
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 14 december 2022 

Thema:   12 heilige dagen en nachten 

Voorganger:  Hetty Heling 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

 

Inleiding 

De laatste maanden van het jaar en het begin van het nieuwe jaar is een 

bijzondere periode. Het begint met beginnen met: Halloween in oktober 

tot Epifanie (Drie Koningen) in januari. In eind oktober en begin 

november de herdenking van de mensen die overleden zijn. Daarna 

Dankdag, als dank voor alles wat we geleerd en ontvangen hebben. 

Daarna de voorbereiding voor de geboorte van Jezus, het Kerstfeest, de 

afsluiting van het jaar en het begin van een nieuw jaar. Tot slot de komst 

van de drie wijzen. Te verdelen in drie delen: 

1. Kerstavond 24 december en 1e Kerstdag 25 december 

2. De twaalf heilige nachten/dagen die beginnen op 25 december tot 5 

januari. 

3. Epifanie 6 januari tot 13 januari 

Deze periode is vol van verhalen en symbolen. 

Bijvoorbeeld de kerstboom. De boom van het leven. De stam staat voor 

de ruggegraat. De takken zijn de zenuwbanen. De lichtjes symboliseren 

ons energiesysteem, acupunctuurpunten en de meridianen. De piek 

boven in de boom staat symbool voor ons kruinchakra. De cadeautjes 
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onder de boom staan voor de geschenken die wij van God gekregen 

hebben. 

De mystici combineerden de 

heilige nachten met de tekens uit 

de dierenriem en geven zo 

betekenis aan deze speciale dagen 

en nachten en verbinden dit met 

de 12 maanden van het komende 

jaar.  Zij wisten dat iedere nacht 

onder de directe invloed staat van 

hiërarchie van de dierenriem. Met 

andere woorden: de stand van de 

sterren heeft invloed op de mens. 

De magie van de Kersttijd heeft ook te maken met de verschillende 

kalenders. 

In vroegere tijden was de jaartelling gekoppeld aan de cyclus van de 

maan. 12 vollemaan- cycli met 354 dagen.  

Ons huidige jaartelling gaat uit van de zon met 365 dagen. Er zijn dus 12 

dagen meer dan de maankalender. Dit zijn de heilige dagen/nachten. 12 

dagen en nachten die oproepen bewust te worden wat belangrijk is in je 

leven.  Alsof we worden uitgenodigd in ieder van deze dagen/nachten 

een verlangen de kosmos in te sturen die in de komende 12 maanden 

vorm kunnen krijgen. 

25 december: dag 1. Sterrenbeeld; Maagd 

De maagdelijke geboorte van Jezus. 

Gedachte: Bedenk of je kunt accepteren dat je onschuldig bent. i.p.v. de 

gedachten over schuld en schaamte. 

 



Lied nr. 125:   Noel Nouvelet 

 

26 december: dag 2. Sterrenbeeld: Weegschaal 

Dag van de heilige Stefanus, de 1e Christelijke martelaar. 

Gedachte: Leer om beslissingen te nemen vanuit je goddelijke kern ondanks 

reacties of veroordelingen van anderen (of jezelf). 

 

27 december: dag 3. Sterrenbeeld: Schorpioen 

Dag van Johannes, de mystieke apostel. Schrijver van het Boek 

Openbaring. 

Gedachte: Bekijk de wereld eens van bovenaf, vanuit een hoger perspectief. Laat 

je grieven los en vergeef. 

 

28 december: dag 4. Sterrenbeeld Boogschutter 

De dag dat Herodes bedacht om onschuldige kinderen te doden. 

Gedachte: We komen niets tekort. Dat wat we nodig hebben in dit leven is al 

aanwezig. Kijk naar het Groter Plan i.p.v. de focus op je tegenslagen. 

 

Lied nr. 34:   Nada te turbe 

 

29 december: dag 5. Sterrenbeeld Steenbok 

In vroeger tijden geassocieerd met de Poort naar de Goden. 

Gedachte: Laat je verslavingen en de dingen die je niet nodig hebt los en geloof 

dat je alles kunt bereiken.  
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30 december: dag 6. Sterrenbeeld: Waterman 

Koning David is de fysieke koning. Jezus is de spirituele koning. 

Gedachte: Zoek naar balans tussen deze twee. Bedenk dat je niet alles kunt 

weten.  Denk in termen van “wij” i.p.v. “ik”.  Maak keuzes die iedereen dienen, 

vanuit liefde voor allen. 

 

Lied nr. 63:   Grande est ta bonte 

 

31 december: dag 7. Sterrenbeeld: Vissen 

Symbool van 2 vissen die in tegenovergestelde richting zwemmen. 

Gedachte: de keuze om je intuitie te ontwikkelen of je te richten naar het ego. Ga 

mee met de stroom en zie hoe je de weg gegaan bent van je kindertijd naar 

spirituele volwassenheid.  Maak een keus om te zwemmen in de richting naar 

meer bewustwording. 

 

1 januari: dag 8. Sterrenbeeld: Ram 

De dag dat Jezus werd gedoopt en besneden en zijn naam werd 

aangekondigd.  

Gedachte: Een dag van nieuwe dingen.  Begin deze nieuwe tijd onder leiding 

van God. Leef vanuit je hart. 

 

2 januari: dag 9. Sterrenbeeld: Stier 

De dag dat Melchior Jezus eerde als koning met zij geschenk van goud. 

Gedachte: Laat los de gedachte dat je gelukkig wordt van materiele zaken. 

Vertrouw erop dat God je geeft wat je nodig hebt. 
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3 januari: dag 10. Sterrenbeeld: Tweelingen 

Koning Caspar, hij neemt wierook mee. Daarmee eert hij Jezus als 

priester. Rook stijgt op naar de hemel. Jezus had het vermogen de 

materiele wereld te transformeren. 

Gedachte: Geef op de strijd tussen hoofd en hart. Leef vanuit je hart. 

 

Lied nr. 1:   Mon âme se repose 

 

4 januari: dag 11. Sterrenbeeld: Kreeft 

Balthazar bracht mirre, een kostbaar maar ook bittere zalf. Dit telt als 

voorspelling voor de bittere dood aan het kruis.  

Gedachte: Stel je prioriteiten in je leven. Ga voor de (bittere) waarheid ook als je 

daarmee anderen misschien teleurstelt. Stel God op de 1e plaats. 

 

5 januari: dag 12. Sterrenbeeld: Leeuw 

De dag dat Simeon met Jezus in zijn armen zegt: “Het is vervuld. Nu 

mag ik het goddelijk kind dragen, de beloofde Messias is gekomen.” 

Gedachte: Wees bereid de weg van God te volgen. 

 

Lied nr. 8:   Nunc dimittus 

 

Verbinding 

Deze nachten en dagen nodigen je uit je te verbinden met de energieën 

van het Grote Kerstfeest en met de planetaire en kosmische krachten van 

het universum. 

Probeer deze tijd zo bewust mogelijk te leven. Schrijf je bevindingen op. 
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Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 70: Heer ontferm U 

 

Lied nr. 46:   Spiritus Jesus Christi 

 

Slotlied nr. 143:  Mijn ziel kom op adem. 
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