IN DE WEEK
Als uit de wereldverten
De zon spreekt tot de mensenzin
En vreugde uit de zielendiepten
Zich schouwend met het licht vereent,

met Rudolf Steiner het jaar door - weekspreuk 1
Dan stijgen uit der ziele hulsel
Gedachten tot in verre ruimten
En binden onbestemd
Het mensenwezen aan het geesteszijn.

Had jij dat gedacht?
Wat een verschil tussen Stille Week voor Pasen en de week daarna. In de stille week wendt de geest zich
uit de diepte van de ziel tot het wereldzijn, zoals in psalm 121: Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal. Het zou de synopsis kunnen zijn van een verhaal: “Er is iets gebeurd, dat
in de toekomst weer goed gemaakt zal worden”. Er is evenwicht, geen wanhoop, want – zoals vorige
weekspreuk zegt - “Dan laat uit hemelsverten, de levenskracht zich in de mensen neder.”
En nu is het Pasen geworden. De zon schijnt en het licht ontmoet de mensenziel. Het verhaal is
afgerond, het verleden heerst niet langer. De blik wordt naar de toekomst gericht. Gedachten vormen
zich, nog niet helder, maar met de wetenschap dat het goed gekomen is.
In de school weten de kinderen wel raad met Pasen. Ze beschilderen eieren, teken bloemen en vrolijke
Paashazen. Het is de alom aanwezige levenskracht die het gevoel meeneemt, die vrolijk en hoopvol
stemt. Uit de folklore kennen we de verhalen over Paasmarkten, waar de boerenjongens en -meisjes
elkaar ontmoetten om wellicht een partner voor het leven te vinden. Vreugde en gedachten aan een
toekomstige verbintenis. Ja, wat een verschil met stilte van de vorige week.
Daarom deze week een vrolijk lied dat gaat over het uitlopen van de natuur, het zingen van de vogeltjes
en het dansen van jongens en meisjes. Geen schaduw van het verleden, maar plezier in de toekomst. En
de verzuchting in deze vrij vertaalde habanera: ‘Had jij dat gedacht?’

Luister naar: https://www.youtube.com/watch?v=0s-SVMJ5zzw
Rudolf Steiner schreef voor iedere week van het jaar een spreuk die kleur en betekenis geeft aan de loop van het jaar. Hij beschreef met
woorden van 100 jaar geleden de werkelijkheid van nu. De weekspreuken zijn door mij vrij vertaald. Het origineel lees je hier:
https://www.antrovista.com/verdieping - klik op weekspreuk.
Kees Verhage

