
 

 

 

Stadsklooster Haarlem Adventskalender, 2021. 
 

De Adventstijd is een mooie periode om op het afgelopen jaar terug te blikken, al 

onze gevoelens te ontwarren en daarop te reflecteren. Doe je met ons mee?  

Deze kalender laat je elke dag even reflecteren door middel van inspiratie op het 

gebied van stilte, aandacht en schoonheid. Elke dag vind je hier een korte opdracht 

of vraag die je op je eigen manier mag beantwoorden.  

• De adventskalender van Stadsklooster is geschikt om alleen te doen, maar 

zeker ook om met je partner/ gezin/ familie/ vrienden te doen! Dat levert 

mooie gesprekken op aan tafel.  

• Je kunt een opschrijfboekje gebruiken om je gedachtes, antwoorden en 

inzichten op te schrijven.  

• Of maak een groepsapp met een paar dierbaren en deel daarin je ervaringen 

over deze adventskalender. 

• Als je een adventskrans of een plek met vier kaarsen in huis hebt in de 

adventstijd, is het een mooi ritueel om te beginnen aan de vraag of opdracht 

met het aansteken van de kaars(en) van die week.  

• Je kunt ook een klein altaartje maken waarop we de adventstijd zichtbaar 

maken in de lijn van de antroposofie die in de adventstijd de ontwikkeling 

van de aarde symboliseert (aarde, planten, dieren, mens).  

• Niks moet, alles mag; je kunt onze kalender ook iedere dag alleen even lezen. 

Geef het de aandacht die jij ervoor hebt.  

Veel plezier!  

 

 

 

 

 

 



DAG 1. 

Dag van het eerste licht.  

 

De eerste kaars mag branden, 

wij zien een beetje licht, 

dat ook voor ons gaat schijnen, 

is dat geen mooi gezicht? 

 

Stenen als symbool voor de aarde 

Het eerste licht van Advent is het licht van de stenen. 

Stenen die leven in kristallen, schelpen en botten. 

- Rudolf Steiner - 

 

Volgens de antroposofie van Rudolph Steiner kun je het ontwikkelproces van de 

aarde en jezelf in vier rijken opdelen. In deze eerste week staat het gesteente 

centraal, als symbool voor de aarde en het aardse, het eerste rijk. 

 

~Aandacht~ 

Als je meedoet met het maken van een altaartje kun je hiervoor bijv. een kistje of een 

plank of een plekje op een kastje nemen. Ook hier; alles is goed. Doe wat goed voor 

jou voelt.  

Maak dan vandaag op jouw altaartje thuis een paadje van mooie stenen, schelpen 

en/of botjes waarlangs Jozef en Maria op weg kunnen gaan richting de stal.  

 

Wil je liever geen altaartje maken, zoek dan buiten een mooie steen.  

Een mooie aanleiding om de natuur in te gaan vandaag en allerlei materialen te 

verzamelen! 

 

~Stilte~ 

Neem dan een van je vondsten in je handen, sluit je ogen en concentreer je 

gedurende een paar minuten op dat wat je in je hand hebt. Probeer je voor te stellen 

hoe het zijn plek op de aarde heeft, hoe ziet die plek eruit, hoe is het daar? Hoe is het 

voorwerp verbonden met leven? Welke kwaliteiten heeft dit voorwerp? Laat het 

zich meevoeren, is het onvermurwbaar, heeft het schoonheid? Een noodzaak? 

 

~Maak er een herinnering van – schoonheid~  

Pak eventueel je schriftje en schrijf op welke gedachten je over je vondst krijgt. Of 

vertel elkaar erover als je de kalender samen beleeft met anderen. Je ervaringen hier 

delen mag natuurlijk ook.  

Alles is goed. 

 

Veel plezier! 



 

------------------------ 

 

DAG 2.  

Wat is voor jou het grootste geschenk van 2021? 

 

~Stilte~ 

Doe je ogen dicht, en denk aan dat moment. Probeer terug te gaan naar het gevoel 

dat je toen had. Was je blij, opgelucht, dankbaar?  

En waar in je lijf voel je dat?  

 

~Aandacht~ 

Houd dat gevoel vast, concentreer je op die plek in je lijf en probeer je voor te stellen 

hoe die plek goudkleurig en warm wordt. Voel je het gloeien?  

 

Stel je nu voor hoe dat gouden licht zich bij elke uitademing verder door je lichaam 

verspreid, tot in elke vezel, en daarna buiten je lichaam. Het gouden licht omhult 

langzaam maar zeker alle mensen, alle dieren, álles! 

 

Als alles goud en warm is, voel dan even hoe je erbij zit. Glimlach je? Ben je ontroerd? 

Zit je rechtop of juist niet? 

 

~Maak er een herinnering van – schoonheid~ 

Open dan rustig je ogen, probeer dat gevoel vast te houden, en beschrijf in je boekje, 

of deel, wat je hebt ervaren. 

 

------------------------------ 

 

DAG 3.  

Wie was jouw engel dit jaar? 

 

Denk eens terug aan het afgelopen jaar en dan specifiek aan een persoon die veel 

voor jou heeft betekend.  

 

~Stilte~ 

Ga zitten met je ogen dicht en denk aan die persoon. Hoe heeft deze persoon zoveel 

voor jou betekend en wat doet dat met jou? Kun je dat helemaal ontvangen? En waar 

voel je dat in je lijf? Kun je dit groter maken dit gevoel?  

 

~Aandacht~ 



Stel je nu voor dat je je dankbaarheid naar deze persoon mag sturen. Misschien door 

iets tegen deze persoon te zeggen, of hem/haar te omhelzen in gedachten, of een 

kaartje te sturen, etc. Hoe wil je deze persoon bedanken? 

 

~Maak er een herinnering van – schoonheid~ 

Bedenk voor jezelf hoe je dankbaarheid aan deze persoon kunt uiten en kijk of je dit 

deze week ook daadwerkelijk kunt doen. Schrijf die brief, of stuur dat kaartje of geef 

die knuffel.  

 

--------------------------- 

 

 

DAG 4. 

Wat is jouw mooiste eigenschap? 

Wat brengt die eigenschap jou? 

Wat brengt die eigenschap de ander? 

 

~Stilte~ 

Maak een woordspin: zet een timer op 3 minuten, schrijf je naam in het midden van 

een blad en schrijf daaromheen in losse woorden alle eigenschappen van jou (positief 

en minder positief) die je kunt bedenken tot de tijd op is. 

 

~Aandacht~ 

Welke springt eruit voor jou? Omcirkel die. 

Neem nu een nieuw vel en schrijf die eigenschap in het midden. Zet weer een timer 

op 3 minuten en associeer op dat woord. Schrijf álles op wat er in je opkomt! 

 

~Maak er een herinnering van – schoonheid~ 

Schrijf nu een stukje dat begint met: Ik ben dankbaar dat ik [je eigenschap] ben… 

En verwerk in dat tekstje wat die eigenschap jou en de ander brengt. 

 

Tip: als je deze opdracht met anderen doet, kun je ook de opdrachten voor elkaar 

maken: een mooi cadeautje!  

 

---------------------------------- 

 

DAG 5.  

Wat ben je afgelopen jaar vergeten te vieren? 

 

~Stilte~ 

Door corona of gewoon omdat je het druk had; misschien is er wel iets dat je 



overgeslagen hebt dit jaar om te vieren. Je verjaardag? Je nieuwe baan? Dat je 

verliefd werd of verhuisd bent? Sluit je ogen en denk er maar even over na. 

 

~Aandacht~ 

Om iets te vieren, een moment te markeren, kan een ritueel heel mooi zijn. 

Misschien doe je dat nu al wel door bijvoorbeeld elke avond een kaars aan te steken 

op tafel, of heb je een bepaald ritueel rondom verjaardagen. 

 

Stel je eens voor dat het moment is aangebroken om datgene wat je dit jaar niet 

gevierd hebt alsnog te doen. Bedenk daar een mooi ritueel voor.  

 

~Maak er een herinnering van – schoonheid~  

Je kunt het weer opschrijven of delen met je dierbaren. En wellicht beslis je wel om 

het ritueel alsnog dit jaar uit te voeren, zodat je dat voor jou bijzondere moment toch 

nog kunt vieren.  

 

Vind je het lastig? 

Beschrijf dan eerst eens een aantal onderdelen van het ritueel: 

- Een symbool 

- Een handeling 

- Een moment op de dag 

- De aanwezigen 

- De bedoeling van het ritueel 

- Het gevoel je na afloop hebt 

 

Succes en vooral: veel plezier! 

 

----------------------------- 

 

DAG 6.  

Schenk - heilige 

In en rond de Adventstijd gedenken we verschillende ‘schenk-heiligen’. Denk maar 

aan Sint Maarten die zijn mantel deelt, de Drie Koningen die geschenken naar Jezus 

brengen en Sint Nicolaas die inspireert om met anderen te delen. 

 

~Stilte~ 

Maak een rondje door je huis, in gedachten of fysiek, en kijk of er iets je aandacht 

trekt dat je aan iemand zou willen weggeven. Iets moois uit je huis dat je een ander 

gunt, iets kleins symbolisch, een kledingstuk, plantje, alles is goed.  

 

~Aandacht~ 

Bedenk of voel voor wie dit geschenkje is. Schrijf dan een klein kaartje erbij met 



daarop beschreven wat datgene dat je weggeeft voor jou betekent/ heeft betekend, 

en waarom je het die ander zo gunt. 

Hoe voelt dat om te doen? Wat brengt het teweeg? 

 

~Maak er een herinnering van – Schoonheid~ 

Breng het geschenkje naar degene toe binnenkort. Doe dit het liefst zonder die 

persoon te zien; stuur het met de post of zet het voor de deur. Als je het geschenkje 

hebt gegeven, schrijf dan even op hoe dit voor je was of deel het weer met je 

dierbaren.  

 

Leuk hè, geven!  

 

------------------------------------------- 

 

DAG 7. 

Vandaag is het nieuwe maan. De maan dagen zijn bij uitstek geschikt om even te 

reflecteren op je leven. Ze komen iedere maand terug en zo kun je telkens even 

afstemmen op jezelf. Vanuit de oosterse filosofie wordt er met nieuwe maan 

symbolisch gezaaid; je zet hierbij een intentie voor de komende maand. Wat is er het 

afgelopen jaar niet van gekomen, of bij in geschoten? Wat wil je verwezenlijken, wat 

wil je weer meer aandacht geven?  

 

~Stilte~ 

Sluit heel even je ogen en denk aan de nieuwe maan. Een kleine sikkel in de lucht die 

het donker maakt op aarde. Een perfecte tijd om iets in de donkere grond te stoppen 

wat jij zou willen laten bloeien. Wat zou jij als een klein zaadje in de grond willen 

stoppen? Ga verder in op het eerste wat in je gedachte naar boven komt.  

 

~Aandacht~ 

Neem datgene wat je in gedachte hebt genomen en bedenk hier een voorwerp bij, 

iets wat er symbool voor kan staan. Bijvoorbeeld; als je meer wilt gaan koken ipv 

afhaal, kun je een houten lepel pakken uit je keuken. Pak deze in.  

 

~Maak er een herinnering van – Schoonheid~ 

Leg je pakje op een plek waar je er dagelijks aan herinnerd word en maak het een 

nieuw symbool in je huis. Je laat het pakje net zolang ingepakt totdat het niet meer 

nodig is en je daadwerkelijk meer aandacht bent gaan geven aan datgene.  

 

Vind je het moeilijk, dan kun je altijd weer de volgende nieuwe maan gebruiken om 

met mildheid weer opnieuw te kijken naar deze intentie. Geef het tijd, de maan heeft 

deze ook.  

 



---------------------------- 

 

DAG 8.  

Het Tweede Licht van Advent 

 

Het Tweede Licht van Advent is het licht van de planten.  

Wortels, stengels, blad, bloem en vrucht. 

Waardoor wij leven en groeien. 

- Rudolf Steiner - 

 

~Aandacht~ 

De planten symboliseren het Tweede Rijk. 

Versier je altaartje met mooie bloemen, blaadjes, takjes groen of iets anders dat het 

plantenrijk voor jou symboliseert. Ga lekker de tuin in of maak een wandeling om je 

plant-symbolen te zoeken. 

 

~Stilte~ 

Kies eens een takje/bloem/blaadje en leg dat bij je op tafel. Bekijk het alsof je in de 

spiegel kijkt en jezelf ziet. Wat zie je? Sluit even je ogen om te voelen wat er met je 

gebeurt als je jezelf als een bloem / takje / blaadje bekijkt.  

 

~Maak er een herinnering van – Schoonheid~  

Pak je boekje erbij of deel het met je dierbaren. Schrijf of vertel in de ik-vorm, 

bijvoorbeeld: Ook al wordt het kouder en treedt de winter in, ik voel nog steeds mijn 

eigen kracht en pracht. En deze geven me hoop in de donkerte die er straks aan 

komt.  

 

----------------------------- 

 

DAG 9. 

Ontkiemen 

 

De plant ontkiemt in het duister der aarde, 
Het groen ontspruit door de kracht van de lucht; 
De vrucht wordt rijp door de macht van de zon. 
Zo kiemt onze ziel in de schrijn van het hart; 
Zo groeit in wereldlicht de geestesmacht, 
Zo rijpt in Godes schijn des mensen kracht. 
- Rudolf Steiner- 

Wat zegt deze spreuk jou in relatie tot 2021? 
 
~Stilte~ 



Sluit even je ogen en denk terug aan het afgelopen jaar. Wat van dit afgelopen jaar 
past goed bij dit gedicht? Is er iets dat afgelopen jaar voor jou ontsproten is? Iets waar 
je eindelijk aan begonnen bent, of wat je ontdekt hebt als passie? En hoe voelt het 
voor jou dat dit ontkiemd is in je leven? Voel je de kracht die hierdoor op gang 
gekomen is in je leven? De energie die erdoor is gaan stromen? Ook al is het maar een 
klein beetje.  
 
~Aandacht~ 
Kies een favoriet muzieknummer waar jij altijd goede zin van krijgt en energiek door 
gaat voelen. En doe hierop een heerlijke dans op je eigen, mooie, manier. Je kunt dit 
helemaal in je eentje doen, of juist met je gezin of partner. Kies wat goed voelt.  
 
 
~Maak er een herinnering van – Schoonheid~ 
Ga direct na de dans even zitten of liggen en laat naar boven komen hoe je hier een 
herinnering van wilt maken. Misschien door het op te schrijven, of een tekening te 
maken. Misschien wel door een selfie te nemen van je stralende jij. Alles prima.  
 
Heb een mooie, stralende dag! 
 
---------------------------------- 
 

DAG 10. 

Wat vind jij het meest indrukwekkende natuurverschijnsel dat je kent? 

 

~Stilte~ 

Sluit je ogen en ga met je gedachten naar dat natuurverschijnsel. Probeer je het 

vanuit al je zintuigen voor te stellen; hoe klinkt het, hoe ruikt het, hoe voelt het aan 

etc. 

 

~Aandacht~ 

Beeld je dan eens in dat dat natuurverschijnsel jouw levensstroom is, jouw energie. 

Hoe kun je dit natuurverschijnsel betrekken op jouw levensstroom? En kun je het 

ook voelen in je lichaam, dat jij verbonden bent met dit natuurverschijnsel?  

 

~Maak er een herinnering van – Schoonheid~ 

Pak een pen en papier, zet een timer (op 3 tot 5 min) en beschrijf jouw levensstroom. 

Begin je zin met “Mijn levensstroom is als een [natuurverschijnsel], ik…” 

Vind je het fijner om beeldend aan de slag te gaan met deze opdracht? Grijp je kans! 

Alles is goed zolang het jouw gevoel ondersteunt of voedt om echt in die 

levensstroom te duiken. 

Je kunt ook een mooi plaatje zoeken van jouw natuurverschijnsel en delen waarom 

dit past bij jouw levensstroom.  

 

------------------------------------- 



 

DAG 11. 

Wat heb jij nodig om in 2022 tot bloei te komen? 

 

Tijdens het Tweede Licht van Advent staan de planten en bloemen centraal. Zij 

hebben onder meer water, licht en lucht nodig om tot bloei te komen.  

 

~Stilte~ 

Sluit je ogen en ga met je gedachten naar hoe jij zelf tot bloei komt. Wat heb je nodig 

in je leven daarvoor? Voeding, tijd, slaap, liefde, rust, alles kan!  

 

~Aandacht~ 

Pak pen en papier, zet je timer (op 3 tot 5 min) en schrijf op wat jij nodig hebt om tot 

bloei te komen. Formuleer dat positief, dus niet dingen waar je vanaf wilt of die je 

tegenhouden en niet meer wilt, maar schrijf op wat je wél zou willen/ nodig hebt. 

 

~Maak er een herinnering van – Schoonheid~ 

Kies drie dingen uit wat je opgeschreven hebt. En deel de week zo in, dat je alle drie 

deze dingen minimaal 1x per week aandacht geeft. Zet het ook daadwerkelijk in je 

agenda zodat het komende tijd wekelijks terugkomt in je aandacht.  

 

Nog even dit: In de schrijfopdrachtjes vragen we vrijwel altijd om de dingen positief 

te formuleren. Dat wat je opschrijft doet iets met je energie. Als je noteert waar je 

allemaal vanaf wilt voel je je echt anders dan wanneer je beschrijft wat je graag zou 

willen. 

 

Bloeien maar! 

 

------------------------------------------- 

 

DAG 12. 

Wie heeft jou dit jaar geïnspireerd? En waarin? 

 

We zijn vaak geneigd om ons te laten inspireren door beroemdheden, influencers en 

personen uit de geschiedenis bijvoorbeeld. Daag jezelf eens uit om het dichter bij 

huis te zoeken, en niet in de voor de hand liggende hoek. 

 

~Stilte~ 

Sluit even je ogen en bedenk wie uit je omgeving jou dit jaar inspiratie heeft 

gegeven? Je kunt denken aan bijvoorbeeld de altijd vriendelijke buurman, of de 

behulpzame kassajuffrouw, die creatieve collega of dat eigenwijze vriendje van je 



kind. Alles is goed. Meestal is degene die het eerste in je gedachten komt, ook degene 

die je inderdaad het meest heeft geïnspireerd.  

 

~Aandacht~ 

Terwijl je zo met gedachten bij deze persoon bent, bedenk dan op welke passende 

manier je deze persoon kan laten weten dat hij of zij je geïnspireerd heeft. Misschien 

kun je deze persoon een brief schrijven, een kaartje of appje sturen of een klein 

cadeautje geven. Of misschien wil je wel een lied voor deze persoon maken of een 

mooie tekening. Of uit nodigen voor een wandeling waarin je het die persoon 

vertelt.  

 

~Schoonheid~ 

Werk je idee dat je net bedacht hebt verder uit. En creëer het ook echt; schrijf die 

brief of maak die tekening. Je mag zelf beslissen of je het ook echt aan die persoon 

(terug)geeft, alleen het bedenken en uitvoeren, creëert ook namelijk al dankbare 

energie.  

 

Vind je het spannend om het ook echt te geven aan die persoon? Bedenk dan hoe je 

het zelf zou vinden als je zoiets zou mogen ontvangen van iemand die vindt dat jij 

hem of haar hebt geïnspireerd.  

 

Mooie dag! 

 

-------------------------------- 

 

DAG 13.  

Vallende bladeren. Wat is er dit jaar verloren gegaan? 

 

Het woord “verlies” associëren we vaak met een overlijden. Daar kan het in deze 

opdracht natuurlijk zeker over gaan. Maar er gaat soms iets anders verloren. Een 

uitzicht, een toekomstperspectief, een kans, een verbinding enzovoorts. 

 

En bij “verlies” denk je heel vaak aan iets dat je graag had willen houden. Maar soms 

is het ook een zegen om iets niet meer te hebben. Soms is namelijk loslaten nodig 

voordat er iets anders kan ontstaan. Zo hebben de coronamaatregelen je misschien 

doen inzien dat je meer rustige avonden hebt gekregen i.p.v. ook in de avonden er 

nog op uit moeten voor sociale verplichtingen, werk of sport.  

 

~Stilte~ 

Sluit weer even je ogen en loop het afgelopen jaar even na in vogelvlucht. Bedenk de 

dingen die je dit jaar allemaal bent verloren. En dus niet alleen de negatieve dingen, 



maar ook juist de positieve dingen. Waardoor je meer ruimte hebt gekregen of 

gevoeld.  

 

~Aandacht~ 

Pak pen en papier en zet bovenaan je bladzijde “verloren”. Deel met een verticale lijn 

de bladzijde in twee delen. Schrijf een - boven de linker helft en een + boven de 

rechter helft. 

Zet je timer op 2 minuten en schrijf op de linkerhelft alles wat in je opkomt wat 

verloren is gegaan in 2021 en wat je betreurt. 

Zet je timer nogmaals op 2 minuten en schrijf op de rechterhelft alles wat in je 

opkomt wat verloren is gegaan in 2021 en wat je lucht geeft! 

 

~Schoonheid~ 

Maak er een herinnering van. Schrijf een van de dingen die je verloren bent en je 

lucht geeft op een klein briefje. Steek het briefje aan en terwijl het brandt, zet de 

intentie dat je zult koesteren dat je dit in je leven verloren bent en dat het je lucht 

geeft. Voel je lichtheid die tijdens dit ritueeltje ontstaat.  

 

Natuurlijk doet een opdracht als dit de pijn van een groot verlies niet verdwijnen, 

maar het kan je hoofd wel wat lichter maken als je óók kunt voelen dat er ergens 

wat lucht is ontstaan. 

 

------------------------- 

 

DAG 14. 

Welke plant wil jij zijn? 

 

Planten hebben allerlei eigenschappen. Sommige zijn te eten, of als geneesmiddel te 

gebruiken. Andere krijgen vruchten of bloemen. Sommige zijn giftig of kunnen 

prikken. Als je vooruit denkt aan 2022, welke plant past dan bij jou?  

 

~Stilte~ 

Sluit je ogen en bedenk wat jij het komende jaar meer wilt zijn,  waar je meer 

aandacht aan wilt geven in je leven of meer van wilt geven.  

 

~Aandacht~ 

Bedenk vervolgens welke plant of boom of bloem hierbij past. Misschien omdat deze 

die eigenschap heeft of omdat deze symbool staat voor datgene wat jij wenst. 

Bijvoorbeeld als jij graag sterker in je leven wilt staan, kun je denken aan een grote, 

sterke eik. Of wil je meer positief en blij door het leven, dan kom je wellicht uit op 

een zonnebloem.  

 



~Schoonheid~ 

Maak een herinnering aan deze plant, boom of bloem door hem bijvoorbeeld te 

tekenen. Of een kort tekstje erover te schrijven. Je kunt ook een afbeelding ervan 

opzoeken en ergens in je huis ophangen, zodat je hem regelmatig ziet. Of stuur hem 

in de groepsapp naar je dierbaren.  

 

Leef je lekker uit.  

 

---------------------------- 

 

DAG 15.  

Het Derde Licht van Advent. 

 

Het Derde Licht van Advent 

is het licht van de dieren. 

Dieren van boerderij, veld, 

bos, lucht en zee. 

Allen wachten zij  

op de grote geboorte. 

- Rudolf Steiner - 

 

De dieren symboliseren het derde rijk binnen de antroposofie. 

 

~Aandacht~ 

Versier vandaag je altaar met wat kleine diertjes, misschien een paar uit je kerststal. 

Je kunt dieren ook anders weergeven, bijvoorbeeld met mooie veren of een stuk klei 

met een pootafdruk.  

 

~Stilte~ 

Zet een van je diertjes of symbool van een dier eens voor je op tafel. Bekijk het eens 

goed en stel je voor hoe dit dier met zijn soortgenoten communiceert. Welke 

zintuigen gebruikt het? welke lichaamstaal? hoe beweegt het zich voort?, etc.  

 

~Schoonheid~ 

Zet je timer op 3 minuten en schrijf of teken alles wat in je opkomt hierover op. Je 

kunt ook steekwoorden kiezen.  

 

Zet je timer nog eens op 3 minuten en beschrijf of teken wat jij daar in jouw 

communicatie van zou kunnen leren. Denk bijvoorbeeld aan grenzen aangeven, op 

je gevoel afgaan, je stem laten klinken etc. Uiteindelijk kun je er ook een zin van 

maken die je als een soort mantra kunt gebruiken voor het komende jaar. 

Bijvoorbeeld; als ik haast heb, denk ik aan de slak en vertraag mijn stap. 



 

Mooie diereninspiratie gewenst! 

 

------------------------------------ 

 

DAG 16. 

Zoals je soms een kamer ingaat, niet weet waarvoor, 

en dan terug moet langs het spoor van je bedoeling, 

zoals je zonder tasten snel iets uit de kast pakt 

en pas als je het hebt, weet wat het was, 

zoals je soms een pakje ergens heen brengt 

en, bij het weggaan, steeds weer denkt, schrikt, 

dat je te licht bent, zoals je je, wachtend, 

minutenlang hevig verlieft in elk nieuw mens 

maar toch het meeste wachtend bent, 

zoals je weet: ik ken het hier, maar niet waar het om ging 

en je een geur te binnen schiet bij wijze van 

herinnering, zoals je weet bij wie je op alert 

en bij wie niet, bij wie je kan gaan liggen, 

zo, denk ik, denken dieren, kennen dieren de weg. 

 

Uit ‘Zoals’ – Van Judith Herzberg 

 

~Aandacht~ 

Lees dit gedicht een aantal keer, zacht in jezelf, maar ook hardop.  

 

~Stilte~ 

Na het een paar keer gelezen te hebben, wees even stil met je ogen dicht. Wat doet 

het gedicht met je? Waar gaat het over volgens jou? Welke zin blijft jou het meest 

bij? Welke gevoelens komen er bij je boven?  

 

~Schoonheid~ 

Het is tamelijk gebruikelijk om van mensen het ''beestachtige'' te laten zien, maar 

niet ons gemeenschappelijk intuïtief denken. Dat zit wel in dit gedicht. Laten we 

even onze intuïtie de ruimte geven. Zet een timer op 10 minuten en bedenk een 

activiteit waarin je je intuïtie wil laten stromen: dat kan schrijven zijn (haal je pen 

dan niet van het papier, maar blijf schrijven), of dansen, tekenen, yoga, zingen, of 

gewoon stil zitten. De enige voorwaarde is dat je het volledig vanuit je intuïtie inzet, 

zonder nadenken en blijft doen voor 10 minuutjes. Ken je weg… 

 

---------------------- 

 



DAG 17. 

Als jij een dier zou zijn, welk dier zou dat zijn? 

 

~Stilte~ 

Sluit weer even je ogen en bedenk welk dier jij bent. Dat klinkt misschien in eerste 

instantie een beetje oppervlakkig, maar verdiep je eens echt in kenmerken van 

dieren en denk hoe jouw eigenschappen passen bij een bepaald dier. 

 

~Aandacht~ 

Werk het in detail uit voor jezelf: Zou je in een roedel leven, trouw zijn aan 1 partner, 

een roofdier zijn of juist een prooidier? 

Waar zou je leven? In de lucht, in het water, in het bos of in de woestijn? Met wat 

voor soort andere dieren zou jij goed samen kunnen leven, en met welke juist niet? 

Wat eet je? Ben je druk of juist een tikkeltje lui? Ben je luidruchtig of juist heel stil, 

etc.  

 

Benader deze opdracht vanuit hoe jij nu bent, dus niet hoe jij misschien zou wíllen 

zijn. 

 

~Schoonheid~ 

Pak pen en papier, zet je timer (geef jezelf iets meer tijd dan anders) en beschrijf jezelf 

als dit dier. Je kunt er ook weer een tekening/schilderij van maken, of op zoek gaan 

naar een mooie afbeelding van dit dier waar jij jezelf in herkent. Doe datgene 

waardoor jij je eigen dier als herinnering kunt vereeuwigen.  

 

Heb een mooie dag! 

 

--------------------------------- 

 

Dag 18 

Winterslaap… 

 

De huidige coronamaatregelen vragen weer veel van eenieder. Sommige dieren 

houden een winterslaap om de winter door te komen. Je behoudt dan je energie, juist 

door je rustig te houden en niet teveel te doen. Letterlijk even slapen kan heerlijk 

zijn. En dromen ook. Want deze kunnen je verlangens in kaart brengen.  

 

~Stilte~ 

Sluit je ogen en stel je voor dat je even een slaapje doet met een heerlijke droom. Het 

thema van je droom wordt: een vakantie.  

Jij mag helemaal bepalen hoe/ met wie/ waarheen/ hoe lang etc. Hoe ziet die 

vakantie eruit? 



En uiteraard kun je ook echt een slaapje doen!  

 

~Aandacht~ 

Maak een droomkaart. Misschien ken je het nog van vroeger; je maakt een kaart 

waarop je verbeeldt of beschrijft hoe je wilt dat je droom gaat zijn. Deze droom over 

je ideale vakantie.   

 

~Schoonheid~ 

Bekijk vanavond je kaart voordat je gaat slapen in bed. Wat zegt deze kaart jou? 

Welke onderliggende verlangens spreken hieruit? Samenzijn? Alleen-tijd? 

Avontuur? Rust? Warmte?  

Leg dan je kaart onder je kussen en val heerlijk wegdromend over deze vakantie in 

slaap.  

 

Een lekker stukje winterslaap gewenst! 

 

----------------------------- 

 

DAG 19.  

Het is volle maan vandaag. Planten en dieren reageren op de volle maan. Sommige 

planten laten zich alleen bestuiven bij volle maan, bijvoorbeeld en van honden 

weten we dat ze soms meer uitgelaten kunnen zijn met volle maan.  

Ook op mensen werkt de volle maan. Sommige mensen voelen dit heel goed, 

anderen minder.  

Als de maan met haar zwaartekracht genoeg kracht heeft om eb en vloed op aarde te 

veroorzaken, dan kun je je voorstellen dat ook wij mensen iets daar van voelen. 

Misschien dat je soms onrustig slaapt, veel energie hebt, of juist hoofdpijn. In oude 

verhalen en religieuze tradities wordt het licht van de maan vaak gebruikt als beeld 

van de grootsheid van het goddelijke, of de liefde. Vanuit welke hoek je het ook 

benadert; de volle maan heeft zeker een sterke aantrekkingskracht. 

 

~Stilte~ 

Om je voor te bereiden op de opdracht van vandaag ga je even met je ogen dicht 

zitten en denk aan de volle maan. Voel het licht van de volle maan in je lichaam. 

Waar voel je dit? En wat voor een soort gevoel is dit? Is het warm? Koud? zwaar of 

licht? energiek of passief? Ook als je het moeilijk vindt om ook maar iets te voelen, 

visualiseer dan de maan alsof je naar de volle maan kijkt.  

 

~Aandacht~ 

Maak een avondwandeling in het volle maanlicht. Ga vanavond voor een klein 

ommetje van 20 – 30 minuten. En probeer je volledig op de wandeling te focussen; 



met je aandacht bij je voeten en wat je waarneemt om je heen. Laat je telefoon in je 

zak op stil. 

In de laatste paar minuten van je wandeling denk even over het afgelopen jaar en 

bedenk waar jouw licht op geschenen heeft dit afgelopen jaar? Wat heb je 

gekoesterd, verzorgd of aandacht gegeven? 

 

~Schoonheid~ 

Bij terugkomst thuis, gebruik het inzicht van je wandeling om een mooi versje te 

maken over datgene wat jij het afgelopen jaar aandacht hebt gegeven en je licht op 

hebt laten schijnen. Je kunt het ergens ophangen, of sturen naar iemand.  

 

Straal je licht!  

 

-------------------------- 

 

DAG 20. 

Goede blijvertjes | Wat blijf je doen in 2022?  

 

Het is gebruikelijk om aan het einde van het jaar goede voornemens te maken. Vaak 

nemen we ons dan iets voor om met iets te gaan starten of te laten in het nieuwe 

jaar. Maar laten we ook eens stilstaan bij wat mag blijven!  

 

~Stilte~ 

Sluit weer even je ogen en denk terug aan het afgelopen jaar. Is er iets wat je 

afgelopen jaar bent gestart of altijd al deed en eigenlijk heel fijn vindt in je leven? 

Misschien ben je wel begonnen met hardlopen of schrijven. Of heb je ontdekt hoe 

mooi de natuur is vlakbij je huis en hoezeer je ervan geniet als je dagelijks een half 

uurtje tijd wandelt. Of ben je meer betrokken bij het schoolwerk van je kind(eren). 

Maar iets heel kleins kan ook: Misschien drink je wel dagelijks een glas water in de 

ochtend, of lees je een boek i.p.v. op je telefoon te kijken voor het slapengaan.  

 

~Aandacht~ 

Kies een van deze handelingen uit die je fijn vindt in je leven. En voel wat het voor 

jou betekent dat je dit ritueeltje hebt. Wordt je er blij van? Of juist rustig? Gegrond? 

Gezond? Waar voel je het in je lijf?  

 

~Schoonheid~ 

Mooi aan rituelen is dat je het ‘heilig’ kunt verklaren door het een bepaalde richting 

te geven en het altijd op dezelfde manier te doen. Bedenk voor jezelf hoe je jouw 

ritueeltje heilig kunt maken: misschien kies je een bepaald glas waar je altijd dat 

eerste water mee drinkt in de ochtend. Of een bepaalde sjaal die je draagt tijdens je 



wandeling. Of smeer je handen lekker in voordat je je boek pakt in de avond. Wees 

creatief maar houd het simpel; zodat het ook makkelijk te realiseren is elke dag.  

 

Een beetje magie in je leven!  

 

---------------------------- 

 

DAG 21. 

Wie gun jij in 2021 een beetje extra liefde, gezondheid en/ of geluk? 

 

~Stilte~ 

Sluit je ogen en denk aan de mensen in je omgeving; familie, vrienden, collega’s, 

kennissen. Er is vast wel iemand in jouw omgeving, dichtbij of iets verder weg, die je 

licht gunt in het nieuwe jaar.  

 

~Aandacht~ 

Neem je tijd om echt even met je volle aandacht bij deze persoon te zijn. Waarom 

gun je deze persoon meer licht precies? En hoe zou dat licht er dan uit kunnen zien? 

Kun je daar zelf ook iets in betekenen? E hoe ziet dat er dan uit?  

 

~Schoonheid~ 

Wees een postduif: Schrijf diegene vandaag een (kerst)brief. Beschrijf hierin waarom 

je deze persoon zo graag een beetje licht gunt in het nieuwe jaar, hoe dat eruit kan 

zien en wat jij daar zelf aan kan bijdragen.  

Maak echt een cadeautje van deze bief! Misschien heb je mooi papier thuis, of kun je 

er een tekening bij maken, of plaatjes bij plakken. En...schrijf hem natuurlijk met de 

hand! 

 

Gun jezelf de tijd voor het schrijven van deze brief, maar doe hem wel liefst deze 

week nog op de bus! 

Wees een fijn lichtpuntje voor de ander!  

 

------------------------------------- 

 

DAG 22.  

Het Vierde Licht van Advent 

 

Het Vierde Licht van Advent 

is het licht van de mensheid. 

Het licht van liefde, het licht van gedachte 

om te geven en te begrijpen. 



- Rudolf Steiner - 

 

De mensheid symboliseert het vierde rijk binnen de antroposofische gedachte. 

Jozef en Maria naderen nu bijna de stal.  Wellicht kun je ze op jouw altaartje ook een 

mooi plekje geven. Of de mensheid op een andere wijze verbeelden op jouw altaartje.  

 

~Stilte~ 

Sluit even je ogen en denk even aan Jozef en Maria: er staat ze een grootste 

gebeurtenis te wachten. Denk dan aan je eigen leven en wat er met jou en iemand 

anders in je leven ook staat te gebeuren? Misschien met je partner; maken jullie 

plannen om te trouwen, kinderen te krijgen, te verhuizen, etc. Of misschien met je 

kinderen? Een nieuwe school? Nieuwe fases die eraan zitten te komen? Of met je 

ouders? Een operatie? Als je goed afstemt, vind je vanzelf een gebeurtenis die je met 

iemand tegenmoet gaat het komende jaar.  

 

~Aandacht~ 

Blijf bij deze gebeurtenis en die persoon waarmee je dit tegemoet zult treden. Zie 

voor je hoe dit gaat zijn. Maar ook hoe jullie daar met zijn tweeën in zullen staan. 

Hoe helpen jullie elkaar? Wat vind je er moeilijk aan? En waarom? Hoe helpt het jou 

om deze stap toch vol goede moed te maken?  

 

~Schoonheid~ 

Maak er een herinnering van. Je kunt kiezen hoe je deze herinnering wilt maken: je 

kunt opschrijven hoe jij denkt en hoopt dat deze gebeurtenis zal plaatsvinden. Maar 

je kunt het ook die andere persoon vertellen. Of misschien een kort videootje 

opnemen waarin je het vertelt en dit naar diegene sturen. Je kunt er uiteraard ook 

weer een mooie schildering of tekening van maken.  

Je mag zelf beslissen of je deze herinnering nu al aan de ander laat lezen of zien of 

pas nadat jullie de gebeurtenis hebben beleefd.  

 

Op mooie ervaringen!  

 

------------------------------------ 

 

DAG 23. 

Naar jezelf kijken. Laten we dit voor vandaag eens heel letterlijk nemen. Je ogen zijn 

namelijk de spiegels van je innerlijk en door gericht naar je eigen ogen te kijken, kom 

je weer even heel dicht bij jezelf.  

 

~Stilte~ 



Neem een plekje voor een spiegel, staand of zittend en kijk jezelf in je ogen aan. Zet 

een timer op 3 minuten en kijk, zonder af te dwalen of te gaan staren, jezelf recht in 

de ogen.  

 

~Aandacht~ 

Na die drie minuten sluit je even je ogen en stem je af op het gevoel dat dit kijken bij 

je heeft opgeroepen. Hoe voel je je als je naar jezelf kijkt en jezelf echt ziet? Wordt je 

daar vrolijk van of misschien ongemakkelijk? Kwam er veel voorbij, of iets dat 

overheerste de hele tijd?  

 

~Schoonheid~ 

Open nu weer je ogen en kijk jezelf weer aan. Vertel jezelf nu wat je gezien hebt. 

Begin met: ik zie een man/ vrouw die….. 

Als je er een herinnering van wilt maken, kun je het ook opschrijven of inspreken.  

 

Tip voor tijdens de kerstdagen: je kunt deze opdracht ook met je dierbaren samen 

doen, door in elkaars ogen te staren voor een paar minuten en elkaar dan te 

vertellen wat je hebt gezien. Want zo kom je ook even heel dicht bij de ander.  

 

----------------------------- 

 

 

DAG 24. 

Meeneem mensen.  

Aan het einde van het jaar is het goed om eens stil te staan bij de mensen in je leven. 

Zijn er mensen in je omgeving bij gekomen? Heb je nieuwe vrienden gemaakt? Zijn 

er relaties verloren gegaan of mensen om je heen overleden?  

 

~Stilte~ 

Sluit je ogen en laat de mensen uit jouw omgeving passeren voor je geestesoog. Begin 

bij je familie, je vrienden, kennissen, collega’s en mensen die je niet echt kent, maar 

wel vaak ontmoet (bij de kapper, bakker, in je straat).  

 

~Aandacht~ 

Geef speciaal wat extra tijd aan mensen die je pas dit jaar in je omgeving erbij hebt 

‘gekregen’. Misschien nieuwe collega’s of mensen die je dit jaar beter hebt leren 

kennen en nu misschien meer als vriend bent gaan beschouwen. Wat betekenen 

deze mensen voor je? Hoe voel je je daarbij?  

 

~Schoonheid~ 

Van deze laatste (aandachts)mensen, kies er drie uit. Bedenk hoe jij deze drie mensen 

kunt bedanken voor hun rol in jouw leven. Misschien wil je een klein kerstpresentje 



brengen, of een kaartje sturen. Alles wat in je opkomt, is juist. Het kan ook heel goed 

dat er voor alle drie een ander een idee ontstaat.  

 

------------------------- 

 

DAG 25. 

Mens. Het is een complex begrip; een mens. We zijn anders dan dieren en planten 

omdat we ons bewust zijn van onze plek op aarde. En we hebben zingeving nodig, los 

van ons instinct, om ons leven waarde te geven.  

 

Lees eens het gedicht ‘Mens’ van Toon Hermans hiernaast en sta vooral stil bij de 

laatste twee zinnen: hij maakt de aarde stuk én geeft de aarde zin.  

 

~Stilte~   

Lees het gedicht een aantal keren en sluit dan je ogen. Denk vooral aan de laatste zin. 

Hoe maak jij de aarde een beetje stuk? Het kunnen kleine dingen zijn; pak je nog te 

vaak de auto? Of scheid je je afval niet genoeg? Maar het kan ook meer abstract: sluit 

je mensen soms buiten? Oordeel je over anderen?  

En hoe geef je de aarde zin? Doe jij iets voor de ander? Douch je maar 2 minuten? Ben 

je minder vlees gaan eten? Zet je je in voor de buurt? Ben je vrijwilliger? Alles is goed!  

 

~Aandacht~ 

Kies een van de dingen die je gaat laten die de aarde stuk maakt (noem het een goed 

voornemen) en een van de dingen die jij doet die de aarde zin geeft. En sta even stil 

bij de gevoelens die beide oproepen. Hoe voel je je bij datgene dat je gaat laten? Voel 

je hoe het de aarde stuk maakt? Lucht het op om het te gaan laten? Lijkt het je 

moeilijk? En bij datgene wat je al doet dat de aarde zin geeft? Voel je dat het de aarde 

zin geeft? Op wat voor een manier? Kun je het volhouden komend jaar? Of 

uitbreiden?  

 

~Schoonheid~  

Maak er een herinnering van. Bedenk een creatieve manier hoe jij jezelf aan deze 

twee voornemens kunt laten herinneren. Je kunt er bijvoorbeeld twee post-its van 

maken en op een plek in je huis hangen waar je vaak langsloopt. Of zet het als een 

quote als schermbeveiliging op je telefoon. Zet het in je agenda, of koop twee 

steentjes die symbool ervoor staan en leg ze ergens neer of hang ze aan  

een kettinkje.  

 

Leef je lekker uit als mens!   

 

----------------------------- 

 



DAG 26. 

Mildheid mantra 

 

Het is bijna kerst. Laten we even de symboliek van de geboorte van Jezus bekijken 

vanuit een meer brede spiritualiteit. Een manier om dat te doen is te bedenken dat 

het verhaal ons herinnert aan de mogelijkheid van een heilige geboorte in onszelf. 

De geboorte van ons meest authentieke zelf. De hoopvolle belofte dat ieder mens kan 

worden wie hij werkelijk is. Zijn talenten en kwaliteiten maximaal tot bloei kan 

laten komen om zo een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. 

Een van de aspecten om je meest authentieke zelf te kunnen worden is met mildheid 

naar jezelf én anderen te kunnen kijken.  

 

~Stilte~ 

Sluit weer even je ogen en ga met je gedachten naar de ‘strenge’ stem in jezelf. Die 

stem die zegt dat je dingen niet kunt of niet waard bent. Die stem die je tegenhoudt 

en klein maakt.  

~Aandacht~ 

Praat nu eens even terug tegen die stem. En doe dit vanuit mildheid, niet door te 

vechten maar te kijken wat er ten grondslag ligt aan die stem. Misschien is het 

bescherming of angst? En wat zou je dan willen uitspreken tegen deze stem.  

 

~Schoonheid~ 

Maak er een herinnering van. Neem één zin die je net uitgesproken hebt tegen die 

stem en maak er een mantra van. Je kunt je bijvoorbeeld voornemen om deze zin 

elke dag tegen jezelf uit te spreken op een bepaald moment van de dag. Of je bedenkt 

er een melodie bij zodat je het af en toe kunt neuriën voor jezelf (op de fiets, in de 

auto, onder de douche….). Of schrijf hem op zodat je hem dagelijks ziet, of maak er 

een afbeelding van.  

 

Want je bent goed zoals je bent!  

 

-------------------------- 

 

DAG 27. 

Het is vanavond Kerstavond; we vieren hiermee de geboorte van Jezus. Wellicht 

heb je een stalletje of een plek op je altaartje waar kindje Jezus nu een plek kan 

krijgen. 

 

~Stilte~ 

Als je het kindje Jezus of een symbool van een kind of geboorte hebt neergelegd in je 

stalletje of bij je altaartje, sluit dan even je ogen.  



En denk aan wat er bij jou in het komende jaar geboren mag worden? Voor welke 

geboorte ben jij klaar? Staat er nog iets deze geboorte in de weg? En zo ja, wat is dit 

dan?  

 

~Aandacht~ 

Probeer bij het gevoel te blijven van datgene wat geboren wil worden en waarom dit 

nog niet gebeurd is. Voel waarom je het nog niet geboren hebt laten worden en stem 

af op de geboorte zelf. Voel wat dit teweeg brengt in jou? Voel het geluk, de 

opluchting, de voldaanheid, de tevredenheid. En laat dit door je hele lijf stromen.  

 

~Schoonheid~ 

Je hebt net gevoeld wat er nog in de weg staat om datgene in jouw leven geboren te 

laten worden. Schrijf dit op een briefje. Maak vanavond een haardvuur, of een 

vuurtje buiten in een vuurkorf, of als dat niet mogelijk is, steek een kaarsje aan. Geef 

het briefje aan de vlam(men) en zet voor jezelf de intentie dat je deze geboorte gaat 

laten plaatsvinden en je datgene wat er nog in de weg staat, in de vlammen laat 

opgaan. Hoe spannend dit misschien ook is… 

 

Laten we deze geboorte vieren!  

En we wensen je een fijne, rustige, gezellige kerst.  

 

  

 


