
 

 

Invocaties 
 

Deze term zijn jullie al een aantal keren tegengekomen. 
In de agenda en in de heksenboeken noem ik invocaties. 
 
Wat zijn invocaties? 
 
Korte gebeden om een hemelse bewoner te vragen bij je te zijn. 
Of 
Eerbetoon aan Hemelse bewoners en de Aardse elementen. 
 
Voor elk moment en voor iedere hemelbewoner kan je een invocatie 
maken. 
De reden dat je een invocatie maakt is omdat je graag iets van een 
Hemelbewoner wilt. 
 
Een invocatie kan je ook gebruiken als begin van rituelen. 
Elke 6 weken vieren we een moment in de tijd waardoor je stil staat bij 
een verandering van de energie in het ritme van Moeder Aarde. 
 
Elke 6 weken staan we stil met een kleine ceremonie, een ritueel. 
Soms hebben we de mogelijkheid om dit groot te vieren maar dit lukt 
niet altijd. 
 
Wat je altijd doet met vieringen is een invocatie maken. 
Hierdoor sta je even stil bij de tijd die het ritme van Moeder Aarde 
aangeeft. 
Als je verder geen tijd hebt om een viering of ritueel te doen dan kan je 
de invocatie maken en deze met een kaars aansteken.  
 
Is het noodzakelijk dat je goed kan dichten? 
Nee, het hoeft niet op rijm. 
 
Wat is belangrijk bij het maken van een invocatie? 
Jouw intentie vanuit je hart! 
 
Als woorden mooi gecomponeerd zijn leest dat fijn maar het is absoluut 
niet noodzakelijk. 
 
 



 

 

In maart vieren we het Ostara feest. 
 
We vieren de Lente equinox, midlente. 
De winter is echt voorbijgegaan. 
Moeder Aarde is ontwaakt uit haar slaap. 
Nieuwe bladeren verschijnen aan de bomen en de bloemen brengen de 
boodschap van nieuw leven. 
De wind vertelt ons dat we mogen ontwaken, actief worden. 
 
Het is goed om te kijken welke Hemelse bewoners bij de lente passen. 
Wie zijn de Hemelse bewoners? 

• Goden 
• Godinnen 
• Opgestegen meesters 
• Engelen 
• Natuurwezens 
• Gidsen 
• Overleden dierbaren 
• Iedereen die niet op de aarde woont. 

Vaak maken we contact met de Goden en Godinnen en de opgestegen 
meesters. 
Engelen zijn ook geliefde energieën waar we hulp aan vragen. 
 
 
In de Christelijke traditie kennen we “God” als een alleenheerser. 
Ook in de Islam kennen we “Allah” als alleenheerser. 
 
In onze Natuurreligie kennen we vele Goden en de vrouwelijke Godin. 
Wij, als mens willen toch ook graag samen zijn en deze energieën zijn 
ook in balans als ze samen zijn. 
 
Als een geloofsleider een dienst maakt zal hij/zij daar ook gebeden in 
toevoegen. Dit zijn invocaties. Al noemen ze dit gewoon gebeden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Het bekendste gebed is  
 
“Onze vader”  
Laten we hier eens wat dieper naar kijken: 
 
Onze vader – Gaat over een persoon die je hoger acht dan jezelf.  
 
Je roept degene aan waar je vertrouwen in hebt.  
Dit is jouw veilige haven, de persoon waar je alles aan kan vertellen. 
Je verwacht wijsheid, begeleiding en liefde van deze persoon.  
 
Hoort bij kruinchakra, wijsheid en verbinding met de hogere sferen. 
 
Die in de Hemelen zijt – De plek waar je de figuur vader kan vinden. 
Hemelen! 
Als jong meisje vond ik dit zo curieus. 
We leerden dat hoger dan de blauwe lucht en de sterretjes van goud 
woont de vader in de Hemel die van alle kinderen houdt. 
 
Maar elke dag bad mijn vader het onze vader met “Die in de Hemelen 
zijn” 
Dat puzzelde mij al op jong leeftijd. 
Mijn moeder zei dan ook dat haar zusje een bijna dood ervaring had 
gehad en inderdaad gezien had dat er meerdere hemelen waren. 
Maar er was maar één God. 
 
Als jong meisje al vanaf 6 jaar was ik op zoek naar antwoorden. 
 
Hoort bij Derde oog chakra, verbinding maken met jouw ziel en met de 
zielen en energie om je heen. Boven en beneden.  
 
Uw naam worde geheiligd – Je heiligt iemand met woorden  
Je eert iemand met woorden, zang of muziek. Uw naam, dit kan ook jouw 
naam zijn. Het kan de naam van ieder zijn waar jij je vertrouwen aan 
gegeven hebt. Net als de figuur “Vader”. 
De zin vertelt dat je woorden zorgvuldig kiest.  
Woorden zijn heilige klanken die je met zorg kiest. 
 



 

 

Hoort bij het keelchakra – communicatie tastbaar maken van herkenbare 
emoties.  
 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,  
gelijk in de Hemel alzo ook op de Aarde. –  
Wat is jouw grootste wens? Elke keer als je dit gebed in gedachten 
voorbij laat komen vertel jij jezelf dat jouw wil het allerheiligste is op de 
aarde en in de hemel. Niet de wil van de leider maar de wil van jezelf. De 
leider als De Vader.  
De leider is niet de vader, jij bent de leider. Want is het niet Jouw wil die 
geschiedt? 
Jouw hart geeft je in wat jouw wensen zijn en dit gebeurt waar je ook 
bent, in de hemel en op aarde heb jij de macht en de kracht om dit te 
kunnen!  
Het enige is dat je in jezelf gelooft. 
Deze zin hoort bij het hart chakra. 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
En vergeef ons onze schulden, 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood, deze zin hoort bij het Zonnevlecht 
chakra, deze zit lichamelijk bij onze navel/buik. 
Ons menselijk lichaam heeft voedsel nodig, moet eten.  
Brood maar ook geestelijk eten.  
Als we iets gedaan hebben dan kunnen we een onderbuikgevoel krijgen 
waarbij we weten dat het niet goed was. 
We hebben onszelf iets aangedaan, en voelen ons schuldig. 
Vergeven van de daden die je jezelf aandeed zijn het moeilijkste om te 
vergeven. 
Vergeving geven aan een ander is eenvoudiger, je hoeft soms de 
persoon niet weer te zien. Maar jezelf vergeven en je dan nog steeds elke 
dag in de spiegel aankijken is veel zwaarder.  
 
Dit is wel de boodschap, vergeef jezelf zodat je ook anderen kan 
vergeven. 
Vergeef anderen zodat je ook jezelf vergeven hebt. 
 
Hoort bij het zonnevlecht chakra.  
 
 



 

 

En leid ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van de Boze – In verleiding komen en de verleiding 
uitoefenen is het kwaad. 
Men moet zich voorstellen dat dit een zeer oude invocatie was. 
Als men in verzoeking kwam en tot verleiding kwam en de boze eruit 
voorkwam dan was men gedoemd te trouwen.  
Het boze is het kind wat uit de verzoeking kwam dus was een kind voor 
het huwelijk een boos en kwaadaardig kind. 
Men mocht niet in verzoeking komen, ook geen verleiding van anderen 
dan je eigen wederhelft.  
En zeker geen eigenliefde zoals masturbatie, dit was zeker uit den Boze! 
 
Hier komen ook de gruwelijk verminkingen van de geslachtsdelen voort. 
Men mocht niet in verzoeking/verleiding komen.  
 
Dit hoort bij het Heiligbeen chakra. Het energiecentrum van het lichaam, 
als je dit niet benut zal je energie stagneren en zal je zeer vermoeid 
raken. Je kan dit chakra actief houden door het te gebruiken en de 
energie te laten stromen.  
 
Want van u is het koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid – Jij 
bent wie je bent en wilt zijn. 
Jij bent de persoon, de ziel en alles wat je ziet voelt en ervaart. 
Jouw lichaam, ziel en energie is jouw koninkrijk.  
Jij bent volledig in het zijn van je eigen individu. 
 
Hoort bij het stuitchakra, je grondvest, je basis. 
Verbinding met de aarde. 
 
Amen – Zo is het! So be it! 
 
Je bevestigt daarmee alles wat je zegt. 
In vele heksenboeken wordt “So be it” gebruikt in plaats van Amen. 
Dit om het christelijke woord eruit te halen.  
 
Het is een Hebreeuws woord en kan heel mooi gebruikt worden in alle 
talen, in alle rituelen. 
Jij mag het zelf kiezen. 
 
 
 



 

 

Opdracht: 
 
Nu heb je gezien hoe een invocatie kan worden opgebouwd en gebruikt. 
21 maart vieren we het Ostara feest. 
Kijk in de Heksenagenda welke invocatie Lumeria hiervoor gemaakt 
heeft. 
 
Ga nu zelf aan de slag met je eerste invocatie. 
 
Maak eerst eentje van 4 of 5 zinnetjes. 
Daarna een langere als dit lukt. 
 
Neem de opdracht in je hoofd, Je leest wat Ostara inhoudt. 
De Heksenpadles komt 7 maart in je chatbox. 
 
Ook zal ik een filmpje maken waar ik uitleg ga geven. 
 
Maar nu ga je eerst dit document lezen. 
Je gaat erover nadenken. 
Als je de hond uitlaat of naar je werk fietst. 
Tijdens de afwas of bij het mooi maken van je tuin. 
Ook het huishouden is geliefd om juist dan te filosoferen. 
 
Denk niet te moeilijk, laat het gevoel en de woorden stromen. 
 
We mogen alle Hemelbewoners vragen om ons te helpen. 
Aartsengel Sandalphon is zeer behulpzaam. 
 
Hij zegt “Luister naar de klanken die ik je stuur, elke dag via iedere vorm 
van muziek. Luister naar de woorden en laat het je inspireren.” 
 
 
 
 
Je mag op de groep of in prive chat mij je resultaten laten lezen! 
 
Lumeria 
26 februari 2020 
 
 
 


