tuintje, het tuintje waar we wieden, waar iets kan groeien, kan 

ontstaan. De haas is slim, waakzaam, vruchtbaar, slaapt nauwelijks (hazenslaapjes), 

heeft geen eigen huis, geen muren die hem beschermen tegen de wind, de wereld is zijn 

huis, de hemel zijn dak. De haas heeft vele vijanden, wapent zich niet, altijd alert, altijd 

bezig te verdwijnen. Maar vooral; hij is onzelfzuchtig en offerbereid. Wanneer een 

soortgenoot in gevaar is en wegrent, moe wordt, zal de ander 

het overnemen en voor hem uitlopen, met gevaar voor eigen 

leven en zonder zelfzucht. Hij is dan ook het symbool voor ons 

hogere-ik.  

De haas maakt geen hol maar een leger,  een ‘sas’ (‘hij is in z’n 

sas’); waar ook de jongen geboren worden. De rammelaar; het 

mannetje staat bekend als uiterst intelligent en slim. Vogels 

maken soms gebruik van deze legers om hun eieren in te leggen 

en uit te broeden. Hij geeft een verstopplek voor de eieren. Zo 

vormt de haas een prachtig symbool voor ons “ik”. Een “ik” om 

ons aan te spiegelen. In deze periode kunnen wij groeien, weer 

een verbintenis krijgen met de geestelijke wereld en innerlijk 

wakker worden  
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Bomen en planeten, de dagen van de week   

De Stille Week mag misschien wel gezien worden als het oerbeeld voor het weekritme, 

met de verschillende kwaliteiten die de dagen hebben. De maandag heeft het karakter 

van de reiniging, de dinsdag het karakter van een uiteenzetting. Zo kan men in iedere 

dag van de week een kwaliteit herkennen. (uit: ‘perikopennotities’ van Joep Eikenboom). 

De namen van de 7 dagen van de week hebben we mede te danken aan de Germanen 

en de Romeinen. De dagen zijn genoemd naar de planeten als ‘bewegende 

hemellichamen’ en de Germaanse goden. Zon zondag, Maan maandag, Mars dinsdag, 

Mercurius woensdag, Jupiter donderdag, Venus vrijdag, Saturnus zaterdag.                                                                                    

Deze planetenkrachten, ook die van de andere planeten, werken in alle levende wezens, 

dus ook in ons door. Om dat te ontdekken en de overeenstemming met de namen van 

de dagen van de week te beleven kunnen we kijken naar de bomen, maar ook naar de 

kleuren, de metalen, de granen, die ons helpen de karakters en kwaliteiten  zichtbaar te 

maken.  

De verbinding met de granen kunnen we per dag ervaren tijdens het eten van de warme 

maaltijden in deze week; tarwe, rijst, gerst, gierst, rogge, haver en maïs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 



5 
Stille week en paasfeest 2020 

 

In huis 

                                                                                                                             

Dit jaar zullen we het paasfeest niet centraal en met z’n 

allen bij elkaar vieren maar met de mensen met wie je 

samenwoont in je huis. Hoewel we bijvoorbeeld de Stille 

weekvieringen/euritmie/paaswandelingen dit jaar niet 

gezamenlijk vieren wordt het toch voorjaar, het is wel Stille 

week en het paasfeest zal komen. Daarom hieronder een aantal mogelijke 
ideeën om de paastijd in de huizen vorm te geven. 

In veel huizen wordt in de dagen van de Stille week een plek vrij gemaakt op de 

jaartafel voor de kwaliteiten van de dagen van de week.                                                     

Met bijvoorbeeld de boomtak, de kleur, een graan, het metaal enz. van de dag. 

Je zou de dag kunnen afsluiten met een mooie spreuk. 

Je kan wat lekkers bakken alleen al de geur van vers gebakken broodjes of taart kan 

vreugde opwekken. Je kunt eitjes uitblazen en kleuren. En paaseitjes verstoppen en 

zoeken in je eigen tuintje! 

Op de sites; www.Antrovista.com , www.DoekHoek.nl en www.zonnejaar.nl  zijn vele 

verhalen, zelf-maak- ideeën e.d. te vinden.     

Spreuken 

De boomspreuken nemen op Bronlaak een belangrijke plaats in tijdens de Stille week. 

Jullie zouden in de Stille week als woongroep een  wandeling over het terrein,  langs de 

7 bomen kunnen maken en de boomspreuk kunnen uitspreken. Dit zijn de Es, Kers, Eik, 
Iep, Esdoorn, Berk en Beuk. Deze bomen zullen het lint dragen in de kleur van de dag.  

Je zou ook kunnen denken aan het spreken van de boomspreuken in huis elke dag dus 

een andere spreuk.                                                                                                                                                   
Zo ook de boomspreuken in ritme. De boomspreuken in ritme zijn gemaakt door Henk 

Ledeboer en leuk om te oefenen vanwege de verschillende ritmen. Misschien kunnen 

jullie zelf een trommel maken (van bijvoorbeeld een pan?) en het ritme proberen te 

slaan. Een aantal werkgebieden waren dit samen met Ruth al aan het oefenen om dit in 

de Stille week tijdens de euritmie te laten horen en beleven.                                                            
Inmiddels hebben vele huizen het boekje met boomspreuken die wij gebruiken in hun 

bezit. Ook zijn deze bijgevoegd in dit ‘klokje’.  

Naast de boomspreuken zou je ook de dagspreuken/meditaties kunnen gebruiken. 

(Bewerking van de tekst door Alexandra Buysman,  ‘Fur die Tage der Woche’ van W. 

Schuwirth, Anweisungen fur eine esoterische Schule’ en planetenzegels R. Steiner.)             

Samenstelling door Tanca Boot.  Of de perikooptekst lezen zoals we dat voorgaande 

jaren tijdens de ochtendspreuk deden. 

In de Stille Week zou er tijdens de euritmie een nieuwe spreuk klinken. Deze spreuk 

gaat over de zon. Die zou je ook kunnen uitspreken aan het begin van de dag of bij 

andere momenten in huis. Zie verderop in dit klokje. 

Misschien wil je je verbinden met de dag waarop je geboren bent? Op internet via de 

‘eeuwigdurende kalender’ kun je dit opzoeken als je het niet weet. Of heb je misschien 

lievelings-dag? Welke kwaliteiten horen bij die dag en waar vind ik die kwaliteiten zoals 

kleuren, bomen, metalen en planeten terug in het dagelijks leven? Het zou kunnen 

helpen bij het maken van de jaartafel, het beleven van de euritmie en misschien dienen 
als een opstapje naar het beleven en begrijpen van het paasfeest. 

http://www.antrovista.com/
http://www.doekhoek.nl/
http://www.zonnejaar.nl/
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                                    De zeven dagen van de week  

 

 

  Zondag 

  Zon 

  Wit 

  Hart 

  Goud 

  Tarwe 

  Es 

  Au 

 

Geboortedag 

       van… 

 

 

 

Maandag 

  Maan 

  Violet 

  Hersenen 

  Zilver 

  Rijst 

  Kers 

  Ei 

 

Geboortedag 

       van… 

  

 

 Dinsdag 

  Mars  

  Rood 

  Gal 

  IJzer 

  Gerst 

  Eik 

  Ee 

 

Geboortedag 

      van… 

 

 

Woensdag 

Mercurius  

Geel 

Longen 

Kwikzilver 

Gierst 

Iep 

Ie 

 

Geboortedag 

Van… 

 

 

 

Donderdag 

Jupiter 

Oranje 

Lever 

Tin 

Rogge 

Esdoorn 

Oo 

 

Geboortedag 

       van… 

 

 

Vrijdag 

  venus  

  groen 

  nieren 

  koper 

  haver 

  berk 

  aa 

 

Geboortedag 

       van… 

 

 

Zaterdag 

Saturnus  

blauw 

milt 

lood 

mais 

beuk 

oe 

 

Geboortedag 

       van…
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Gekleurde eieren                                                                                                            

De gelukkige eigenaars van de Aracauna-kip, die in Noord-Amerika veel als huisdier 

gehouden wordt, beschikken altijd over een voorraad gekleurde eieren, omdat deze 

unieke kip roze, blauwe en groene eieren kan leggen. Maar ook de Maran-kip uit 

Frankrijk, deze kip wordt ook wel de kip met de gouden eieren genoemd. Zij legt 

rood/bruine eieren. 

 

                        Eieren van de Aracuna-kip en de Maran kip 

 

Eieren kleuren                                                                                                          

Hoewel de Aracuna-kip en de Maran-kip gekleurde eieren leggen en hier niet zoveel 

kippen van dit bijzondere ras rondlopen, moeten de meeste mensen ze natuurlijk nog 

steeds zelf verven. Bovendien is dat ook erg leuk.  De eieren van een witte kip zijn er 

meestal het beste geschikt voor.   

Natuurlijke kleurstoffen; 

 Rode bieten (licht rood) 

 Sinaasappelschil (licht oranje) 

 Spinazieblad (licht groen) 

 Bosbessen (blauw/paars) 

 Uienschillen (beige)  

 Koffie (bruin tintje) 

 Water met schillen van een limoen of sinaasappel, wortel, selderijzaad (licht oranje) 

 Water met een stuk rode kool en een scheut azijn (roze) 

 In thee (bruin) 

 Kurkuma/koenjit/saffraan (geel) 

 Snij verse peterselie fijn en laat een nacht weken in water. Breng het ‘s morgens aan 

de kook en laat ze er net zo lang in liggen tot ze geelgroen kleuren                                                               

                                                            Bosbessen                                    

 

                                                        

     Kurkuma/saffraan                                                         Dillezaad en rode ui                                      

 

Wortel en gele ui 

                                                                                             Koffie 

 

 

                         Rode bieten                                   Rode kool bladeren 
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Boerenroerei 
Op weg naar Pasen 

April staat weer voor de deur. De vogeltjes zoeken strootjes en takjes om 

hun nestjes te maken. De zon is al warm, de wind is nog koud. De laatste 
boerenkool wordt geoogst. De aarde komt vrij voor nieuw zaad, voor een 

nieuw gewas.  

Lunch- of bijgerecht voor 4 personen 

 500 gram boerenkool, gesneden gewogen 
 6 eieren 
 100 gram gruyère 
 een scheutje volle melk 
 olijfolie 

 

Zijtakjes van de boerenkoolplant wassen, klein snijden en bakken in olie op 
een laag vuur. Regelmatig roeren.  

 

Kaas raspen op een grove rasp.  

Kaas, eieren en melk door de boerenkool roeren. Blijven roeren totdat de 

eieren gestold zijn. 

 

Lekker bij graangerechten als rijst, gierst, haver, gerst of pasta met een 

wortelsalade. Ook lekker als lunch met geroosterd brood. 

                                                                                                     Bron; internet; Antrovista/recepten 
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Perikoopteksten Stille week en Pasen 

 
 

Palmzondag 5 april: 
‘Intocht in Jeruzalem’ 

Johannes 12:11-18 
 

Maandag 6 april: 
‘Tempelreiniging’ 

Mattheus 21 : 12–14 
 

 
Dinsdag 7 april: 

’Lering en twistgesprekken in de tempel’ 

Lucas 20 : 1-17 
 

 
Woensdag 8 april: 

 ‘Zalving in Bethanië’ 
Marcus 14 : 3 – 1 

 
 

Witte Donderdag 9 april: 
 ‘Laatste Avondmaal’ 

Lucas 22 : 14 – 23 
 

 
Goede Vrijdag 10 april: 

 ‘Kruisiging en graflegging’ 

Mattheus 27 : 33-39 – 23 
 

15:00 uur; Mattheus 27 : 45 -54                                                        
‘Het sterven’ 

 
 

 
Stille zaterdag 11 april: geen schriftlezing 

 
 

 
Paaszondag 12 april: 

‘Hij is opgestaan’ 
Markus 16 : 2 – 8 
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De zon geeft licht                                                                                                        

aan de planten,                                                                                                

omdat de zon                                                                                                  

van de planten houdt.                                                                                                                           

Zo geeft een mens                                                                                                          

aan anderen zielelicht                                                                                

wanneer hij van de mensen houdt. 

 

 

                                                                                               Rudolf Steiner 

 

 

                                                                                               Schildering; Ninetta Sombart 
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Verder lezen 

 Pasen, Hemelvaart, Pinksteren,  Vereniging voor vrije opvoedkunst 

 Schipper mag ik overvaren, J. v.d. Stok 

 Levende metalen, Leen Mees     (ook als  E-book www.Antrovista.com ) 

 Leven met het jaar, Kutik 

 Van herfst tot zomer,  Fred Tak 

 Tussen Golgota en de Jordaan, Emil Bock 

 De vier jaarfeesten, R. Steiner 

 In de stroom van het jaar, Boogert 

 De dierenriem, Loek Dullaart 

 Jaarfeesten, Sweers 

 ABC- wijzer jaarfeesten, antrovista 

 Het christusbewustzijn, Danielle van dijk 

 De twaalf zintuigen, Soesman.  

 De kleuren, R. Steiner 

 Kleurenleer, Goethe 

 Jaarfeesten vieren met kinderen, Barz 

 Luisteren naar bomen, Bert Voorhoeve 

 Op doorreis naar jezelf, Bert Voorhoeve 

 Zon, maan en sterren, Mulder  

 Nieuwe testament 

 De bijbel in de kunst 

 Mensen en planeten, Veltman 

 Bomen en planeten, Julius 

 8-voudige pad, Joop van Dam 

 ‘Welke wijsheid is verborgen in het sprookje van Koning lijsterbaard’  J. Verbrugh 

 De jaarfeesten, R. Steiner 

 De vier jaarfeesten, de verbinding met de natuur, Wolter Bos 

 Van binnen naar buiten, planeetkwaliteiten in het onderwijs 

 De jaarfeesten, Fred Tak 

Voorlezen  

 Het zonne- ei, Elsa Beskow 

 Het goud van de armen, Dreissig 

 Laat mij het levenswater zoeken, Ineke Verschuren  

 Het mooiste geschenk, Summers                                                                            

Grimm,Koning Lijsterbaard, De wolf en de zeven geitjes, Roodkapje, 

Sneeuwwitje,Sneeuwwitje en rozerood, Hans en grietje, De kikkerkoning, Het 

levenswater,  De bijenkoningin, Jorinde en Joringel, De kristallen bol.         

 De vierde koning, van Dijk 

 De reis van Tobias, Nico ter linden/Bob Siljée 

 Het Bomenboek, bomenstichting                                                                                      

Internet  

 www.Antrovista.com , www.zonnejaar.nl en www.DoeHoek.nl    

 Perikopennotities  van Joep Eikenboom  

                                       Vrolijk paasfeest allemaal    

                                                                                                                                           Tanca Boot                                                                                                                                                     

http://www.antrovista.com/
http://www.antrovista.com/
http://www.zonnejaar.nl/
http://www.doehoek.nl/

