
 

 

Midwinter & 12 heilige nachten

 

Midwinter ook wel Yule genaamd, valt op 21 december dit jaar. Deze dag heeft de langste 

nacht van het jaar. Na deze lange nacht, zullen de dagen weer langer worden. We vieren in 

feite nu al de terugkeer van het licht. Dit natuurfeest wordt hierom ook wel het Lichtfeest 

genoemd.  

Rond 21 of 22 december bereikt de zon op het noordelijk halfrond zijn laagste stand. Het is 
duidelijk dat dit ook al in de steentijd een belangrijk moment was, want een aantal 
megalithische bouwwerken zijn zodanig ontworpen dat het zonlicht met Midwinter in het 
binnenste van de tempel kon vallen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Newgrange in Ierland. 

In de Germaanse mythologie is midwinter de periode waarin Wodan met zijn wilde heir 
(jacht) door het luchtruim trok en de winterse stormen veroorzaakte. Hij jaagde achter de 
geesten aan die ontsnapt waren naar onze wereld door de dunne sluier. Om deze geesten te 
verjagen, steken we vuurwerk af en bewieroken we deze periode ons huis met verschillende 
kruiden en korrelwierook. Ook reinigen we ons huis voordat het nieuwe jaar begint. 

De 12 heilige nachten (ook wel rooknachten genoemd), zijn de nachten vanaf 21 december 
waarin de zon stil lijkt te staan. Deze nachten, die buiten het jaar lijken te vallen, is de sluier 
tussen de werelden dun. Het is de perfecte tijd voor bezinning, orakelen en droomduiding. 
Daarom kun je op 21 december met droomduiding beginnen welke 12 nachten duurt en 
eindigt op 1 januari.  

De Midwinter set bevat ingrediënten om zelfstandig een midwinterritueel uit te voeren en 
om de 12 heilige nachten in te gaan. Extra in deze set zit een wijsheidskaart, die ik op 
afstemming voor jou heb getrokken.  

 Midwinter Ritueel 

 Werking en gebruik Midwinter wierook + kooltje 

 Midwinter thee 

 12 Heilige nachten 

 Werking en gebruik Midwinter droomolie 

BELANGRIJK: Lees voordat je aan het Midwinter ritueel begint de informatie goed door. 
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Midwinter ritueel 
Benodigdheden voor het ritueel in de midwinter set:  

3 rode kaarsen + 3 rode kaartjes + midwinter wierook met  

kooltje + midwinter thee. 

Benodigdheden voor het ritueel niet in de midwinter set: 
Bakje zout, Yule-tak, pen/potlood, stukje touw, schaaltje 
water, (vogel) zand en 3 eikeltjes. 

Voorbereiding overdag 
Ga op de kortste dag van het jaar, overdag op zoek naar 

een afgevallen (eiken)tak die je kunt gebruiken voor het ritueel ’s avonds, dit wordt jouw 
Yule-Tak waar je straks de lichtwensen naartoe brengt. De Eik staat symbool voor 
opbouwende zonkracht en heerst van midwinter tot midzomer, vandaar het liefst een 
eikentak. Zoek ook 3 eikeltjes. 

Ritueel in de avond 
Zorg voordat je begint aan het ritueel in de avond dat je de benodigdheden klaar hebt liggen. 
Het is de bedoeling dat je tijdens het ritueel in een energetische cirkel blijft en alle 
benodigdheden bij elkaar klaar hebt liggen. 

Zet als offer voor de windrichtingen het element op die windrichting 

 Noorden – Aarde > bakje zout + 3 eikeltjes  
Dit worden jouw wens-eikeltjes 

 Oosten – Lucht > midwinter wierook  
Uitleg hoe dit te gebruiken vind je verderop 

 Zuiden – Vuur > 3 rode kaarsen  
Plaats deze bijv in een bakje zand zoals op de foto 

 Westen – Water > kommetje water 
 Midden – Spirits > Yule-Tak met 3 kaartjes + pen + stukje touw + potje of glas 

midwinter thee 

Een ritueel begin je door een cirkel te trekken, dit kun je doen met de Yule-tak of met je 
vinger, zo groot dat je er zelf in kunt staan inclusief alle benodigdheden. 

Je kunt om te beginnen met je ritueel de wachters (Engelen) van de windrichtingen 
aanroepen en vragen of ze je willen helpen en beschermen tijdens dit ritueel;  
“Wachters van het Noorden, krachten van het element Aarde, ik vraag jullie om ons/mij te 
beschermen, bij te staan en te ondersteunen tijdens dit ritueel.” 

Dit doe je voor elke windrichting en vervolgens sta je dan ook op met je gezicht naar die 
windrichting. Oost-lucht, Zuid-vuur, West-water en in het Midden voor de Spirits of God en 
Godin. 

Dan kun je de Yule-tak aarden door hem te bestrooien met wat zout, reinigen door hem 
door de midwinter wierook te halen, kracht geven door hem voorzichtig langs het vuur te 
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halen van de drie kaarsen, gevoel inbrengen door in te wrijven met water en te zegenen 
door hem omhoog te houden met 2 handen. 

Leg de Yule-Tak vervolgens voor de 3 kaarsen en leg de wens-eikeltjes elk voor een kaars. Sta 
met je gezicht op het zuiden ga in stilte en spreek dan jouw 3 lichtwensen uit naar de 3 
kaarsen; 

 1 lichtwens voor Moeder Aarde 

 1 lichtwens voor iemand waar je veel om geeft 

 1 lichtwens voor jezelf 

Deze lichtwensen schrijf je ook op, dit doe je op 3 aparte rode blaadjes en deze bevestig je 
met een stukje touw aan de Yule-tak. Het is de bedoeling dat de lichtwensen voor iedereen 
goed zijn en niets of niemand zullen schaden.  
Wees duidelijk en liefdevol in wat je wenst… want het zou wel eens kunnen uitkomen…  

Breng een toost uit en vraag de spirits op een goede afloop. Dank de Goden voor het in 
ontvangst gaan nemen van de wensen. Doe dit met de Midwinterthee. 

En als je dan voelt dat het goed is hef je de cirkel op, dit doe je tegen de klok in; 

De Wachters en Elementen die je cirkel hebben beschermd ga je vervolgens bedanken. Je 
kunt dit doen door met je gezicht in de bijbehorende windrichting te kijken en te zeggen: 
‘Wachters van het Noorden, krachten van het element van Aarde. Ik dank jullie voor de 
aanwezigheid, ondersteuning en bescherming tijdens dit ritueel, wees vrij om weer te gaan…’ 

En zo ook voor West – Water, Zuid – Vuur en Oost – Lucht en in het Midden voor de Spirits / 
God en Godin. Zo trek je de cirkel tegen de klok (widdershins) open.  

Zorg voor veiligheid en maak de kaarsen evt uit. 

Daarna verbrand je buiten de Yule-tak + kaartjes, de rook neemt de lichtwensen mee naar 
de boven (Spirits, God en Godin) die verder het magische werk gaan verrichten…  

De 3 wens-eikeltjes laat je op het zuiden liggen. Deze begraaf je, elk op een eigen plek in de 
aarde, met de eerste Nieuwe Maan na Midwinter, dat is op 13 januari 2021. Dit is een 
prachtig moment om de wensen ook toe te vertrouwen aan de aarde, zodat het via de spirits 
op aarde kan manifesteren.  

Midwinter wierook + kooltjes 

Korrelwierook bestaat uit mengsel van Maretak, Eikenbast, Tijm, 

jeneverbesolie en harskorrels Drakenbloed.  

Een zuiver wierookmengsel geschikt om te branden op het 

houtskooltabletje > welke geschikt is voor het branden van de 

korrelwierook. 

Werking wierook; Brengt liefdevolle energie, kracht en zuivering. 
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Gebruik wierook + kooltje:  

Zet op de plek waar je het ritueel gaat doen de wierook klaar + een vuurvast bakje met zand. 

Als je het kooltje aansteekt dan gaat deze een beetje knetteren en kan ook wat gaan roken 

(dit is niet de wierook). Het kooltje wordt in zijn geheel vrij snel erg heet. Leg het kooltje 

direct nadat het gaat knetteren op het zand. Het duurt even voordat het kooltje begint te 

gloeien.  

Zodra het gloeit kun je er een plukje wierook opleggen (begin met een klein beetje het kan 

behoorlijk gaan roken). Haal vervolgens de Yule tak driemaal door de rook en vraag om 

zuivering en licht voor jouw wensen, doe dit in totaal drie keer. Hierbij neem je elke keer een 

nieuw plukje wierook.  

Gebruiksduur kooltje 

Het kooltje blijft ongeveer een ½ uur geschikt voor gebruik, je kunt dus meerdere malen een 

plukje wierook op het kooltje leggen. Let erop dat het kooltje na afloop heet kan zijn en gooi 

het NIET in de prullenbak, maar zet de schaal minimaal 3 uur buiten om het kooltje verder af 

te laten koelen.  

Midwinter thee voor het toosten op jouw lichtwensen 

Deze thee bevat gelijke delen jeneverbes, engelwortel, dennennaald, vlierbes en 

goudsbloem.  

 

Werking thee; Brengt zuiver voelen, verbinding met hemel en aarde, 

ontspanning en het vertrouwen op terugkeer van licht. 

 

Gebruik thee: Meng de droge kruiden door elkaar en plet de besjes. 

De inhoud van het zakje strooi je los in een glazen pot, een cafetière 

zoals op de foto is hier perfect voor, giet vervolgens 500 ml kokend 

water overheen en laat het trekken terwijl je jouw ritueel uitvoert. De 

thee zal niet bitter worden omdat het allemaal pure kruiden bevat. 

Tevens zit in het pakket 2 theefilter zakjes. Hiermee kun je ook 2 losse 

glazen thee van ca 250 ml zetten.  

12 Heilige Nachten 
De 12 Heilige Nachten was al een begrip bij onze verre voorouders om inzicht in de toekomst 
te krijgen. Zij vierden de overgang van het oude in het nieuwe jaar met een feestperiode van 
twaalf dagen en nachten. Bij de Germaanse volkeren lag het hele maatschappelijke leven 
gedurende die twaalf dagen en nachten stil. 

Elke nacht gedurende deze 12 Heilige Nachten ontvangen wij een droom met een 

voorspelling/inzicht die betrekking heeft op de maand van het aankomende jaar. Het is 

raadzaam om de dromen gedurende deze tijd op te schrijven, als het niet alle 12 zijn dan 

tenminste die, die ontvangen worden. 

Dromen vanaf 21 december 

Ontwikkel voor jezelf een klein ritueel, bijv een pentagram schrijven in de lucht of de 

midwinter droomolie op je derde oog smeren. Voer dit ritueel elke avond uit voordat je gaat 
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slapen en wees jezelf er bewust dat dit een bijzondere nacht is met voorspellende dromen. 

Zorg dat je pen en papier bij je bed hebt liggen en schrijf per nacht op wat je dromen waren. 

Dus in de nacht van 21 op 22 december 2020 droom je voor januari 2021, de nacht van 22 

op 23 december 2020 is jouw droom voor februari 2021 enz. 

Na 12 nachten ben je terechtgekomen bij 1 januari. Er zijn ook andere tellingen voor de 12 

nachten, maar ik vind deze erg bijzonder omdat het op 21 december begint en 

nieuwjaarsdag eindigt. 

Midwinter droomolie  
Deze droomolie bestaat uit amandelolie met hieraan toegevoegd 

druppels etherische olie van; Laurierbes, Bijvoet en Salie, 1 kleine 

bergkristal en een snufje Sandalwood. 

 

Werking Droomolie 

Deze bijzondere geur helpt je om je intuïtie te versterken, dromen te 

duiden en te onthouden en geeft vertrouwen in je ontvangen dromen.  

Gebruik Droomolie 

Gebruik deze olie voordat je gaat slapen in een klein ritueel. Doe 1 

druppel op je vinger en breng dit in spiraalvorm aan van buiten naar binnen op je 3de oog. 

Smeer het restje wat op je vinger zit onder je neus zodat je de geur ook op kunt nemen in je 

slaap. 

Dromenvanger 

De Dromenvanger vindt zijn oorsprong bij natuurvolkeren 

zoals Indianen en Aboriginals zij gaan ervan uit dat de 

hemel doorweekt is met dromen, goede dromen, maar 

ook slechte dromen. Tijdens de nacht worden de slechte 

dromen gevangen in het web en volgens de overlevering 

glijden ze er dan in de morgen af en drogen ze op in de 

ochtendzon. Goede dromen kunnen ongehinderd hun 

doorgang in het centrum van de dromenvanger vinden 

en treden daarmee het leven binnen van de dromer.  

Gebruik dromenvanger 

Hang de dromenvanger tijdens de 12 Heilige nachten in 

je slaapkamer hangen, om beter en rustiger te dromen. 

Als je de dromenvanger boven je bed hangt weert hij 

nare dromen en de goede dromen zullen door de 

opening in het midden gaan.  

 

Ik wens je een magisch Midwinter en mooie dromen  

Yvonne Vrijhof – Heks en Kruid 
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Wil je verder op het pad van Maan, Magie, Natuur -en spirituele beleving? 

Dan kun je de E-Learning volgen bij Heks & Kruid. Dit is zo opgezet dat de leer over de  

natuur, de maan, rituelen en spirituele ontwikkeling voor iedereen toegankelijk is. Door je te 
(leren) verbinden zal je telkens nieuwe inzichten krijgen in -en buiten jezelf. 
 

 Vóór Volle Maan start de E-learning “Kruidenwijs 13 Manen rond” 
Meer info op www.kruidenwijs.nl 

 Vóór Nieuwe Maan start de E-Learning “Kruidenspirit & 5 elementen”  
Meer info op www.kruidenspirit.nl 

 De 1ste van de maand start de Boomcirkel – Een verdiepende en spirituele reis langs 
13 inheemse bomen. Meer weten? Lees dan hier verder… 

 Wil je meer weten over mijn boek ‘Hoofd in de Wolken & Voeten in de Aarde’ 
Kijk dan op www.heksenkruid.nl 

 
Bij de E-Learning Kruidenwijs & Kruidenspirit kun je middels het Pluspakket elke maand een 
Kruiden Magie praktijk pakket toegestuurd krijgen. Meer informatie op de betreffende 
websites. 
 
Met Imbolc wordt het volgende natuur ritueel pakket aangeboden. Meer info lees je hier…  
 
 
 
Aansprakelijkheid Heks en Kruid verklaard deze leidraad zorgvuldig en naar beste weten te 
hebben samengesteld, Heks en Kruid kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld 
voor schade, van welke aard ook die het gevolg zijn van handelingen of beslissingen zie zijn 
gebaseerd op de bedoelde informatie.  
 
Copyright© Dit pakket en de gehele inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve 

voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van het pakket, 

deze leidraad of inhoud van de gedeelde informatie te verveelvoudigen, op te slaan in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze 

dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yvonne Vrijhof – Heks en Kruid. 
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