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Nieuwe communie met de wereld 

 

Stefano Gasperi behandelt het jaarthema van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft 

met gedachten over de scheiding van mens en wereld – en hun vereniging. Uitgangspunt is de 

spreuk van Rudolf Steiner: 

 

Wanneer de mens zichzelf doorgrondt, 

dan wordt het zelf tot wereld; 

doorgrondt de mens de wereld, 

dan wordt de wereld tot zijn zelf. 

 

Met de volgende zinnen wordt in Genesis 3, 5-7 het hele drama van de mens beeldend verteld: 

“Toen sprak de slang tot de vrouw: jullie zullen geenszins de dood sterven, maar God weet: 

op de dag dat jullie hiervan eten, zullen jullie ogen geopend worden en jullie zullen zijn als 

God en kennis hebben van goed en kwaad. En de vrouw zag dat van de boom goed gegeten 

zou kunnen worden en dat hij een lust voor het oog was en begeerlijk, omdat hij de mens 

verstandig maakte. En zij nam van de vrucht en at en gaf haar man, die bij haar was, er ook 

van en hij at. Toen werden hen beiden de ogen geopend en zij merkten dat ze naakt waren en 

vlochten vijgenbladeren en maakten daarvan schorten voor zichzelf.” 

 

De mens als wond 

 

De mens is niet gebleven zoals de goden aanvankelijk hadden gedacht. Om de menselijke 

emancipatie, de mogelijkheid tot de vrijheid en het zelfbewustzijn van de mens mogelijk te 

maken, moest de ‘gouden’ harmonie van de heelheid verloren gaan. De ogen worden geopend 

– de mens begint een zintuiglijk wezen te worden. Hij schaamt zich omdat hij merkt dat hij 

naakt is. Het is de schaamte voor de naaktheid van het zijn. Naakt is de mens, naakt is de 

wereld die zich nu – met het openen van de zintuigen – voor het eerst als objectieve wereld 

voor de mens plaatst. De menselijke zintuigen zijn in ons getuigen van deze splitsing tussen 

mens en wereld, zij zijn uitdrukking van een ziek proces, maar ook van een in de toekomst 

mogelijke genezing. 

De mens staat sprakeloos voor de wereld, maar deze wereld en hijzelf zijn nu een raadsel. 

Hier duikt het bekende motief op: de mens als wond. Medisch gezien wordt een wond als 

‘doorsnijding van weefsel’, als ‘continuïteitsonderbreking’ gekarakteriseerd. Wat een eenheid 

was, verdeelt zich in twee randen. Wat doe je om een wond te genezen? Je moet eerst de 

beide randen bij elkaar brengen, ze verenigen en ze aan elkaar naaien. De eigenlijke genezing 

moet echter van de eigen weefselkrachten komen. Als mensen dragen we die wond allemaal, 

zoals het Amfortasthema in Richard Wagners opera Parsifal laat zien: “Alleen een wapen is 

geschikt: de wond wordt slechts gesloten door de speer die haar trof.” Het is aan ons om deze 

wond vanuit de diepte van ons wezen te genezen. Mens en wereld moeten zich weer met 

elkaar verenigen. 

 

Afgrond van de vrijheid 

 

Door deze scheiding en de afdaling in de materie stort de mens zich steeds meer in de 

afgrond: de existentialisten spreken van de afgrond van de vrijheid, tegelijkertijd van de 

noodzakelijke ontwikkeling van het egoïsme. Ook deze afdaling in het materialisme en 

egoïsme zou je als een belangrijk pathologisch proces kunnen opvatten. Dat te boven te 



komen zou dan een grandioos genezingsproces zijn, de overwinning of beter gezegd: de 

opvoeding tot zelfverloochening, de ontwikkeling van de liefde uit de vrijheid. Hier moeten 

we een brug bouwen over deze afgrond heen. 

“Deze sprong over het niet-zijn ten opzichte van de kosmos kan de mens slechts maken 

dankzij de werking van Michaël en de impuls van Christus”, schrijft Rudolf Steiner in 

Kerngedachten van de antroposofie. Wat Michaël wil. (GA 26, 164). Een week voor de brand 

van het eerste Goetheanum heeft Rudolf Steiner tegen Ita Wegman gezegd dat in de kringen 

van de Antroposofische Vereniging de werkelijke “instemming met de geest”, de “moed tot 

verwerkelijking van de geest ontbrak” (Peter Selg: Rudolf Steiner). 

Dan komt de Weihnachtstagung 1923/24 en die brengt het merkwaardige woord 

Weltenzeitenwendeanfang. Hoe kunnen we dat tegenwoordig begrijpen? Wat is dat nieuwe 

begin dat in verbinding staat met een ander omslagpunt in de tijd? Het mysterie van Golgotha 

kan als een grandioos, universeel genezingsproces worden opgevat: wat door de Christus-

offerkracht als een zaad in de aarde en in de mensheid gelegd werd, kan nu alleen – met de 

nieuwe heerschappij van Michaël na afloop van het Kali Yuga en in het tijdperk van de 

bewustzijnszielenontwikkeling – door de offerdaad van Rudolf Steiner bij de kerstconferentie 

van 1923/24 door ieder individueel mens vrij worden begrepen en verwerkelijkt. 

Dat is de belangrijke opgave die Rudolf Steiner ons en de Antroposofische Vereniging heeft 

toevertrouwd: de belangrijkste taak van de antroposofie zou eigenlijk zijn, de huidige 

beschaving door opstandingskrachten te genezen. Aan het einde van de kerstconferentie 

neemt Rudolf Steiner op de volgende wijze afscheid van de leden: “Laat deze warme harten 

krachtig, geneeskrachtig werkzaam worden in de wereld.” (GA 260, voordracht van 1 januari 

1924) 

 

Brug naar de wereld 

 

Hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe en met welke kracht vinden we weer de mogelijkheid 

om een nieuwe brug naar de wereld te slaan? Rudolf Steiner beschrijft de werking van 

Michaël aan de hand van een parabel: een kromme lijn als beeld voor de afdaling in het 

egoïsme (de eerste Michaëlopenbaring), de andere kromme als beeld voor de weg omhoog 

door de vleeswording van het woord en de vergeestelijking van het vlees. De mens moet de 

kracht van de liefde ontwikkelen. “Michaël gaat met alle ernst van zijn wezen, zijn houding, 

zijn handelen in liefde door de wereld. Wie hem volgt, is liefdevol in zijn verhouding tot de 

buitenwereld. En liefde moet zich als eerste ontplooien in relatie tot de buitenwereld, anders 

wordt zij eigenliefde.” (GA 26, ‘De wereldgedachten in het werken van Michaël en in het 

werken van Ahriman’) Liefde is het tegendeel van iedere scheiding, liefde is altijd inclusief. 

Liefde is “een houding, een karakter-oriëntering die de betrokkenheid van een mens tot de 

wereld als geheel en niet alleen tot een afzonderlijk ‘object’ van de liefde bepaalt”, aldus 

Erich Fromm in De kunst van het liefhebben. 

 

De vier liefdesfases 
 

In de Kerngedachten beschrijft Rudolf Steiner dit afdalingsproces als volgt: “Het goddelijk-

geestelijke doet zich in de kosmos in de volgende fases op verschillende wijze gelden: 1. door 

zijn oereigen wezen; 2. door de openbaring van dit wezen; 3. door de werkzaamheid, als het 

wezen zich uit de openbaring terugtrekt; 4. door het werk, als in het tot verschijning komende 

heelal het goddelijke er niet meer is, maar alleen zijn vormen.” (GA 26, Kerngedachten van 

de antroposofie, 112) Een afdaling dus in vier fases. 

In het prachtige boek De zuil en het fundament van de waarheid spreekt Pavel A. Florenskij in 

de elfde brief (‘De vriendschap’) diepgaand over de liefde en noemt vier liefdesfases die bij 



de Grieken al bekend waren en die nu – door de Christusimpuls – een verdieping en 

toekomstige verwerkelijking kunnen ervaren. Deze vier fases voeden de mens op tot 

onzelfzuchtigheid; door hen leert hij liefde te realiseren van de eerste zinnelijke vormen tot 

aan de hoogste spiritualisering: Eros, Storge, Philia en Agape. Vier fases dus als afdaling in 

het egoïsme, vier fases als weg omhoog door de liefde: vier ziektefases – vier genezingsfases. 

 

Verinnerlijking van de werkelijkheid 

 

Deze weg omhoog door de nieuwe morele macht van de liefde doorloopt de mens, als hij 

vanuit zelfkennis de wond – de scheiding tussen object en subject, ik en wereld – al in het 

bewustwordingsproces geneest en overwint. De christelijke weg is de weg van de 

verinnerlijking van de werkelijkheid: de wereld wordt letterlijk verslonden, gegeten. 

Paracelsus had als hoogste doel niet alleen zieke mensen te genezen, maar het geheim van de 

menswording te doorgronden. Alle natuurverschijnselen, aldus Paracelsus in Het maal van de 

Heer, zouden “mensenvlees in mysterio” zijn, daarom zou het avondmaal de universele 

genezing zijn (“wij eten ons het eeuwige leven in”). Hoe krijgen we dat voor elkaar? 

Exemplarisch geeft Rudolf Steiner ons precieze aanwijzingen. In De wereld van de zintuigen 

en de wereld van de geest wordt ons getoond hoe de mens weer met de wereld kan 

communiceren, hoe het bewustwordingsproces een nieuwe verbinding, een nieuwe communie 

met de wereld wordt. 

Ik en wereld zijn weer één, bewustwording wordt cultus. “Deze antroposofische beweging is 

geen aardedienst, deze antroposofische beweging is als geheel tot in elk onderdeel een goden-, 

een godsdienst.” (GA 260, voordracht van 24 december 1923, ’s ochtends) 

Dit voltrekt zich ook weer in vier fases en gaat uit van vier morele kwaliteiten (GA 134): 

1. Reiniging van de zintuiglijke waarnemingen door het verwonderen 

2. Reiniging van het denken door eerbied, verering van de waarheid 

3. Zich in wijsheidsvolle harmonie voelen met de wereldwetten 

4. Gelatenheid ten opzichte van de kosmische ontwikkeling door de overgave aan de 

buitenwereld 

 

Door de overgave aan de buitenwereld – de empathische interesse in de wereld en in de 

medemensen – groeit in ons de wil om in deze wereld te handelen, haar lief te hebben en haar 

te veranderen. Het verzamelde werk van Rudolf Steiner is dan niet alleen ‘balsem’ om onze 

bloedende wond te verzachten, maar het wordt een machtig instrument om in de wereld de 

juiste en de noodzakelijke zaak op het juiste tijdstip te verwerkelijken. Dat is de ware 

zelfverwerkelijking: “Wat de mens is, is hij door de zaak die hij tot de zijne maakt.” (Karl 

Jaspers) Met deze innerlijke houding kan de mens medeschepper, medehelper van de hogere 

hiërarchieën zijn, kan de weg van Michaël naar de Logos doorgaan. 

Rudolf Steiner: “Je moet je aarde-ik wel verliezen om een beeld te kunnen krijgen van je 

werkelijke ware ik. [...] Het ware ik wil niet gezocht zijn, als het [...] zich moet openbaren: en 

het verbergt zich als het wordt gezocht. Want het wordt alleen in de liefde gevonden, en liefde 

is overgave van het eigen wezen aan het vreemde wezen. Daarom moet het ware ik als een 

vreemd wezen gevonden worden.” (GA 84) 
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