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Dood en opstanding in getijdengebeden van de mensenwijdingsdienst, in Goethes ‘Faust’ 

en bij Novalis 

Voordracht door Marc Vandecasteele 

Vrijdag 1 juli om 20.00u in de euritmiezaal van de  Steinerschool Kasteellaan 54, Gent 

 

Het belangrijkste thema  van de getijdengebeden van de Lijdenstijd en van de Goede Week 

is het verlies van de geest en het gevolg hiervan voor het levensgevoel van de mens. Het is 

frappant hoe Goethe ditzelfde thema op een gelijkaardige manier in de paasnachtmonoloog 

van Faust verwoordt. 

Even opmerkelijk is het hoezeer Novalis’ beleving van de opstanding van Christus 

overeenstemt met de inhoud van de getijdengebeden van de Paastijd. Beide getuigen van de 

levenwekkende, licht en vreugde brengende kracht van het paasgebeuren voor mens en 

wereld. 

In de voordracht zullen de inhouden van de getijdengebeden van de Lijdens-en Paastijd in 

vergelijking met de Faustmonoloog en teksten van Novalis besproken worden. 

 

Marc Vandecasteele (° 1956) studeerde Germaanse filologie aan de R.U.G. en volgde de vier 

basissemesters van het priesterseminarie in Stuttgart. Hij werkte 6 jaar op de Parcivalschool 

in Antwerpen en gaf 27 jaar les Nederlands en cultuurbeschouwing in de steinerschool van 

Gent. 

 

De werkzaamheid van de etherische Christus in het sociale leven 

Voordracht door Bastiaan Baan 

Zaterdag  2 juli om 14.30u in de Johanneshoeve 

 

In deze, deels interactieve, voordracht gaat Bastiaan Baan in op drie vragen: 

- Wat bedoelde Rudolf Steiner met  ‘de cultuur van de onzelfzuchtigheid’? 

- Hoe kunnen we in onze gemeenschap zo’n cultuur realiseren? 

- Wat kan ik doen om een cultuur van onzelfzuchtigheid te bevorderen? 

 

Bastiaan Baan (* 1949) werkt sinds 41 jaar als priester in de Christengemeenschap als 

gemeentegeestelijke, docent aan de priesteropleidingen en als auteur van verschillende 

boeken op het gebied van religie en spiritualiteit. In de herfst van dit jaar zal een nieuw boek 

van zijn hand verschijnen: ’Toekomst van de aarde.’ 

 



 

Les forces de vie et de mort dans les sept sacrements  

Conférence par Michael Bruhn 

Samedi  2 juillet, 14h30, Johanneshoeve à Mortsel 

 

Les sept sacrements accompagnent les moments clés de la vie, de la naissance à la mort, les 

moments où les plus grandes questions existentielles se posent. Chaque sacrement a un 

rapport différent avec les processus de mort et de vie. Si nous les examinons de plus près, 

nous voyons aussi en quoi consiste le véritable renouvellement dans la Communauté des 

chrétiens pour chaque sacrement et comment ce renouvellement apporte à chaque fois de 

nouveaux aspects aux questions existentielles. 

 

Michael Bruhn, né en 1959, a grandi en Amérique centrale et à Berlin (Ouest), études de 

théologie protestante à Berlin et Göttingen, 1er examen ecclésiastique de l’église 

protestante de Berlin, formation en pédagogie curative et longue activité dans des 

communautés Camphill en Ecosse, prêtre au sein de la Communauté des chrétiens depuis 

2001 dans les communautés à Überlingen, Berlin et Kleinmachnow, accompagnement de la 

communauté à Madrid et de la fondation de la Communauté des chrétiens en Espagne, 

depuis 2016 à Zurich en tant que recteur dans la région Suisse / Europe du Sud-Ouest. 

 

 


