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Het menszijn
wijden
in het heden is het woord
en het woord is bij de mens
en een mens is het woord
dit is vandaag bij de mens
erdoor ontstaat alles
en niets van wat ontstaat
ontstaat anders dan door het woord
in hem is het leven
en het leven is het licht van de goden
en het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis ...
vrij naar Johannes,
Tom Tritschel, 1989

MICHAEL- CONFERENTIE
AAN HET BEGIN VAN DE
TWEEDE EEUW VAN DE
CHRISTENGEMEENSCHAP

OKTOBER � - ��
DORTMUND 2022
DUITSLAND

Inhoud, onderwerpen tijdens de
Logos-conferentie
Uit onze gespreksgroepen kwam steeds weer naar voren
dat de sacramenten en het LOGOS-thema tot de kernpunten
van onze conferentie zullen behoren, zoals reeds in de
nieuwsbrieven is gemeld en op onze website is
gepresenteerd.
Onze voorbereidende teams hebben in twee jaar tijd een
overvloed aan onderwerpen, suggesties en voorstellen
ontvangen, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Dit alles zal nu
worden opgenomen in de eigenlijke programmaplanning.
Hieronder volgt een selectie van deze onderwerpen,
zoals gepresenteerd door Ulrich Goebel tijdens een
planningsbijeenkomst in april. U kunt hier dus volgen hoe de
voorbereidingen voor de conferentie verlopen. Verder willen
wij leden en belangstellenden aanmoedigen om actief bij te
dragen aan de conferentie, bijvoorbeeld door middel van
een lezing, een seminar, een workshop, een kunstzinnige
bijdrage, of wat hen maar beweegt.
Hier volgen nu de belangrijkste onderwerpen, waarbij de
gekozen volgorde willekeurig is.
•

Deze opsomming kan alleen een onvolledige lijst met
trefwoorden zijn. Wie meer gedetailleerde artikelen over
deze onderwerpen wil lezen, bevelen wij ons LOGOSjournaal aan. Daar zijn meerdere bijdragen aan toegevoegd.
Uit kostenoverwegingen hebben wij deze niet in drukvorm
uitgebracht, maar als een interactief PDF-document dat bij
de redactie van deze nieuwsbrief kan worden aangevraagd:
als u belangstelling hebt, kunt u een e-mail sturen naar
newsletter@logos-2022.de.
Wolfgang Jaschinski, Public Relations voor LOGOS

Ninetta Sombart: Die Taufe im Jordan

De wederkomst van Christus in onze tijd.

•

Religieuze vernieuwing in de harten van de mensen.

•

Het veroveren van vrijheid, vrijheid als opgave.

•

Kinderen en jongeren, het vraagstuk van de generaties;
kind mogen zijn in deze tijd.

•

De vraag naar het vermogen om geïnspireerd te worden:
Hoe wil Christus met en door ons werken in de wereld?

•

Hoe worden we immuun voor destructieve invloeden?
Het sacrament van de biecht als sacrament van het Ik, de
mensenwijdingsdienst
als
sacrament
van
de
gemeenschap.

•

Vragen over de vorm en de mogelijke verdere
ontwikkeling van de cultus, inclusief de taal van de cultus

•

Ruimte bieden voor vragen aan de leiding, de Kring van
Zeven van de Christengemeenschap.

•

De strijd om het wereldbeeld en het mensbeeld, het
gevaar van het transhumanisme.

•

De sociale driegeleding in de Christengemeenschap.
De relatie tot de antroposofische beweging.

•

De sociale structuur in de gemeenten en de verhouding
tussen priesters en leken.

•

Onze taken in de huidige wereldontwikkeling: sociaal,
economisch en maatschappelijk.

•

Hoe kan het cultische werkzaam zijn in het dagelijks
leven?

•

De relatie met andere religieuze gemeenschappen.

Het mysteriedrama van de LOGOS
De LOGOS opende en doordringt het wereldproces.
De LOGOS brengt het keerpunt in de tijd tot stand door zich
te concentreren in de mens Jezus van Nazareth.
De LOGOS breidt zich na de verrijzenis opnieuw uit met de
essentie van het verwandelde menszijn en maakt daardoor
zijn individuele verveelvoudiging in alle mensen mogelijk.
Johannes 12 "Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft zij alleen met zichzelf; indien zij sterft, brengt zij
veel vrucht voort”. "En als ik verhoogd word uit het aardse,
wil ik allen tot mij trekken."
Het is dit proces dat de Christengemeenschap wil dienen als
een moderne beweging voor religieuze vernieuwing,
gesticht vanuit de geestelijke wereld door bemiddeling van
Rudolf Steiner.

Arnold Suckau, geestelijke in Bonn
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Twee wegen naar het
sacramentalisme
De Christengemeenschap onderscheidt zich van alle andere
vormen van christelijke religie, met inbegrip van de
vernieuwingspogingen in de 20e en 21e eeuw, in het HOE van
die vernieuwing. Vanuit de christelijke kerk zoals die zich
ontwikkelde vanuit de apostolische traditie tot in de 20e eeuw,
hebben jonge theologen van protestantse origine zich tot
Rudolf Steiner gewend met de vraag naar vernieuwing van de
christelijke kerk. In de tijd daarvoor hadden oudere theologen,
volgelingen van Rudolf Steiner, vanuit hun verwerking van de
antroposofie binnen de traditionele vormen vernieuwend
gewerkt. Rudolf Steiner was de vertegenwoordiger van een heel
andere stroming, die ook teruggaat op het Christusgebeuren,
maar die esoterisch in het verborgene had gewerkt (Graal,
Rozenkruisers). Deze waren nu in een eerste stadium openbaar
geworden, omdat de mensheid zonder een verruimd bewustzijn
geen vruchtbare toekomst meer zal hebben. Rudolf Steiner had
daarbij ingezien dat ook de geestelijke wereld een vernieuwing
van de christelijke kerk wilde. Vervolgens nam hij, als vrije daad,
de taak op zich om "godenhanden" en "mensenhanden" samen
te brengen in de voorbereidende, stichtende en
daaropvolgende gebeurtenissen (1920 – 1924). Sindsdien is de
mentaliteit van de mensen veranderd. Waar moeten de priesters
met de leden en belangstellenden op voet van
gelijkwaardigheid nadenken over de toekomst van de
Christengemeenschap, elkaar nog meer beschouwen als samen
werkend aan de christelijk-religieuze vernieuwing - waar heeft
echter het priesterlijke bewustzijn zijn blijvende plaats, zodat de
essentie van onze Christengemeenschap niet democratisch
verbleekt door overwegingen van het "gewone bewustzijn"? De
centrale taak is het sacramentalisme, en wel op tweeërlei wijze.
Het ware streven van de antroposofie is het onderzoeken van de
geestelijke wereld vanuit een niet-traditioneel bepaalde inhoud
(belijdenis). Dit leidt ook tot een sacramenteel perspectief,
namelijk het algemeen sacramentalisme (kosmische cultus /
geestelijke
communie:
"omgekeerde
cultus"
is
gemeenschapsvorming, de laboratoriumtafel moet tot altaar
worden). Ook dit is doorchristelijking, mensenwijding, maar als
een zuiver proces met duidelijke ontwikkelingsstadia, niet in een
in zichzelf afgesloten vorm, die vanuit de geestelijke wereld is
geïnspireerd: wijding van de mens, maar geen mensenwijdingsdienst!
Doordat de weg naar inzicht wordt omgevormd tot het rituaal
van de mensenwijdingsdienst, kunnen alle mensen er actief aan
deelnemen, vanuit een elementaire levensbehoefte, niet vanuit
een speciaal esoterisch streven. Voor her overige is het
antroposofisch perspectief van het algemeen sacramentalisme uitzonderingen daargelaten - pas in kleine kring zichtbaar,
terwijl het bijzonder sacramentalisme met de priesterwijding
en de gemeenten al intensiever kan werken, vooral door de
herhaling.

Arnold Suckau, geestelijke in Bonn
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Inzicht vanuit
het denken

Cultus

opstijgend van beneden

neerdalend van boven

1e niveau
Zintuiglijke waarneming

(zintuiglijk voorwerp,
zintuiglijk materiaal,
zintuiglijke openbaring)
ontvangend

Verkondiging van het
evangelie
Boek aan de linkerkant
(evangelie als
geloofsopenbaring)
ontvangend

2e niveau
Verbeelding
(herinnerings-voorstelling)
beeldschepping als
zuivering/abstractie

Offertorium, offer
Boek aan rechterkant
(offer van de ziel)
offer als catharsis/zuivering
tegemoet brengend, actief
scheppend

actief scheppend

Drempelovergang

3e niveau
Verstandsdenken

Transsubstantiatie,
verwandeling
Boek aan de linkerkant
ontvangst van de naam van ontvangst van de geest,
de dingen als opname van het verwandeling van de aardse
substanties
geestelijke.
Verwandeling van het
zintuiglijk materiaal, definitie
van begrippen;
Vasthouden van heldere
begrippen als denkinhoud
ontvangend
vol overgave,
in ontvangst nemend

4e niveau
Het zuivere denken
Versmelting van begrippen
als denkbeweging,
waarneming van ideeën als
leven van het ik in het zuivere
denken.
Ideeën-perceptie (intuïtie) als
communie
zich scheppend verenigend

Communie (vereniging)
Boek aan de rechterkant
Versmelting met de oergrond
van het zijn, eenwording met
het goddelijke

zich actief, scheppend
verenigend

De hier weergegeven paralleliteit van de vier niveaus is
geen louter formeel naast elkaar bestaan. Beide wegen zijn
veeleer in wisselwerking ten nauwste met elkaar verweven.
In beide leeft sinds het keerpunt der tijden de Logos, de
Christus.
Schema en citaat volgens Ekkehard Meffert: Kultus und
Erkenntnis, 2006, Verlag Urachhaus.
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Activiteiten, Data

Conferentiebureau
Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Hainallee 40, 44139 Dortmund, Duitsland
Telefoon + 49 - 21 04 - 14 56 82
info@logos-2022.org

Groot planningsteam
Zaterdags van 11.00 tot 18.00 uur.
Info en inschrijving: info@logos-2022.org
Eerstvolgende data zijn te vinden op logos-2022-org.

Jeugdplanningsteam

Jeugd Planningsteam

Raphaela Pöllmann
youth@logos-2022.org

Info en inschrijving: youth@logos-2022.org
Eerstvolgende data zijn te vinden op logos-2022-org.

Colofon

Bijeenkomsten Württemberg: Werken vanuit
de toekomst ‒ "Christengemeenschap 2022"

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.
Duitstalige gemeenten ontvangengedrukte edities per post.
Zaterdags 11 - 18 uur
Meertalige edities zijn te vinden als PDF-documenten
Informatie en aanmelding: m.gerhardts@posteo.de
op logos-2022.org/wp/index.php/filedownload/
Driemaal per jaar vinden in Württemberg bijeenkomsten plaats,
vertaald door Bruno Bichat, Anna Geyer, Rüdiger Heuer,
waar verschillende onderwerpen worden behandeld die de
Ger Jue, Gabriele Kuhn, Christian Maclean, Dania Lucas, Ollif
Christengemeenschap en de gemeenten aangaan.
Smilda, Ernst Terpstra.
03 juli '21 Gemeente Stuttgart-Möhringen
Ontwerp: Helmut Stabe, Druk: Druckerei Paffenholz
Afbeelding: Ninetta Sombart, Doop in de Jordaan, op de omslag
van het boek: Ekkehart Meffert (red.), Kultus und Erkenntnis,
Activiteiten in Noord- en Noordwest
Urachhaus, 2006

Duitsland

Informatie en aanmelding: www.michael-kirche.de
In plaatselijke gemeenten was en is er een lezingencyclus door
priesters over onderwerpen die verband houden met het 100jarig bestaan van de Christengemeenschap.
Van 8‒10 oktober '21 wordt in Hannover een conferentie
gehouden onder de titel 'Van elkaar leren, met elkaar leven,
voor elkaar werken ‒ economie en christendom'. Deskundige
vakmensen uit economie en bedrijfsleven zullen berichten over
pogingen om nieuwe wegen in te slaan en tegelijkertijd de vraag
stellen wat de Christengemeenschap op dit gebied kan
bijdragen.
Parallel hieraan wordt er een jongerenconferentie
georganiseerd.

Redactie
Wolfgang Jaschinski
Commentaar en korte bijdragen graag sturen naar
newsletter@logos-2022.org
Volgende sluitingsdatum: 15 augustus 2021

Online mogelijkheden
'...waar het woord werkelijkheid wordt'
Onze LOGOS podcast verschijnt op de 22e van elke maand:
logos-2022.org/wp/index.php/logos-podcast/

Werkgroep in de gemeente Bielefeld
Info: christengemeinschaft.org/bielefeld
De werkgroep 'De Christengemeenschap - 100 jaar - gesprekken
over de toekomst' komt maandelijks bijeen.

Inhoudelijke suggesties
vind u op logos-2022.org/wp/index.php/einstimmen/

Reis online naar gemeenten wereldwijd
logos-2022.org/wp/index.php/gemeinden/
toont de internetpagina's van alle gemeenten en hun
activiteiten in verband met '100 jaar Christengemeenschap'. Wij
verheugen ons over actuele informatie!

Verbind je met de wereld
Via internet vind u verschillende instellingen,
initiatieven en nieuwsbrieven van de wereldwijde
Christengemeenschap op logos-2022.org/wp/index.php/links/
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