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BOEKEN TE KOOP IN DE KERK – JANUARI 2021 

 

 

In gesprek met de kosmos 

Mensen en planeten 

Rudolf Steiner  

Een bundeling van zeven voordrachten over de relatie tussen de mens en de planeten. Zon, 
maan en andere planeten hebben een werking op mens, plant, dier en mineraal, maar 
werken ook in op het zieleleven van de mens, op het waken en slapen, op het leven na de 
dood. In deze voordrachten komt naar voren hoe veelzijdig de verbinding tussen aarde, 
mens en kosmos is. 

(hardcover, 180p, met afb. in kleur)  - € 27.50 

 

 

Verborgen vermogens 
En geheime genootschappen 

Rudolf Steiner  

Een voordracht waarin Rudolf Steiner spreekt over krachten die de ontwikkeling van de 
mensheid proberen te beïnvloeden, onder meer in politiek en geschiedenis. Wat leeft er in 
oost - midden - west en wat willen geheime genootschappen bewerken? Ook over de drie 
occulte vermogens die op een juiste of onjuiste manier ontwikkeld kunnen worden. 

Een hulp om actuele ontwikkelingen op de wereld beter te kunnen begrijpen. 

(paperback, 66 pagina´s) - € 12.50 

 

 

Wereldgeschiedenis 
In het licht van de antroposofie 

Rudolf Steiner  

Negen voordrachten die Rudolf Steiner hield tijdens de Kerstconferentie van 1923, de 
heroprichting van de Antroposofische Vereniging. In deze voordrachten spreekt hij onder 
andere over Alexander de Grote en Aristoteles en andere incarnaties van deze twee 
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individualiteiten. Daarbij wordt ook een lijn in de mysteriecultuur door de eeuwen heen 
zichtbaar. 

Met een Nawoord van Hans Peter van Manen. 

(Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 206 pagina’s)(GA 233) - € 27.50   

 

 

Bijgeloof 

Rudolf Steiner  

’Bijgeloof, daar doe ik niet aan mee.’ ’Bijgeloof is voor lager ontwikkelde mensen.’ 

In dit boekje toont Rudolf Steiner aan dat bijgeloof - veel meer dan we weten - tamelijk 
wijdverbreid is. Meestal zit dat niet in ons bewustzijn. 

Aan de hand van sappige voorbeelden schetst Rudolf Steiner de kracht van oude wijsheid, 
van bijgeloof en wat de oorzaken van bijgeloof zijn. Hoe kunnen we bijgeloof 
onderkennen, en hoe is het te ’genezen’? 

Een boekje dat bijgeloof geesteswetenschappelijk belicht. 

(paperback, 42 pagina’s) - € 10.00 

 

 

De positieve en de negatieve mens 

Rudolf Steiner  

In deze voordracht bedoelt Rudolf Steiner met de ’positieve mens’ degene die zich laat 
leiden door een eigen innerlijke wereld en eigen, vastomlijnde doelen. Met de ’negatieve 
mens’ bedoelt hij iemand die zich sterk laat beïnvloeden door wat van buiten op hem 
toekomt. 

Beide zielestemmingen hebben hun keerzijde. Hoe kunnen we daar mee omgaan? 
(paperback, 47 pagina’s) - € 10.00 
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Tijdgenoot in ernstige omstandigheden 

Rudolf Steiner 

Een samenstelling van fragmenten uit voordrachten van Rudolf Steiner. In die voordrachten 
besprak hij de ontwikkelingen van zijn tijd en legde daarbij diepere achtergronden en 
tendensen bloot. Wanneer wij vandaag door de waan van de dag heen zouden kunnen 
kijken, zouden wij zien dat veel ontwikkelingen die Rudolf Steiner beschreef, nu nog 
spelen, vele zelfs nog versterkt. Wij zien ook ontwikkelingen die in Rudolf Steiners tijd nog 
niet speelden - maar die hij toch aanduidde. - Zo krijgen wij een beeld van Rudolf Steiner 
als tijdgenoot, die ons veel inzicht biedt waarmee wij in ernstige tijden vooruit kunnen. 

(paperback, 65p) [Nearchus CV, 2020] -  € 12.50  

 

 

Uit de sterren 
De lange weg naar een nieuwe geboorte 
 
Rudolf Steiner 
Een samenstelling van voordrachten over het leven na de dood - en in het bijzonder over 
het laatste deel van die weg: de afdaling van de ziel naar conceptie en geboorte. Tijdens 
de weg na de dood heeft de ziel zich gelouterd en lessen getrokken uit het vorige 
aardeleven. Tijdens de afdaling naar het volgende aardeleven worden nieuwe opgaven 
gekozen en toekomstige ontmoetingen voorbereid. Wanneer het kind eenmaal geboren is 
laat het in zijn ontwikkeling en ontmoetingen zien waar het vandaan komt. 
(Softcover, 200 pagina's) - € 24,50 
 

 
 

 

Over de epistels in de mensenwijdingsdienst 
Beschouwingen over de gebeden van de feesttijden 

Hans-Werner Schroeder  

Beschouwingen over de gebeden die in de mensenwijdingsdienst van de 
Christengemeenschap in de feesttijden van het jaar gesproken worden. 
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(paperback, 95 pagina’s) - € 14.00 

 

 

Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal 

Een beschouwing over de verbreiding en de verdieping van het esoterisch christendom in 
de tijd van het vroege christendom: hoe Jozef van Arimathea met het vergeestelijkte 
bloed van Christus naar het westen van Europa trok om de ’aarde te wijden’, terwijl 
Johannes in het oosten van Europa aan een geestelijke wijding werkte. Daarbij komt ook 
de missie van Maria Magdalena ter sprake. 

(gebonden, 165 pagina’s) Judith von Halle - € 23.50   

 

 

De kosmische Christus 
Hoe kan Christus begrepen en ervaren worden? 

Hans-Werner Schroeder  

In de christelijke traditie wordt er van uitgegaan dat de Christus niet alleen betekenis 
heeft voor de mens en diens ontwikkeling maar ook voor aarde en kosmos. In deze studie 
onderzoekt de auteur de kosmische dimensie van de Christus.  (paperback, 189 pagina’s) - 
€ 12.50 

 

 

 

De wederkomst van de Christus in het etherische 
Over het Vijfde Evangelie 

Sergej O. Prokofieff en Peter Selg  

Dit boekje bevat twee voordrachten die de auteurs (sprekers) hielden tijdens de 
Paasbijeenkomst aan het Goetheanum in 2009. Peter Selg sprak over Rudolf Steiners 
inzichten over de wederkomst van de Christus in het etherische (zoals beschreven in het 
Vijfde Evangelie), Sergej Prokofieff over het mysterie van de opstanding in het licht van 
het Vijfde Evangelie.  (paperback, 73 pagina’s) - € 13.50 
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Bruggen tussen leven en dood 
Ontmoetingen met gestorvenen 

Iris Paxino  

 Een bijzondere uitgave: in dit boek beschrijft de schrijfster op een directe, heldere en 
betekenisvolle wijze over het leven na de dood en over de mogelijkheid verbonden te zijn 
en te blijven met de gestorvenen. Ze vertelt over concrete ervaringen; over 'complicaties' 
en over de manier waarop je je kunt scholen om de verbinding met een gestorvene aan te 
gaan en inhoud te geven.  (hardcover, 188p) - € 13.50 
 

 

Eenzaamheid 
Troost door inzicht 

Hans Stolp 

 

Eenzaamheid heeft een plaats in het leven van heel veel mensen. Hans Stolp beschrijft de 
verschillende vormen van eenzaamheid en geeft aan dat het ontwikkelen van inzicht de 
eenzaamheid niet altijd kan opheffen, maar wel kan 'verlichten'. Eenzaamheid kan deel 
zijn van een weg van geestelijke groet.  (hardcover, 126p)   € 13.50 

 

 

 

Het jaar van de ziel 

Adriaan Bekman  

Dertien korte meditatieve overwegingen bij dertien momenten in het jaar - van Advent tot 
Allerheiligen - met dertien schilderingen van de auteur. Om de loop van het jaar in de ziel 
te beleven - en de ziel te scholen.   (Hardcover, 39 pagina’s) - € 15.50 
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De Nearchus Sleutel 
een verloren gewaand document 

 
Frans Lutters 
 
Nearchus was de vlootaanvoerder van Alexander de Grote. Walter Johannes Steiner was 
een van de eerste leerkrachten op de Freie Waldorfschule en leerling van Rudolf Steiner. 
In de vorm van een fictief, verloren gewaand document, beschrijft Frans Lutters over een 
verbinding tussen deze twee personen. 
(paperback, 126p, met afb.) - € 16,50 

 

 

Openbaar geheim 
Levensverhalen opgetekend door een bioloog 

Willem Beekman  

Een fascinerend boek dat ons wijst op de geheimen die overal om ons heen, in de natuur, 
te vinden zijn. De wereld van de vormen in de natuur; de samenhang tussen verschillende 
soorten; de metamorfose van planten en dieren, de ontwikkeling van organismen. De 
deskundigheid en de vlotte stijl van de auteur laten ons op een nieuwe manier naar het 
wonder en de schoonheid van de natuur kijken.  (hardcover, genaaid, met afb. in kleur en 
zw) - € 22.95  

 

 

Sternen- und Planetenkalender 2021 
Venus und Merkur – Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Liesbeth Bisterbosch  

De sterren- en planeten kalender wordt alleen in het Duits uitgegeven. Dat maakt voor 
sterren en planeten niets uit - de beperkte hoeveelheid tekst is dus in het Duits..  € 22.00 
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De golvende dierenriem 
Van uur tot uur, het hele jaar door 

Liesbeth Bisterbosch ·  

Een draaibare sterrenkaart die de golvende beweging van de dierenriem in beeld brengt, 
met brochure (32p) met overzichts- en detailafbeeldingen in kleur, met beknopte 
toelichting.- € 18.00 

 

 

Wat mensen tot de sterren spreken 

Leo de la Houssaye  

’Mensen spreken tot de sterren’ wanneer ze in vrijheid handelen (en daarmee hun eigen 
lot in handen nemen). 

In deze uitgave verdiept de auteur het thema van de verbinding tussen de mens en de 
wereld van sterren en planeten. Zoekend naar een vernieuwde sterrenwijsheid onderzoekt 
hij, onder meer aan de hand van de stervenshoroscopen, de samenhang tussen de wijsheid 
van de sterren en de levensloop van bijvoorbeeld Raffael, Novalis, Paracelsus en Thomas 
van Aquino.  (paperback, met afb. in ZW, 162 pagina’s) - € 16.50 

 

 

De organen 
In relatie tot lichaam, ziel en geest 

Han Campagne  

Vanuit de beschrijving van de menselijke organen wordt in dit bijzondere boek een 
fundament gelegd voor een praktisch toe te passen menskunde. Orgaantypes; 
constitutietypen; planeten; de verbinding tussen de organen en de aanleg van de ziel; 
organen - planeten - metalen; de twaalf zintuigen; het zenuwstelsel; het antroposofisch 
mensbeeld - het komt allemaal aan de orde in dit werk dat een rijke bron is om op een 
nieuwe manier naar de mens te kijken. Niet alleen naar de mens als wonderbaarlijke 
schepping, ook naar de mens en zijn gezondheid en naar het doel van zijn ontwikkeling. 

Paperback, genaaid, 424 pagina’s met afbeeldingen in kleur. € 39.50  
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Als de sterren zingen 

Tonke Dragt  

Uit haar verhalenarchief stelde Tonke Dragt zelf deze uitgebreide verzameling samen. 
Tientallen verhalen, door de schrijfster ingedeeld in o.a. Sprookjes & vertellingen / 
Raadselverhalen / Sagen, mysteries & avontuur / Nachtverhalen. 

De verhalen zijn prachtig geïllustreerd met eigen werk (tekeningen, schilderingen, 
collages) en bij veel verhalen vertelt Tonke Dragt over hoe zij ontstonden. 

(genaaid, gebonden, 462p, met illustraties in kleur en ZW). Leeftijd: variërend, vanaf 8 
jaar tot ca 14 jaar. - € 34.99   
 

 

 

De rattenvanger van Hamelen 
Maren Briswalter 

De legende van de rattenvanger van Hamelen, naverteld en prachtig geïllustreerd voor 
kinderen van 5 tot 7 jaar. Op de fijnzinnige illustraties is veel te zien en sluiten op een 
lichte manier aan op dit bijzondere verhaal. 
Een mooi prentenboek! 
(gebonden, 32 pagina’s)-  Van 13,95 voor 5,00 


