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Beste Tarotliefhebber, 
 
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot - 
in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de eenenzestigste nieuwsbrief. Iedere aflevering 
schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.  
 
Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met 
vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt. 
 
Deze keer schrijf ik aan de hand van het kleine arcanum Bekers Zes over: 
 
 

‘ (op-) offeren ’ 
 

 
 

Bekers Zes staat voor ‘overgave’. Overgave aan het offer dat we brengen. Lastige woorden. Wat 
betekent offeren nou eigenlijk? Het woord zelf zijn we (ben ik) misschien wel een beetje beu 
vanwege de connotatie met het christendom. 
 
Wiki zegt hierover: een offer (ook wel offerande), afgeleid van het Latijnse offerre ‘aanbieden’, is 
een geschenk, meestal aan God, een god, godin, of goden, maar ook aan andere machten zoals een 
fetisj of de doden. Het doel is te bedanken, goede gezindheid te krijgen, reiniging, hulp krijgen, 
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vergiffenis vragen (een ‘zoenoffer’), enz. Het achterliggende principe wordt wel aangeduid met de 
Latijnse woorden do ut des: ‘ik geef opdat u (iets terug)geeft’. 
 
In de Tarot betekent offeren dat je je leven geeft aan God, aan een hoger doel waarin je gelooft, 
zodat je spirituele kracht kunt putten op momenten dat je het moeilijk hebt. 
 
Vanaf 2011 deel ik mee in de zorg voor twee kleine jongens. (Jeumig, vroeger had men tien of 
twaalf kinderen!?) Zelf heb ik eigenlijk nooit kinderen gewild. En nu, via een zijweg, zijn ze tóch in 
mijn leven gekomen……. In de context van het gezin leer ik om te gaan met offeren en opofferen. 
Er is namelijk altijd wel iets te doen, te verzorgen of om je zorgen over te maken. In de zorg voor 
kinderen leer ik mijn eigen behoeftes (tijdelijk) te parkeren, maar heus niet altijd van harte. En toch 
doe ik het. Of ik het nu wil of niet, hoe hard ik ook protesteer: kinderen maken iets in mij wakker 
dat mijn eigenbelang overstijgt. 
 
In ontmoetingen zeggen mensen vaak tegen mij: “het is anders als het je eigen (biologische) 
kinderen niet zijn”…………………….. 
 
Aan me hoela!!!! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
 
 
 

 


