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VAN AANVAARDING NAAR  

VERBINDING MET DE WERELD

Het jaarthema 2015-2016 is in zekere zin een voortzetting van 

het jaarthema 2014-2015, voor zover het te maken heeft met 

de michaëlische kwaliteit van de zelfkennis. Paul Mackay gaat 

verder met zijn bijdrage aan het jaarthema, in aansluiting op 

wat Helmut Goldmann in de vorige Motief schreef over de 

michaëlische verbondenheid met de wereld.

In mijn bijdrage wil ik uitgaan van twee voordrachten van Rudolf 

Steiner, Gemeinsamkeit über uns, Christus in uns van 15 juni 1915 

(GA 159) en Scheppen uit het niets, evolutie en involutie van 17 

juni 1909 (GA 107).

In de eerste worden door Rudolf Steiner drie karaktertrekken 

beschreven die in de Antroposofische Vereniging ontwikkeld 

zouden moeten worden en die een voorbereiding voor de vol-

gende, de zesde cultuurperiode betekenen. In de tweede wor-

den drie gebieden aangeduid waarin de mens scheppend werk-

zaam kan worden. In mijn artikel wil ik proberen de drie karak-

tertrekken met deze drie gebieden te verbinden. Als dat lukt, 

kan de wereldaanvaarding tot een betrokkenheid op de wereld, 

ja zelfs tot een verbondenheid met de wereld worden. Een ver-

diepte zelfkennis en een verdiept inzicht in de wereld worden 

daardoor mogelijk, zoals bedoeld in de spreuk die Rudolf Stei-

ner op 24 december 1918 aan Elizabeth Vreede gaf toen hij die in 

haar exemplaar van de weekspreuken schreef:

“Wanneer de mens zichzelf doorgrondt,

dan wordt het zelf tot wereld;

doorgrondt de mens de wereld,

dan wordt de wereld tot zijn zelf.”

Ontwaken voor werkzaamheid van engelen

De drie karaktertrekken duidt Rudolf Steiner als volgt aan. De 

eerste is die dat de mens meer en meer het vreemde leed als 

eigen leed zal voelen. De levenswerkelijkheid zal zich in die rich-

ting veranderen dat het welzijn van de enkeling afhankelijk zal 

worden van het welzijn van het geheel, dat de mens zich als deel 

van een geheel beleeft. Rudolf Steiner wijst er op dat dit soort 

wederkerigheid alleen op een gezonde wijze kan ontstaan als de 

mens in de huidige tijd een proces van individualisering door-

maakt en zich vooral beleeft als tegenover de wereld staande. 

Uit dit tegenover de wereld staan kan zich dan een nieuw soort 

wereldaanvaarding en betrokkenheid op de wereld, respectieve-

lijk verbondenheid met de wereld ontwikkelen.

De tweede karaktertrek hangt vervolgens samen met de indi-

vidualisering van de mens, die het dan mogelijk maakt dat op 

religieus gebied een volledige vrijheid van denken intreedt. Het 

religieuze leven wordt in de kracht van de individualiteit van de 

mens gesteld. Daar gaat ook mee gepaard dat er in het innerlijk 

van iedere mens een verborgen goddelijk element ontdekt kan 

worden. In moderne taal gevat zou dat dan worden: “De waar-

digheid van de mens is onaantastbaar.”

De derde karaktertrek hangt samen met het vermogen van de 

mens om te doorgronden. Als het lukt om het geestelijke in de 

wereld meer en meer te gaan doorgronden, dan krijgt de wereld 

een zin – en daardoor wordt het mogelijk om een diepere ver-

binding met de wereld aan te gaan.

Deze drie karaktertrekken, die in de Antroposofische Vereni-

ging ontwikkeld moeten worden, beschrijft Rudolf Steiner ook 

in de voordracht Individu en eenzaamheid van 10 oktober 1916 

(GA 168) en in de voordracht Het werk van de engelen van 9 

oktober 1918 (GA 182).

In beide voordrachten maakt Rudolf Steiner duidelijk dat deze 

drie karaktertrekken niet alleen dienen als voorbereiding op de 

zesde cultuurperiode, maar dat zij juist ook in de huidige tijd 

ontwikkeld zouden moeten worden, ja, dat engelwezens er zelfs 

op wachten dat mensen voor hun werkzaamheid ontwaken. Dat 

betekent dus dat het heel belangrijk is dat deze drie karakter-

trekken in de huidige tijd geleefd worden.

Schepping op drie gebieden

In de voordracht Scheppen uit het niets, evolutie en involutie wijst 

Rudolf Steiner erop dat de mens de mogelijkheid heeft om zijn 

verhouding tot de wereld vrij te bepalen. Dat betekent ook dat we 
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vanuit de heersende omstandigheden werkzaam kunnen worden. 

Deze mogelijkheid is ons gegeven door het binnentreden van de 

Christus in onze evolutie. De verbinding met het Christuswezen 

maakt de zogenaamde schepping uit het niets mogelijk, die ook 

als schepping vanuit het ik kan worden begrepen. Deze schep-

ping kan op drie gebieden voltrokken worden: op het gebied van 

de logica, dat van de esthetiek en dat van de ethiek.

Het gebied van de logica beperkt zich niet tot de zintuiglijke 

wereld. Vanzelfsprekend heeft de zintuiglijke wereld haar eigen 

logica. Zodra we echter in de wereld van het levende terecht-

komen, merken we dat dit gebied zijn eigen logica, dat wil zeg-

gen zijn eigen aard heeft. Goethe is deze aard, die tot uitdruk-

king komt in de metamorfose, op het spoor gekomen. Ook het 

gebied van de ziel heeft zijn eigen logica. Het is niet toevallig dat 

Rudolf Steiner de spreuk voor Elizabeth Vreede geschreven heeft 

in de weekspreuken, die op de intieme verbinding tussen zelf en 

wereld ingaan. In het meebewegen met het jaarverloop kan een 

proces van omstulping beleefd worden dat zich voltrekt in het 

zielengebied: zelf wordt wereld, wereld wordt zelf. Dit geldt ook 

voor het overschrijden van de drempel van de dood. Bovendien 

heeft Rudolf Steiner in de karmavoordrachten geprobeerd om 

het wezenlijke van het karmische toegankelijk te maken.

Het doorgronden van de mens krijgt een esoterisch karakter, 

komt steeds meer in de sfeer van de innerlijke evidentie. Dat 

betekent ook dat de beschreven soorten logica zich alleen voor 

de mens openen als de mens er zelf het initiatief toe neemt. 

Door zich deze logicasoorten eigen te maken, kan de mens de 

wereld dienovereenkomstig doorgronden. Er ontstaat een bete-

kenisvolle samenhang.

Innerlijke openheid 

Op het vlak van de esthetiek gaat het niet zozeer om subjec-

tieve smaakoordelen, maar het gaat er veel meer om zich inner-

lijk open te stellen voor de wereld zodat er een ander soort 

waarneming kan ontstaan. Vooral het sociale leven heeft deze 

innerlijke openheid nodig, die ook kan worden begrepen als 

een ontwaken aan de ziel en aan het geestelijke van de andere 

mens. Door deze wijze van ontwaken begint de mens een eerste 

begrip voor de geestelijke wereld te ontwikkelen. Het intermen-

selijke op zich is belangrijk, maar het is als het ware ook een 

poort naar contact met geestelijke wezens.

Voor het gebied van de ethiek wordt in het negende hoofdstuk 

van De filosofie van de vrijheid van Steiner het ethisch individu-

alisme als scheppende werkzaamheid van de mens beschreven. 

Niet een algemeen geldend, moreel gebod leidt mij, maar mijn 

liefde voor de handeling. Ik voltrek haar omdat ik haar liefheb. 

Zij wordt goed als mijn in liefde gedompelde intuïtie op de juiste 

wijze in de intuïtief te beleven samenhang met de wereld staat.

Betekenisvolle samenhang

Deze scheppende werkzaamheid van de mens op de drie 

beschreven gebieden kan verbonden worden met de drie eer-

der beschreven te ontwikkelen karaktertrekken. De scheppende 

werkzaamheid in het domein van het denken, respectievelijk in 

het domein van de logica, maakt het voor de mens mogelijk door 

het denken de geest te bereiken. Een inzicht in de geestelijke 

natuur van de wereld wordt daardoor bereikt; er ontsluit zich 

een betekenisvolle samenhang. Het scheppen van deze beteke-

nisvolle samenhang is opgave van de geesteswetenschap.

Als het gebied van de esthetiek zo zeer ontsloten wordt dat 

daarin de waardigheid van de andere mens niet alleen geres-

pecteerd, maar ook beleefd wordt, dan wordt in iedere mens 

een verborgen goddelijk element gezien en wordt iedere ont-

moeting tussen mensen als religieuze handeling, als sacrament 

beleefd. Vooral in deze tijd beleven wij in welke mate de vrijheid 

van denken op religieus gebied onder druk staat.

Ten slotte maakt het ethisch individualisme een soort ethiek 

mogelijk van waaruit concreet ieder mens de andere mens als 

verwant kan zien, waaruit een solidariteit in het omgaan met 

het leven kan ontstaan. Een wereldwijd voor-elkaar-werkzaam-

zijn effent de weg waarop de mensen elkaar wederzijds een 

bestaan op de aarde mogelijk maken.

Deze scheppingen uit het ik zorgen ervoor dat de mens meer 

en meer van schepsel tot schepper wordt en daardoor medever-

antwoordelijk wordt voor de ontwikkeling van de wereld. Het 

is indrukwekkend om te zien hoe Rudolf Steiner deze karakter-

trekken eerst (1915) als voorbereiding op de volgende cultuurpe-

riode beschrijft en ze dan, aan het einde van de Eerste Wereld-

oorlog (1914-1918), als noodzakelijk beschouwt voor het schep-

pen van gezonde verhoudingen in de huidige tijd. Zij vormen de 

binnenkant van de driegeleding van het sociale organisme.

Door deze scheppingen uit het ik kan uit een aanvaarding van 

de wereld een michaëlische betrokkenheid op de wereld en een 

verbondenheid met de wereld ontstaan.

Paul Mackay is lid van het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging, 

gezeteld in het Goetheanum in Zwitserland.

De drie vertaalde voordrachten zijn verschenen bij Uitgeverij Pentagon.

Overgenomen uit Anthroposophie weltweit, nr. 2/2015, vertaling: Hans Schenkels


