
 

 

 

 

Advent 2020 
In de Adventstijd overheerst de nachtelijke hemel, ongeveer 2/3 van een etmaal leven we in het donker. Door de 

stevige windstoten in november worden de laatste bladeren in de loop van de herfst van de loofbomen afgerukt. Het 

laatste ‘gevangen licht’ in de gele, oranje en rode herfstbladeren bedekt de bodem met een lichttapijt voordat het in 

de aarde verdwijnt. Terwijl het daglicht steeds meer afneemt, fonkelen de sterren door de kale twijgen van de bomen 

bij heldere nachten. De bomen staan als in een kosmische sterrenbloei. Terwijl hun voorbereide knoppen op een 

volgend voorjaar wachten, op de warmte van het toenemende zonlicht. Dan zullen ze gaan uitlopen en groenen. 

 

We zijn allen vertrouwd met de traditionele gebruiken van de Adventstijd: Adventskransen, kaarslicht, 

liederen zingen. Met de donkere dagen leven wij op de kerst toe en zijn in de stemming van ‘verwachting’. We horen 

wellicht verhalen over Sinterklaas, over de heilige Lucia, over Maria en Jozef, over de aankomende geboorte van het 

kerstkind of over herders die waken op het veld. Misschien openen we op de Adventskalender iedere dag wel een 

ander venstertje waarachter een verborgen beeld schuilt. Langzaam worden wij voorbereid op de geboorte. Deze is 

niet meer en niet minder dan een ‘Apocalyps’, een onthulling van het verborgene zoals de Griekse betekenis van het 

woord is. Een geboorte gaat sowieso nooit zonder de innerlijke ‘opschudding’ en weeën. In deze hele stemming van 

verwachting, van voorbereiding en van wording zoeken wij naar innerlijke rust en vrede. Maar vaak kunnen wij in de 

wereld om ons heen niet altijd de vrede vinden waarnaar wij op zoek zijn. Die kunnen we alleen zelf vanuit onze vrije 

Ik-activiteit innerlijk scheppen. Vooral in dit jaar zijn turbulente tijden aangebroken waarbij vele mensen door de 

coronacrisis een onzeker bestaan leiden. En wat nog opvallender is: door het vele leed, door de angst, door de 

verwarring en de onzekerheid die er heerst, spreken juist nu steeds meer mensen over het ontwaken van een ander 

bewustzijn, een ander inzicht. Alsof de crisis mensen aanzet tot hogere bewustzijnsvormen, tot spirituele inzichten, 

tot een metamorfose: het is inherent aan ‘ont-wikkeling’. Ontwikkelen is immers de ontrafeling van de verborgen 

wezenskern in ons die zich steeds meer kan onthullen, die een Apocalypse ervaart, zich ‘open-baart’. Dat gaat niet 

zonder pijn, innerlijke opschudding en crises. Een menswording waarin Gods wording is verborgen, zo klinkt het in het 

epistel van Advent.  

Verrassend kan voor ons dan het gedeelte van het evangelie van de Adventstijd zijn die – op aanwijzing van 

Rudolf Steiner – tijdens de mensenwijdingsdienst als ‘vaste’ perikoop wordt verkondigd: Lukas 21:25-36, een gedeelte 

uit de zgn. ‘kleine Apocalyps’ op de Olijfberg. De beschreven beelden zijn inderdaad apocalyptisch, dramatisch en 



bitter. Ze zijn totaal anders dan de eerder ‘zoete’ beelden van de verkondiging in Lukas 1. Alhoewel  de openbaring 

van de aartsengel Gabriël  de ziel van Zacharias en Maria ook niet onberoerd laat en in innerlijke opschudding geraakt. 

Maar desondanks wordt er vertrouwen gewekt doordat de engel een  “Vrees niet” uitspreekt.  

De kern van de boodschap van in Lukas 21 is eenduidig: “Waakt en bidt zodat je de kracht hebt om te ontkomen aan 

alles wat zal gebeuren en te staan voor de Mensenzoon”…..een appel aan ons IK. 

Laten we eerst kort stilstaan bij de ontwikkeling van de mensheid in verhouding tot de sterren; daarna 

beschouwen we wat als fenomeen aan het begin van de perikoop van Lukas 21 wordt beschreven met betrekking tot 

de tekens in zon en maan en sterren in het jaar 2020. 

 

De spirituele en de mechanische opvatting van het heelal 

Op een instinctieve manier keek de mensheid in vroegere tijden naar de uiterlijke sterrenhemel, waarachter hij 

geestelijke wezens waarnam. De zingeving van het leven werd afgestemd op de werking van kosmische krachten, op 

zon, maan en sterren/planeten die als inspiraties door ingewijden in cultuur-stichtende daden werden omgezet. 

Sinds Isaac Newton als grondlegger van de klassieke mechanica in de 17e eeuw zijn theorie over de zwaartekracht en 

de mechanische opvatting van de planetenstelsel ontwikkelde – als spel van zwaartekracht van materiële massa’s  (zijn 

inspiratie ontstond naar verluidt tijdens de pestepidemie van 1666) - brak hij met de 2000 oude idee van Aristoteles 

die zei dat voor hemel en aarde andere natuurwetten gelden. Tegelijkertijd rekent deze opvatting ook af met de 

spirituele opvatting van het heelal. Je zou het misschien zo kunnen formuleren: het kosmische wereldbeeld maakt als 

een vallende ster een ‘zondeval’ door, een val in de materie. 

Vanuit een materialistisch wereldbeeld is onze sterrenhemel ook sterk fysiek veranderd en zal steeds meer worden 

veranderd: De landing op de maan, de satellieten die als digitaal/mechanische ‘schijnsterren’ de hemel doorkruisen. 

Er wordt zelfs een plan gemaakt om het zonlicht te dimmen door een laag  krijtpoeder in de atmosfeer te sproeien. 

Al deze verschijnselen zijn uitdrukking van de bewustzijnsverandering van de mens die zijn instinctieve 

helderziendheid moest verliezen, de wereld sindsdien steeds materialistischer opvat, maar desondanks de kans heeft 

om uit eigen vrije kracht weer een geestbewustzijn te herwinnen.  

 

Tekens aan de hemel 

21:25 ‘En er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterren en beklemming zal bezit nemen van de volken op aarde ‘… 

Lukas begint gelijk met een kosmische dimensie: tekens in zon en maan en sterren. De mensheid heeft dit jaar (2020) 

de mogelijkheid gehad om een combinatie van een groot aantal zichtbare tekens aan de sterrenhemel te kunnen 

waarnemen die alle hun speciale kosmische werking uitoefenen of hebben uitgeoefend. 

Tekens in zon en maan en sterren: 

1) Conjunctie Pluto en Saturnus in Steenbok op 12 januari 2020 

2) Ringvormige zonsverduistering op 21 juni 2020 en totale eclips op 14 december 20201 

3) Vier maansverduisteringen in de bijschaduw (10/1;  5/6; 5/7; 30/11/2020)2 

4) Verschijning van de komeet Neowise op 27 maart 2020 

5) Grote conjunctie Jupiter en Saturnus in Waterman op 21 december 2020 

Het eerste teken is geweest op 12 januari 2020: een samenstand (conjunctie) van de planeten Pluto en Saturnus in 

het sterrenbeeld Steenbok. In de astrologie vinden we de volgende beschrijvingen en duidingen van dit fenomeen. 

Heel in het kort gekarakteriseerd gaat de volgende werking van deze planeten uit: Pluto heerst over macht en 

onmacht, over leven en dood, over schuld en belasting. Het begrip ‘plutocraten’  wil bijvoorbeeld zeggen: diegenen 

die door rijkdom een grote macht uitoefenen. Hun handelen achter de schermen staat onder invloed van Pluto (God 

van de onderwereld). In Steenbok concentreert zich de werking van Pluto op de politiek en overheid, op de economie 

en bedrijven. Saturnus (die dubbel zo sterk staat in zijn eigen teken Steenbok) en Steenbok heersen beiden over 

verantwoordelijkheid, hiërarchieën, gezag en over de vorm van het systeem. Ze behouden graag de controle over de 

zaken. De vorige samenstand (conjunctie) in Steenbok vond ongeveer 500 jaar geleden plaats 1518; de tijd waarbij 

Luther door zijn 95 thesen (1517) de macht van de Katholieke Kerk brak en de protestante Reformatie inleidde. 

 
1 https://hemel.waarnemen.com/zon/eclipsen/zonsverduisteringen_2001-2050.html 
2 https://hemel.waarnemen.com/maan/maansverduisteringen_2001-2050.html 



De samenstand ( conjunctie ) Pluto-Saturnus in Steenbok vormt een gevaarlijk duo dat de neiging heeft om iedere 

ondermijning van hun autoriteit te onderdrukken en te controleren. Onder deze conjunctie van Pluto en Saturnus in 

Steenbok veranderen er machtsstructuren en financiële systemen. Je zou dus kunnen zeggen: alle basis waarop een 

mens van onze tijd materieel en sociaal gezien steunt, dreigt omgevormd of uiteengedreven te worden. Het creëert 

een wankele bodem om op te staan, wekt angsten op en veroorzaakt gebrek aan vertrouwen. 

In zijn boek ‘Cosmos and Psyche’ dat in 2007 werd uitgegeven beschrijft Richard Tarnas (professor in filosofie en 

cultuurgeschiedenis) na een diepgaand 30 jarig onderzoek o.a. de verhouding tussen de invloeden van de planeten 

Pluto en Saturnus.3 Hij beschrijft het fenomeen hoe grote internationale crises en conflicten door macht en totalitaire 

impulsen, door geweld en onderdrukking over de aarde zijn gekomen onder de invloed van het regentschap van de 

genoemde samenstand/conjunctie (of andere aspecten). Om enkele voorbeelden te noemen: het uitbreken van de 

Eerste Wereldoorlog (1914-1918), het begin van de Koude Oorlog (1946-1948), de escalatie van de nucleaire 

wapenwedloop begin jaren 80 van de 20e eeuw. De aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001  

gebeurden overigens tijdens een oppositie  (een tegenover elkaar staan) van Saturnus en Pluto. De val van de Twin 

Towers en WTC-7 in het financiële centrum van New York had een grote impact op ons gevoel van veiligheid. Het was 

het begin van de ‘War on Terror’ en het misbruiken van macht. Het leidde tevens tot verstrekkende 

controlemaatregelen; denk aan meer ‘monitoring’ en de invoering van de wettelijk veroorloofde afluisterpraktijken 

binnen de ‘Patriot Act’4… al met al een interessante constatering… 

 

                

                                       ringvormige zonsverduistering 21 juni 2020              zonsverduistering met ‘corona’ 

Ieder jaar vinden er meerdere gedeeltelijke of gehele zonsverduisteringen plaats, maar op ons halfrond is dit niet altijd 

zichtbaar. Toch gaat er een geweldige werking van uit. Met het begin van de zomerzonnewende, op 21 juni 2020, 

wanneer de zon zijn hoogste punt aan de hemel heeft bereikt, vond een op het Zuidelijk halfrond en o.a. in Pakistan,  

India, China waarneembare ringvormige zonsverduistering plaats (rond 07:47u MEZT).  Een totale eclips op 14 

december 2020 zal volgen (waarneembaar in o.a. Chili, Argentinië rond 18:20u MET), een week voordat de 

winterzonnewende plaatsvindt.  

Alles wat de mens doet, heeft zijn geestelijke terugslag op de kosmos. Wat een mens aan wilskracht, aan impulsen en 

instincten ontwikkelt dat straalt voortdurend uit in de kosmos. De werking van deze stralen van de wil veranderen zich 

beduidend wanneer er juist een zonsverduistering begint. Rudolf Steiner beschrijft o.a. dat bij zonsverduisteringen de 

ongevormde wilskrachten, de begeerten en instincten van de mens ongefilterd in de kosmos kunnen terechtkomen. 

Normaalgezien is het fysieke zonlicht in staat om deze niet morele krachten terug te dringen, in toom te houden, als 

het ware te verbranden zodat ze op de mens zelf terugvallen. Bij zonsverduisteringen lijdt de kosmos schade door 

deze onopgevoede, ongetemperde wilsimpulsen. “Wanneer er een zonsverduistering plaatsvindt, dan bestaat de 

mogelijkheid dat de slechtheden van de aarde zich uitbreiden in alle hemelrichtingen.”5 

Terwijl juist bij maansverduisteringen de mens - die kwade bedoelingen heeft - vanuit de kosmos door boze machten 

in zijn denken geïnspireerd kan worden (zelfde voordracht). 

Het centrale orgaan van de mens is het hart dat tegelijkertijd een zonneorgaan is. Wanneer de mens de geestelijke 

krachten van het hart opwekt en met de kracht van Christus verbindt, dan kan er een nieuwe zonnewijsheid verworven 

worden. Juist in tijden van de grootst mogelijke uiterlijke verduistering, waarvoor de zonsverduistering een reëel 

symbool is, bestaat de mogelijkheid dat het innerlijke Christuslicht het sterkst kan ontwaken. 

 
3 Richard Tarnas: Cosmos and Psyche, hoofdstuk 5 blz.209, First Plume Printing mei 2007, ISBN 978-0-452-28859-1 
4 https://nl.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act 
5 Rudolf Steiner, GA 213: Menschenfragen und Weltenantworten 1969, blz.39, 2e voordracht Dornach 25/6/1922 



Toen in 1985/1986 na ongeveer 75 jaar  de komeet Halley weer verscheen, werd de mensheid er door de 

uitspraken van Rudolf Steiner aan herinnerd dat de betreffende komeet de tendens heeft om de mensheid nog meer 

in het materialisme binnen te leiden.6  

Op 27 maart 2020 werd verrassend genoeg de komeet Neowise aan de Zuidelijke hemel ontdekt. Midden juli was hij 

met het blote oog waarneembaar in de Grote Beer. In 1923 doet Rudolf Steiner een heel andere uitspraak m.b.t 

kometen: Hij karakteriseert ze als ‘vrijheidshelden van het universum.’ “Wanneer wij een komeet zien, moeten we 

iedere keer dat een komeet verschijnt een vrijheidsgedicht maken, omdat zijn verschijnen samenhangt met onze 

vrijheid!”7  

 

De onlangs ontdekte komeet NEOWISE 

Een samenstand/constellatie van grote betekenis vindt dit jaar (op de cusp/drempel) van het sterrenbeeld Waterman 

plaats. De twee grootste planeten Jupiter en Saturnus komen voor het eerst weer sinds 1623 op 21 december zeer 

dicht bijeen, maar het hoogtepunt van deze constellatie ligt net 4° onder de horizon (0° en 29’,  19:22u MET). Aan de 

hemel zullen ze bijna als één ster verschijnen. Deze bijzondere constellatie wordt ook wel de grote conjunctie 

genoemd. Johannes Kepler interpreteerde de grote conjunctie van het jaar 7  voor Chr. als de Ster der Wijzen, de Ster 

van Bethlehem (15/9/7 BC). De sterconstellatie zette de priesterwijzen uit het Oosten ertoe aan om deze te volgen. 

Terwijl Saturnus de ‘oude’ planeet is en de schepping volgens de Genesis vertegenwoordigt, is Jupiter de ‘jonge’ ster 

van onze toekomstige aardeontwikkeling en het Nieuwe Jeruzalem. Deze grote conjunctie in het luchtteken van 

Waterman (0°29’) is volgens astrologen het begin van een grote cyclus die 200 jaar duurt. Vanaf deze tijd zullen 

toekomstige constellaties in luchttekens plaatsvinden en niet meer in materialisme ondersteunende aardetekens zoals 

tijdens de laatste 200 jaar (de laatste grote conjunctie was 31/5/2000 in Stier). 

Jupiter en Saturnus combineren zowel een expansieve imaginatieve kracht als ook de structuur en de discipline die 

nodig zijn om het wezenlijke van het onwezenlijke te onderscheiden.  

Terwijl Jupiter vrijgevigheid en geluk beïnvloedt, kan hij ook doorschieten en tot egoïstische hebzucht of 

grootheidswaan aanzetten, zodat daarbij de overpeinzende kracht van Saturnus nodig is om het teveel weg te snijden 

en te versterken wat wil rijpen. Tegelijkertijd hebben we de inspirerende levendigheid van Jupiter nodig om de 

negatieve stagnerende kant van Saturnus te dempen die angst kan brengen en tot depressie kan leiden. 

 

 

 
6 Rudolf Steiner, GA 118:  Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt, voordracht van 10/5/1910 in Hannover, blz.166 uitg.1965 
7 Rudolf Steiner, GA 351: Mensch und Welt - Das Wirken des Geistes in der Natur - Über die Bienen, voordracht van 24/11/1923 in Dornach blz.93, uitg.1965 



                                                                                                                       Saturnus conjunct Jupiter 

Tenslotte 

De corona-crisis van 2020 heeft ervoor gezorgd dat een golf van angst over de aarde is heen gespoeld die zijn weerga 

niet kent. Deze werd vooral ondersteund door een zee aan informatie en mediale beelden die als het ‘razen en deinen 

van de zee’ onze huiskamers binnenkwamen en onze ziel bestormden. De sociale en financiële drama’s veroorzaakten 

diepe trauma’s en verwarring. Om hierbij het hoofd ‘koel’ te houden en niet meegesleept te worden in de 

verschillende tegengestelde meningen, te grote bezorgdheden, overtuigingen, angst, boosheid, of overmoedigheden, 

is het belangrijk om te leven met een gepast medeleven en met de juiste volharding van innerlijke activiteit . Door ons  

gebedsleven en religieuze verdieping scheppen wij de innerlijke kracht om staande te blijven. Waakt en bidt is een 

activiteit van het Ik. Het stelt ons in staat om het hart te openen en ons bewustzijn te veranderen. Het staan voor de 

Mensenzoon is tegelijkertijd staan in het Christuslicht. Daarvoor hebben wij zelf uit ‘vrije kracht’ ruimte proberen te 

scheppen in ons hart door de kracht van het gebed. Het is de Mensenzoon die de wording van de mens in nieuwe 

banen leidt en hem tot zijn ware menszijn wijdt.         

                              Advent 

2020, Paul-Philippe Stevens 


