
 
 

Michaël 

 

Na een uitbundige zomer is het nu weer tijd om meer naar binnen te keren, meer tot 

onszelf te komen. De dagen worden korter, het wordt eerder donker en in de 

ochtend wordt de wereld gesluierd door nevel. Op dit moment, bij de overgang van 

de zomer naar de herfst, wordt het feest van Michaël gevierd.  

 

Michaël treedt in de herfsttijd naar voren als de leider in de strijd tegen de duisternis 

en neveligheid. Door het naar binnen keren probeert ieder mens weer zijn eigen 

draad op te pakken en is daarbij op zichzelf aangewezen, wat soms lastig kan zijn als 

men zijn eigen knopen en worstelingen tegenkomt. Het vraagt van de mens 

zielenmoed als men de zon, de goddelijke of geestelijke kracht in zichzelf wil zien.  

 

De aartsengel Michaël helpt ons in contact te komen en te blijven met onze innerlijke 

zon. Hij is diegene die de draak weet te verslaan en uit de hemel verdrijft. Hij roept 

ons mensen op tot de moedige daad, de draak in onszelf te bestrijden en de angst 

voor duisternis en dood te overwinnen. De draak in onszelf weerhoudt ons ervan 

een werkelijk geestelijk wezen te zijn. Hij wil de ziel van ons mensen verdoffen en de 

geest mechaniseren. Bijvoorbeeld de draak van macht, van afhankelijkheid van 

materiële zaken, van hebzucht, van afgunst.  

 

Het feest van Michaël is het feest van de wilskracht, de moed en van het innerlijk 

wakker zijn. Met een wakker bewustzijn kan de mens het kwaad in de wereld 

doorzien en bevechten.  

 



Willen we de draak verslaan, dan moeten we moeilijkheden niet uit de weg gaan, 

maar juist tegemoet treden. De aartsengel Michaël zoekt mensen met idealen, die 

zelfbewust datgene tot stand willen brengen wat zij zich in en voor de wereld 

wensen. Want dan pas is er ontwikkeling mogelijk.  

  

Een voorbeeld voor ons zou Sint Joris kunnen zijn, die als mens zonder angst erop uit 

trok om tegen de draak/het kwaad te vechten en hem/het overwon. Voor het eerst 

heeft een mens en geen Godheid tegen een draak gevochten en hem verslagen. Met 

deze daad verrichtte Joris op aarde wat Michaël in de hemel verrichtte. Hij geeft ons 

het beeld van de moed die nodig is om egoïsme en onwaarheid te overwinnen.  

 

De draak van Michaël vinden we terug in de openbaring van Johannes (de 

Apocalyps). Daar wordt gesproken over een vuurrode draak met zeven koppen, tien 

horens en op elke kop een diadeem. In dat diadeem staat dan: "Toen brak er in de 

hemel oorlog uit". Michaël en zijn engelen moesten strijden tegen de draak. De draak 

streed. Hij werd neergeworpen op de aarde, waar hij als vijand van de mensen 

optreedt en als verleider.  

 

De aartsengel Michaël wordt vaak in de schilderkunst op verschillende manieren 

afgebeeld, die dan ook qua karakter verschillen:  

- Wanneer Michaël strijdt dan heeft hij een speer of zwaard in de hand. Het zwaard 

staat symbool voor die strijd; het gevecht van de vrije mens tegen alles wat hem wil 

verduisteren en verkillen maar ook voor de hoop dat hij krachtig genoeg ervoor zou 

zijn. Als mens zou men zich kunnen afvragen: Wat zijn de draken op mijn pad? 

Welke draken liggen ín mij en welke misschien buiten mij? Herken ik ze en hoe ga ik 

ermee om? Hoe ga ik bijvoorbeeld om met mijn angsten? Pak ik het zwaard en ga ik 

de strijd aan of loop ik ervoor weg? Durf ik nieuwe dingen aan te gaan?  

- Wanneer Michaël voor de juiste keuzes staat dan wordt hij met de weegschaal in de 

hand afgebeeld. Die wijst niet alleen op het sterrenbeeld waarin het feest valt, maar 

ook op de afweging van keuzes en besluiten. Dat wikken en wegen duidt op 

bezonnenheid en op weloverwogen handelen. Het bewust willen omgaan met de 

eigen omgeving.  

  

 

  



PROGRAMMA MICHAËLSFEEST 

KLAS 1, 2 EN 3 

 

 

Op maandag 29 september vieren wij met de kinderen het Michaëlsfeest op school 

met spelletjes vol uitdagingen, waardoor de moedskrachten worden aangesproken 

en gestimuleerd om die uitdagingen aan te gaan. Het zijn spelletjes waar ze in 

groepjes samenwerken, en elkaar kunnen helpen.  

 

Het zou leuk zijn wanneer de kinderen die dag rode kleren kunnen dragen.  

 

Er wordt geprobeerd om zo een uitgewogen programma te hebben dat na afloop van 

het feest iedereen met een tevreden gevoel van overwinning naar huis kan gaan. Het 

is wenselijk dat de kinderen die dag beleven dat ze hun eigen grenzen hebben 

kunnen verleggen. Dus met plezier de draken in en buiten zich zelf hebben kunnen 

bestrijden!  

 

8.30 uur  Dagopening in de eigen klas  

8.45 uur Poppenspel voor alle klassen in de zaal  

9.15 uur Moedspelletjes voor klas 1, 2 en 3  

10.45 uur Eten, buiten spelen 

  Activiteit in de eigen klas  

 

13.00 uur Feestelijke opening Vrije School Amsterdam-Noord  

  Meer informatie hierover volgt in de Nieuwsbrief.  

 

 

 

UITNODIGING  

 

Eveneens op maandag 29 september, om 13.00 uur, zijn alle ouders van harte 

uitgenodigd voor de officiële opening van de Vrije School Amsterdam-Noord!  

 

Meer informatie volgt in de Nieuwsbrief.  

 

 


