Wijsheid ontsluierd
Hoe Wijsheid zich in het Oude Testament ontsluiert als Moeder van de Heer.
Hoe zij zich opnieuw in Het Nieuwe Testament manifesteert in de Moeder van de Heer, Maria.
Verslag van de zomerschool van de Tempelstudiegroep gegeven door Dr. Margaret Barker
van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2011 in de Methodisten kerk te Borrowash in
Derby in Midden-Engeland.
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1. Wat er aan vooraf ging aan de zomerschool 2011
Eindelijk contact met Margaret. Vanaf september 2008
doe ik pogingen om Dr. Margaret Barker te vinden. Ik wil
haar mijn boek Van Sophia tot Maria brengen waarin ze
naast Prof. Dr. Gilles Quispel zoveel geciteerd wordt.
Twee jaar later krijg ik ten langen leste via een van haar
uitgevers contact met haar. Onmiddellijk nodigt zij mij
gastvrij uit voor een vierdaags bezoek in Engeland. Dat
alles vindt plaats in augustus 2010. Hierover berichtte ik in
het verslag ‘Wijsheid in actie: hoe kennis transformeert tot
Wijsheid’
Deze kennismaking legt de basis voor verdere samenwerking. Tijdens het vierdaagse bezoek in
augustus 2010 geef ik aan de zomerschool van 2011 te willen bezoeken. Zij vat het plan op mij dan
een lezing te laten geven. Ik hoor een tijdlang niets want zij heeft het druk met het onderzoek naar in
e
2011 in de Jordaanvallei teruggevonden grote boekvondst: mogelijk dé vondst van de 21 eeuw. Het
gaat in eerste instantie om 70 loden boekjes van de hand vroege christenen uit de eerste eeuw want
die schreven op boekjes en niet op rollen. Inmiddels is er nog een vondst gedaan. De boekjes zijn zo
klein als een credit card en er is in de internationale pers veel consternatie over ontstaan.
Samenwerking. Bij toeval zoek ik op haar website meer info over de recente vondst en tref daar buiten
tal van artikelen van haar hand ook het programma van de zomerweek 2011 aan. Tot mijn verrassing
zie ik dat in het programma ben opgenomen en dat nog wel buiten Margaret als enige spreker.
Eigenlijk vind ik deze eer te groot. Hoe moet je naast een geleerde van haar kaliber en gehandicapt
door een taal die niet je moedertaal is, iets van werkelijke en blijvende waarde over brengen omtrent
de Vrouwe en Moeder. Zij die in oud-Israël bekend is als Wijsheid en later bekend staat als Maria.
Maar... ik neem de uitdaging aan.
Van Wijsheid tot Maria. Maar de door haar geformuleerde titel wil ook een verbinding leggen tussen
Wijsheid en Maria. Maria is meer is dan een aardse moeder van Jezus. Maria staat in de traditie van
Wijsheid en treedt in haar voetspoor. Maria is zoals net als Wijsheid de Moeder van de Zoon van God,
de Heer. Mijn taak wordt het dus aan te tonen dat het symboolsysteem van Wijsheid terugkomt in de
iconografie van Panagia Maria.

2.

Over Margaret Barker en de tempelschool

Wie is Dr Margaret Barker? Zij is een Engelse theologe,
auteur van vele boeken en artikelen, geridderd door
koningin Elizabeth tot doctor in divinity en in het
verleden Presidente van de ‘Society for Old Testament
Study’. Daarnaast is zij een geweldige echtgenote,
moeder en oma. Zij kookt voortreffelijk en is zeer
gastvrij. Meer over haar lees je in het verslag van 2010:
´Hoe
kennis
transformeert
tot
Wijsheid`
op
www.academiepansophia.nl /publicaties/verslagen.
Het oeuvre van Margaret Barker. Zij publiceerde 15
boeken. Haar rijk geïllustreerde boek over Engelen uit
2004 werd in 16 talen waaronder het Nederlands,
vertaald en is getiteld Het complete Engelenboek
(2004). Daarnaast schreef ze talloze artikelen; 24
hiervan zijn onder rubriek ‘papers’ te vinden en te
downloaden op haar website: www.margaretbarker.com.
De tempelstudiegroep. Barker is met vier anderen
medestichter van de ‘Temple Studies Group’. Zij is de
geestelijke moeder ervan. Deze groep beijvert zich de
kennis van de oorspronkelijke en eerste tempel terug te
vinden en te verspreiden. In het kader hiervan werd de
zomerweek georganiseerd.
De tempelschool. Men richt zich op de periode van de
eerste tempel te Jeruzalem (968 - 586 v. Chr.). Deze
periode (en die daarvoor van de patriarchen) kenmerkt door het universele en gelijkwaardige van het
goddelijk mannelijke en vrouwelijke. Het zijn de universele Vader en de Moeder, dan in oud-Israël
onder andere Wijsheid genoemd. Barker spreekt vaak van ‘de Lady’. Ze meent dat de Lady
springlevend is en naar ons wuift om onze aandacht te trekken: ‘She is waving at you’.
De hervorming onder Josia. Er heeft een hervorming in oud-Israël plaats gevonden die je volgens
Margaret goed kunt vergelijken met de hervorming van Luther en Calvijn vele eeuwen later. Onder
leiding van koning Josia in 623 vindt er een soort ‘culturele revolutie’ plaats vindt waarbij de Lady, de
Moeder, het veld moet ruimen en uit haar tempel wordt gezet. Direct daarna worden de stad
Jeruzalem en de tempel verwoest en moet de elite in ballingschap gaan.
Verdere hervorming na de ballingschap. Na terugkomst uit de ballingschap in Babylonië wordt door
een groep puriteinse Babylonische joden het werk van Josia voortgezet. Deze herbewerking van
priesterschrijvers wordt genoemd ‘de tikkune sopherim’. De ‘aanpassingen’ in de teksten zijn in hun
ogen een terugverandering was naar een oorspronkelijke versie; in feite zijn het veranderingen
waardoor het meervoudige godsbeeld van een hemelse Vader, Moeder, hun eerstgeboren Zoon en
hun engelen, uit de teksten verwijderd wordt. Er wordt een exclusief mannelijke interpretatie over de
oudere traditie heen gelegd. Die herbewerking van de teksten vindt daarna plaats in de periode van
de Tweede tempel (525 v. Chr. tot 70 na Chr.) en ook nog na de verwoesting van de tweede tempel in
70 na Chr.
Een beeldenstorm avant la lettre. Het blijft na 525 v. Chr. niet alleen bij het veranderen van teksten.
Ook de beelden worden gebroken, Er wordt gebroken met de oudere tempeltraditie vol met engelen,
beelden, symbolen en rituelen. Én er wordt gebroken met het vrouwelijke aanzicht van God dat als
medeschepster en steun en toeverlaat van de mensheid de verbinding verzorgt tussen de hemelen en
de aarde.
De verdienste van Margaret Barker. Zij is in staat gebleken het verband te leggen tussen de mystiek
van de eerste tempel en latere joodse en gnostische christendom. Sterker nog: de oorspronkelijke
tempeltraditie (en die daarvoor uit de tijd van de patriarchen) is de basis voor joods- en gnostisch
oerchristendom en diverse mystieke en rituele tradities in het huidige oosterse en westerse
christendom. Daar waar ik onder leiding van Professor Quispel moest ophouden –dus bij het joodse

en gnostische oerchristendom- gaat zij verder terug in de tijd en legt de verbinding met de oeroude en
universele mystiek binnen de joodse tempel.
Haar specialisme. Margaret kent het Oude en Nieuwe Testament door en door. Zij is door haar
enorme kennis van zowel de Hebreeuwse canonieke en apocriefe varianten van het Oude Testament,
die zij continu met elkaar vergelijkt, in staat door de vervormingen van de later bewerkte Hebreeuwse
teksten heen te lezen en de oudere varianten te reconstrueren.
Daarnaast is zij thuis in de latere Rabbijnse teksten waarin de exclusieve joodse wet is vastgelegd en
de van inclusief tot exclusief geworden joodse traditie wordt overgeleverd. Ook kent zij de
Hebreeuwse teksten die in de diaspora in het Grieks vertaald zijn. Zij kent de Griekse en Latijnse
vertalingen van het Oude Testament en is in staat die met latere Hebreeuwse bewerkingen te
vergelijken. Latere en minder authentieke Hebreeuwse bewerkingen van het Oude Testament zijn de
e
bronteksten geweest van hervormers uit de 16 eeuw. En dat is de reden dat zij de Moeder van de
Heer niet meer kennen, want de Lady was uit deze teksten weggeschreven.
Margaret Barker legt de verbinding. Haar enorme kennis van Hebreeuwse, Griekse en Latijnse
teksttradities stelt haar in staat een verbinding te leggen de mystiek van de tempel van voor de
hervorming van Josia en de latere ballingschap en het vroege Hebreeuwse en Hellenistische
Christendom. Door haar werk kunnen we de verbinding leggen met de oudere tempeltraditie die bij de
Hebreeuwse ballingen in de diaspora is blijven voortleven en bekend is aan Jezus en zijn joodse en
niet-joodse volgelingen. De zogenaamde liberale interpretatie van de joodse wet bloeide in de
diaspora; de puriteinse interpretatie in Judea en met name in de (tweede) tempel te Jeruzalem.

3.

De Zomerweek 2011

De zomerweek breekt aan. Op 7 augustus stap ik – na wekenlang noeste arbeid en uiterst precieze
voorbereiding, gewapend met een omvangrijke PowerPoint Presentatie en een doorwrochte hand-out
met twee bijlagen -natuurlijk moesten alle Bijbelteksten in foutloos Engels- in het vliegtuig naar
Midden-Engeland. Ik logeer in haar huis en slaap in haar overvolle studeerkamer. Voor deze speciale
gelegenheid heeft zij deze heringericht en zelfs persoonlijk schoongemaakt: haar hulp laat zij in dit
domein niet toe!
Gedurende de zomerweek. De zomerweek lijkt zij moeiteloos door te komen. Vier dagen lang geeft zij
van 10.00 tot 16.00u onderricht; zij geeft leiding aan de groep van gemiddeld vijftig collegevolgers per
lesdag; zij houdt contact met de staf in de kerk die de congresgangers ontvangt, inschrijft, van handouts en eten en drinken voorziet, zij huisvest twee logees in haar huis. Na vier zware dagen staat zij
op zaterdag 13 augustus om vijf uur ‘s ochtends op en reist voor een lezing naar Ierland. Petje af.
De hand-out. Margaret heeft een uitgebreide hand-out gemaakt met de hoofdthema’s per dagdeel en
de bijbehorende bijbelpassages waar ze in ons in rap tempo langs voert. Daarnaast is er een
indrukwekkend ‘Annexe’ of aanhangsel. Hier staan genummerd en uitgeschreven buitenbijbelse
passages uit apocriefen van het oude en nieuwe testament, teksten van kerkvaders, hymnes,
plattegronden en kaarten.
Dagindeling en programma. De vier dagen in de zomerweek zijn ingedeeld in vier dagdelen die elk
worden geopend met een psalmlezing en beëindigd worden met het zingen van een psalm. De vier
dagen hebben de volgende dagonderwerpen:
1.
2.
3.
4.

Ancient Evidence for the Temple
Covenants and Atonemen
The Holy of Holies, Resurrection and Incarnation
The Lady of the Temple before and after Josiah. ‘s Middags: Mary, daughter of Wisdom. Bridging
Wisdom and Mary in their shared imagery in art based on archaeology, sacred texts, liturgy and
theology. Dr. Annine van der Meer
5. The church as the Original Temple Restored

Het gehoor. Al vele jaren leidt zij mensen op tot prediker. Onder haar gehoor bevinden zich een groot
aantal predikers uit eigen stal die afkomstig zijn uit de Anglicaanse kerk, haar eigen kerk der
Methodisten en de Mormonen. Dit is de tweede keer dat een zomerschool plaats vindt; de eerste was
in 2008. Tijdens de middagpauze neemt BBC radio enkele vraaggesprekken af, die de zondag daarop
worden uitgezonden, waaronder met ondergetekende.
Engeland is relatief onbekend met de ‘Lady’. Kort tevoren was er een BBC tv-programma
uitgezonden onder de titel ‘Did God had a Wife?’ (titel van boek van William G. Dever, Cambridge,
2005). De uitzending heeft in Engeland veel stof doen opwaaien omdat men in de Anglicaanse traditie
relatief onbekend is met de Moeder van de Heer uit het Oude Testament of de Lady. Men bleek niet of
nauwelijks op de hoogte van archeologische en kunsthistorische vondsten die het bestaan van de
Lady en haar iconografie bewijzen. Er is behoefte aan informatie over Maria en Maria Magdalena.
Een grote prestatie. Flitsend en feilloos loodst Margaret ons lang vele thema’s en Bijbelpassages.
Humoristisch en briljant rijgt zij de losse brokstukken van het gebroken beeld van de mystiek van de
tempel aaneen. Zij heeft zoveel materiaal dat zij herhaaldelijk zegt nog wel een week te kunnen
spreken over sommige thema’s. Zij verdiept mijn
inzicht in een verloren tempeltraditie die in het
Christendom opnieuw tot leven kwam. Zij verdiept
mijn geloof. In de kerk hoor je een speld vallen.
Ondanks de lange dagen op harde kerkbanken,
slaagt ze erin tot het laatst toe de aandacht van haar
gehoor gevangen te houden door thematiek,
dramatiek en tempo. Nu pas ga je snappen waar het
in het oerChristendom werkelijk om draaide. Er is
ook een boodschap naar de toekomst: want in het
boek der Openbaring is er de Vrouwe, de Moeder,
die bekroond met sterren, bekleed met de zon en
staand op de maan haar zoon baart waarna er een
nieuwe tijd van Geest zal aanbreken.
4.

Enkele inhoudelijke hoogtepunten

De tempel en de christenen. Er is een onverbrekelijke relatie tussen de oorspronkelijke tempel en de
vroege christenen die zichzelf als herstellers van de oorspronkelijke tempeltraditie zien. Om zicht te
krijgen op de belevingswereld van vroege christenen is het kennen van de symboliek rond de tempel
daarom van fundamenteel belang. Tempelbouw en tempelindeling spiegelen de structuur van de
onzichtbare en zichtbare werelden en vormen een uitdrukking van het scheppingsproces. Vanuit de
onzichtbare werelden worden de zichtbare werelden geschapen. Dit gebeurt in zeven fasen of dagen.
Deze symboliek komt terug in de inrichting en het meubilair van de tempel.
Dag 1. Dit is de periode buiten ruimte en tijd, buiten de materiële wereld, buiten de stof. In de
onzichtbare werelden is er een toestand van eenheid. Tweeheid ontstaat door de scheiding tussen
licht en duister: de voorhang in de tempel symboliseert de scheiding tussen de pre-existente en
premateriële werelden en die van de materiële wereld. Het heilige der heilige staat symbool voor de
niet-materiële werelden van dag 1. Het is een gouden, de wanden zijn met dun goud beslag bekleed
waarin kleine puntjes zijn gehamerd. Het is er donker. Maar zodra de boom van leven die naast de
troon staat licht geeft, weerspiegelen en vermenigvuldigen de gulden wanden het licht duizend keer
duizend keer.
De vurige boom van leven schenkt verlichting en eenwording. Het is Margaret Barker’s stellige
overtuiging dat in het heilige der heilige naast de troon die bestaat uit de ark en de cherubijnen de
boom van leven staat. Onder Josia zou de boom van leven verwijderd zijn en als menora geplaatst
zijn in de ruimte achter de voorhang die symbool staat voor de zichtbare en materiële wereld.
Aan de voet van de boom van leven is er in het heilige der heilige een bron of fontein met
vertakkingen in vele kanalen waaruit levend water stroomt. Het is een intens donkere ruimte. Wanneer
de zeven vuren in de zevenvoudige boom ontstoken worden, ontstaat hier niet alleen een intens licht
maar ook een intense hitte. Het is een vurige boom die verlicht net als toen het braambos vlam vatte
zonder te verbranden. De vruchten van de boom van leven geven eeuwig leven en haar wateren

schenken levenskracht. Dit vertrek wordt ook wel de bruidskamer genoemd. Hier kom je al tal van
symbolen tegen van de Moeder van de Heer: de boom van leven met vruchten, het vuur, het water en
de lege cherubijnentroon(wagen). Ook is aanwezig haar Zoon, die op haar cherubijnentroonwagen
plaats neemt.

Het heilige der heilige verlicht en verwarmt

Tempelervaringen. Tijdens de lunch ondergaan wij in
groepjes van twee en drie in een pikdonkere kleine
zijruimte de ervaring van donker en licht, van intense
verlichting
en
warmte.
Slechts
zeven
kleine
verjaardagskaarsjes in een minikubus van 20 cm³ en een
pikdonkere ruimte zijn nodig om een ingrijpende ervaring
op te wekken die sommigen tot tranen roert. Een andere
dag ruiken wij de indringende en aparte geur van mirreolie. Weer een andere dag vult de kerk zich met
rookgordijnen van heerlijk geurende wierook van de
Frankincenseboom. Doe voor een overweldigend effect
bij de brandende korreltjes op het schoteltje een half
theelepeltje kaneel. Onvergetelijk.

De tempel in de beleving van de vroege christenen: Vroege christenen maken een opgang door de
ruimten van de tempel via voorportaal en grote feesthal tot het hart van de tempel, achter de
voorhang: het heilige der heilige. Werd iemand christen dan onderging hij/zij vijf rituele en symbolische
handelingen (sacramenten): de doop en zalving, de eucharistie en verlossing en als vijfde de
eenwording in het bruidsvertrek.
In de tempelsymboliek trok men als het ware de tempelheuvel op en ging omhoog. Daarna onderging
men in de voorhof het eerste sacrament van doop of wedergeboorte in de geest. Met daarna als
tweede de zalving tot christen (christos betekent gezalfde).
Hierna trad men de grote feesthal (hekal) binnen waar de tafel van de toonbroden stond en het
wierookaltaar dat walmende geuren verspreidde tot de verre omtrek. Hier ontving de christen het
derde en vierde sacrament: het eten van het levensbrood (eucharistie) en de verlossing. Een christen
at van het levend brood en dronk de wijn die het geofferde bloed symboliseerde. Tot slot was er als
laatste en ultieme sacrament in het heilige der heilige, de eenwording met de niet-zichtbare wereld
achter de voorhang: het bruidsvertrek.
De Drie-eenheid is oeroud. Margaret leert over een drieeenheid of drievuldigheid die al bestaat vanaf de vroegste
tijden. De Vader-Moeder-Kind eenheid in drieën toont zich
ook in het Oude Testament. Hun drie-eenheid wordt gekend
door de allereerste joodse en Griekse christenen. Zij weten
dat van deze heilige familie vele lichtwezens uitgaan die
eerst goden en later engelen genoemd worden en zij
verkeren met deze ‘zonen van God’ die in alle veelvuldigheid
toch één zijn. Vroege christenen getuigen van Geest. Zij
jubelen om de geestkracht die van deze kennis die tot
wijsheid wordt, uitgaat. Zij zingen het uit in heilige hymnen
‘Heilig, heilig, heilig, de God der hemelse Machten. Vol zijn
hemel en aarde van uw heerlijkheid’... Hymnen waarin naast
de Vader ook de Moeder van de Heer of Zoon uit het Oude
testament bezongen worden, nemen zij over. Zij schilderen
beeltenissen en later iconen waarin de Moeder naast de
Vader en hun Zoon in beeld wordt gebracht. Zij kennen het
waarom van de zichtbare verschijnselen... Hun kennis wordt
tot werkelijk inzicht en wijsheid.

Russische ikoon 19e eeuw:
de Drie-eenheid Vader, Zoon en
Heilige Geest als rode gevleugelde engel

Hoe wijsheid tot louter intellectuele kennis verwordt. Maar
zowel in het orthodoxe Jodendom en het dogmatische
christendom raakte de Moeder verloren en raakten wij met
haar levend badwater ook haar levende Zoon/Dochter kwijt.
Van hun Kind –in de traditie de Zoon genoemd- restte niets
anders meer dan een intellectuele en in diverse theologieën
uiteengereten gortdroge schim. Van die schim ging geen
kracht meer uit en zijn voorbeeld deed niet meer volgen. De
Moederboom werd omgehakt en de vruchten verdroogden
en vernieuwden zich niet meer. Haar levensbrood
beschimmelde en haar bron van levend water droogde op.

St Jacobs kerk Urschalling Oostenrijk.
Fresco uit 1390 van de drie-eenheid
met vrouwelijke Heilige Geest

5.

De Vrouwe van alle Volkeren

Mijn lezing. Die bewuste donderdagochtend voor de middaglezing plaveit Margaret de gang van de
Lady door de geschiedenis die ik die middag in beeld hoop te brengen op zo’n grandioze wijze dat ik
van binnen verstil en steeds meer de grootsheid van die Grote Moeder kan invoelen, die grote rode
Engel, die verborgen Lady.
Een ode aan het levenswerk van Margaret Barker. Mijn lezing moet een ode worden aan haar werk
waarin ik mijn dankbaarheid voor haar levenswerk wil uitdrukken. Ik wil haar teksten visualiseren, haar
woorden in beelden omzetten. Het bestaan van de verborgen geraakte Moeder wordt bewezen door
recente archeologische vondsten. Ik zal door middel van deze vondsten aantonen dat Wijsheid op
deze kunst dezelfde symbooltaal spreekt als in de (vervormde) teksten van het Oude Testament. Wat
in teksten verloren ging, bleef behouden in de kunst. Binnen het symboolsysteem van Wijsheid is er
de boom van leven, het vuur, het water van leven, de troon, de pilaar, de wolk, de geurende olie, de
wierook, het brood, de wit-linnen kleding en nog zoveel meer.
Van Wijsheid tot Maria. Maar de door haar geformuleerde titel van de lezing wil ook een verbinding
leggen tussen Wijsheid en Maria. Maria is meer is dan een aardse moeder van Jezus. Maria staat in
de traditie van Wijsheid en treedt in haar voetspoor. Maria is zoals net als Wijsheid de Moeder van de
Zoon van God, de Heer. Mijn taak wordt het dus aan te tonen dat het symboolsysteem van Wijsheid
terugkomt in de iconografie van Maria in de oosters- en westers-christelijke kerken en in de hymnen
die hier gezongen werden.
Een verrassende wending. Tijdens de intensieve voorbereiding van de lezing ‘Bridging Wisdom and
Mary’ werk ik mij door vele boeken en stapels literatuur heen. Op een goede dag komen mij enkele
boeken en boekjes over ‘de Vrouwe van alle Volkeren’ in handen die tussen 1945 en 1958 in
Amsterdam verscheen: ‘Ik ben de Vrouwe van alle volkeren, die eens Maria was’. ‘Zij zullen mij de
Moeder noemen’. De herkenning flitst door mij heen en ik val stil. Ik ga in Engeland spreken over de
Moeder uit het Oude en Nieuwe Testament die ontdaan moet worden van het stof en de malversaties
van vele eeuwen en nu is zij in deze boodschap uit 1951 die zij notabene in Amsterdam gaf, plots
actueel en springlevend. Ik zoek op internet de Engelse vertaling van de Nederlandse boodschap en
neem deze Lady op in de presentatie. De Lady of all Nations uit Amsterdam die de negende door de
kerk erkende Maria-verschijning vormt...

The Lady of all Nations. Aan het eind van mijn lezing
gekomen hoor ik mijzelf het volgende zeggen: die Moeder die
kun je niet alleen met veel moeite terugvinden in oude teksten
en kunst. Zij is een levende energie van kracht en bijstand,
van troost en hulp. Zij is in mijn eigen land onlangs
verschenen en noemde zich de Vrouwe van alle volken, die
eens Maria was. Ze zei: ‘ze zullen me de Moeder noemen’....
Zelfs als je niets met de katholieke Maria hebt, kun je toch
vertrouwen op haar, de Moeder van alle volken...
De boodschap komt over; de energie in de zaal verandert. De
toestand van verstilde sereniteit en intense concentratie die
er onder de Engelse toehoorders is, verandert. Ik eindig met
de Margaret’s legendarische woorden: ‘the Lady is waving at
me and I do hope she now is waving also at you’.
Na afloop. Naderhand komen sommigen welhaast ontdaan
naar mij toe...Waarom ik dat gebed van ‘the Lady of all
Nations, who once was Mary and called herself the Mother’
niet in het hand-out opgenomen heb! Ik ga stilletjes naar huis
en na eventjes werk zijn er de uitdraaien van beeltenis en
gebed. De volgende dag liggen ze op de hand-outtafel klaar
voor
de
liefhebbers.
Ook
Margaret
heeft
de
energieverandering bemerkt en verwondert zich. Het is ons gelukt. In Engeland is definitief het ijs
gebroken voor de Vrouwe van Alle Volken, de Moeder, die eens Maria was.

6.

Weer thuis

Terug in Nederland. Inmiddels ben ik een kleine twee weken thuis en blijf ik mij verbazen over de
diepgang van de zomerschool, die mij in mijn hart echt raakte. Het was een gedenkwaardige week om
nooit meer te vergeten. Het onderricht van Margaret heeft mijn inzicht vergroot en mijn geloof
verdiept. Wat gaan de wortels van de boom van joden- en christendom én islam diep moeder aarde in
en reiken zij ver terug in de tijd. Zij gaan terug naar de tijd waarin God de Vader en Moeder een
universeel verbond sloten met de mensheid, die in de geest elkaars broeders en zusters zijn. Ze
stuurden hun Zoon om de mensheid te herinneren aan het bestaan van hun ouders in de hemelen.
Hun eerstgeboren kind -door hen de Zoon genoemd- moest de mensen herinneren aan het feit dat
alle mensen in de geest elkaars verwanten zijn. Herinneren aan het feit dat mensen hun
familieverwantschap in de geest vorm kunnen geven door van elkaar te houden en elkaar lief te
hebben zoals hun ouders elkaar en hun kinderen liefhebben. Ook wanneer die tijdelijk op aarde
verkeren.
Uit de boomstronk groeit een nieuwe loot. In deze zomerweek
mocht ik eten van de vruchten van de boom van leven en mij
laven aan haar levend water. Dank zij de inzichten van
Margaret voel ik mij wedergeboren in de geest van mijn
geestelijke ouderpaar en hun Zoon/Dochter. Ik besef dat de
werkelijke draagwijdte van het begrip christen reikt tot aan de
verste verten van dit universum. Ik besef dat het om een
gemeenschap van gelijkgezinden gaat die hun aardse leven
liefdevol leven vanuit het besef dat de kosmos ons mensen lief
heeft. Ja, zo simpel is het.
Annine van der Meer, augustus 2011.

