
EXPOSITIE	  IN	  DE	  CHRISTENGEMEENSCHAP	  ZEIST	  
	  

DOOR	  HET	  DUISTER	  GAAN	  
IRENE	  VAN	  DER	  LAAG	  

	  
Centraal	  in	  mijn	  werk	  staat	  de	  ontmoeting	  met	  het	  duister.	  Het	  duister	  is	  een	  groot	  en	  
zeer	  gedifferentieerd	  gebied	  waar	  we	  zowel	  de	  warmte	  vinden	  van	  de	  vaderwereld,	  als	  
ook	  de	  kille	  doodsprocessen	  van	  de	  ahrimanische	  wereld.	  De	  weg	  naar	  de	  toekomst	  gaat	  
door	  dit	  duistere	  gebied.	  Hoe	  kan	  ik	  mij	  als	  mens	  met	  beide	  werelden	  verbinden?	  Hoe	  
kan	  ik	  het	  duister	  binnengaan	  en	  daarin	  leven	  brengen?	  En	  wat	  kan	  er	  oplichten	  in	  deze	  
duistere	  wereld	  wanneer	  ik	  mij	  ermee	  verbind?	  Door	  het	  duister	  en	  de	  doodskrachten	  
komen	  we	  in	  de	  opstanding.	  Naast	  het	  drieluik	  'Paaszaterdag'	  zie	  je	  het	  fibrerende	  rood	  
van	  het	  pastel	  'Pasen',	  en	  ook	  werken	  vanuit	  de	  warmte,	  of	  de	  vitaliteit	  van	  de	  
plantenwereld.	  	  
	  
	  

	  
	  Drieluik	  Purper	  

	  
	   	   	   	   	  
Vanaf	  	  	  	  	   	  	  Paaszondag	  5	  april	  t/m	  dinsdag	  11	  mei	  voor	  Hemelvaart.	  	  
Opening	  	  	   	  	  zondagmiddag	  18	  april	  met	  Bastiaan	  Baan,	  	  
	   	   	  	  en	  op	  zaterdagmiddag	  1	  mei	  met	  Jaap	  van	  de	  Weg.	  
	   	   	  	  U	  bent	  van	  harte	  uitgenodigd	  daarbij	  te	  zijn.	  	  
	   	   	  	  In	  verband	  met	  de	  Corona-‐maatregelen	  is	  de	  kerk	  beperkt	  	   	   	  	  
	   	   	  toegankelijk	  en	  is	  het	  noodzakelijk	  U	  op	  te	  geven.	  
Opgeven:	   	  	  kan	  bij	  	  irene.vanderlaag@planet.nl	  ,	  geeft	  u	  ook	  uw	  	   	  
	   	  	   	  	  telefoonnummer	  daarbij	  op	  in	  geval	  er	  veranderingen	  zijn	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  en	  we	  U	  moeten	  kunnen	  bereiken.	  	  
Bevestiging:	  	  	  U	  krijgt	  een	  bevestiging	  na	  aanmelding.	  
	  


