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JEZUS EN HET MYSTERIE VAN DE DRIE MARIA’S 
 

 
 

Op zaterdag 7 november 2015 wordt er in Baarn een groots opgezet gnostiek-congres 
georganiseerd getiteld ‘Het mysterie van Jezus toen...en nu?? Sprekers zijn Timothy Freke uit 
Engeland en uit Nederland geven Tjeu van den Berk, Bram Moerland, Jacob Slavenburg en 
ondergetekende acte de presence. Het congres is al maandenlang overboekt; er zijn wachtlijsten 
waarop mensen staan ingetekend om alsnog een van de 300 zitplaatsen te bemachtigen. Het 
onderwerp ligt kennelijk zeer in de belangstelling. De dag duurt van 10.00u tot 17.30u. Middelpunt 
vormt het rode en ronde lithurgisch centrum waarop het spreekgestoelte met twee grote 
schermen aan weerskanten staat opgesteld. 
Als inleiding schrijf ik al in het voorjaar van 2015 het volgende ‘wervende’ stuk:  
 
Jezus en de Drie Maria’s. Naar het Evangelie van Filippus vermeldt  bevinden zich onder de talloze 
vrouwen die Jezus  op zijn tochten vergezellen, de drie Maria’s: Maria de Moeder, Maria de Zuster en 
Maria de Bruid. Het traditionele christendom hemelde de maagdelijkheid van Maria de Moeder op en 
het verdonkeremaande Maria de Bruid. Deze vervanging had grote gevolgen voor de visie van 
tweeduizendjaar christendom op lichamelijkheid, vrouwzijn en aardse materie. Maria de Bruid begaf 
zich naar Frankrijk waar zij als de apostel der apostelen een vrouwvriendelijk en verborgen 
christendom preekte. De tijd is rijp om Maria de Bruid opnieuw te leren kennen; zij vormt de kern van 
het Jezus-mysterie. Zij is zwanger van de vernieuwende zaadjes die het traditionele christendom 
kunnen omvormen tot een modern christendom dat klaar is voor de 21e eeuw. 
 
Dit artikel kent de volgende paragrafen: 
1. Inleiding: over gnosis, gnostiek en neo-gnostiek 
2. Het belang van het terugvinden van de Nag Hammadi-bibliotheek 
3. De evangelisten en de Drie Maria’s: de traditionele visie.  
4. De vrouwelijke drieheid in de glorietijd: de voor-christelijke fase 
5. De vrouwelijke drieheid op haar retour: de christelijke fase 
6. De terugkeer van het goddelijk vrouwelijke: de 20e en 21e eeuw.  
    6.1 Eerherstel aan de vrouwelijke kunst  
    6.2 Eerherstel aan de bijbelse Eva 
    6.3 Eerherstel aan het oude Kanaän 
    6.4 Eerherstel aan de Moeder of Wijsheid van de Eerste Tempel  
    6.5 Eerherstel aan Wijsheid die de schepping weeft als weefster en als weefsel 
    6.6 Eerherstel aan Miriam, de oudere zuster van Mozes 
    6.7 Eerherstel aan Maria Magdalena, de ziende onder de blinden en hoogste ingewijde  
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1. Inleiding: over gnosis, gnostiek en neo-gnostiek.  
 
De drie invalshoeken. Ik zal mijn thema Jezus en het Mysterie van de Drie Maria’s belichten vanuit 
drie invalshoeken: de historische, de dieptepsychologische en de symbolische. Voor mij staat als een 
paal boven water dat Jezus en de Maria’s werkelijk geleefd hebben: de verhalen hebben een 
historische basis omdat Jezus en de zijnen echt geleefd hebben en Jezus echt gestorven is.  
 
Jezus als symbool en niet als mens van vlees en bloed. Deze historische basis zullen Timothy Freke 
en Bram Moerland in hun speeches op 7 november ten stelligste ontkennen. Evangelisten hebben in 
hun visie oude voor-christelijke mythen als model genomen; ze hebben deze mythen met behulp van 
schaar en lijmkwast op Jezus en diens tijdgenoten toegepast.  
Ik zie dat anders. Ik ga ervan uit dat elke archetype, ja zelfs elk symbool, ooit geworteld is geweest in 
een historische werkelijkheid en zich vandaaruit heeft ontwikkeld. De tijd van harmonie, vrede en 
onderlinge gelijkwaardigheid zoals die in tal van mythen over een gouden tijd naar voren komt, is 
geen verzinsel of louter een symbolisch verhaal.1 Deze tijd was ooit historische werkelijkheid.  
 
Neo-gnostiek. De ‘symbolische richting waartoe Freke en Moerland behoren, beroept zich onder 
andere op een stroming in de gnostiek genaamd het docetisme. Deze stroming hoort thuis in de 
latere gnostiek. Docetisten gaan ervan uit dat de Christus/de Logos niet werkelijk is mens geworden 
en het lijden niet werkelijk heeft ondergaan.2 Hij sterft in een ‘schijnlichaam’; het lijden als 
‘schijnvertoning’.   
Ik beschouw dit docetisme als een van de latere stromingen binnen de gnostiek. Ik zie het als een 
degeneratie van de vroege gnostiek en oorspronkelijke gnosis. Gnosis betekent letterlijk ‘innerlijke 
kennis of innerlijk weten’, een kennis die aan de gnostiek ten grondslag ligt. Het oudste Hebreeuwse 
(Judese) Christendom ziet de joodse Jezus en diens joodse familie wel degelijk als mensen van vlees 
en bloed. Jezus is een profeet, die bij de doop in de Jordaan gedoopt wordt waarna in het Joodse 
christendom de Christusgeest in hem indaalt. De joodse Jezus heeft een fysieke moeder en vader, 
Maria en Jozef; Maria is geen maagd, Jezus is getrouwd en met geslachtsgemeenschap is niet mis.3  
 
Neo-neo-gnostiek. De moderne symbolische visie op Jezus, verwoord door Freke en Moeland, die 
leven en werken van Jezus en de drie Maria’s louter van symbolisch waarde acht, beschouw ik, zoals 
auteur en antroposofe Daniëlle van Dijk het in de pauze van het congres zo treffend verwoordde, als 
neo-neo-gnostiek.4 Deze doet geen recht aan de evolutie van het menselijk bewustzijn op de lange 
termijn, iets waarvan de dieptepschychologie van Jung wel uitgaat. Ook binnen esoterische 
stromingen van theosofie en antroposofie gaat men uit van deze evolutie. Binnen de antroposofie 
meent men dat in de Grieks-Romeinse periode het dieptepunt van barbarij en menselijke 
onbeschaafheid valt.5 Nu is de indaling van een hoogontwikkelde geest in een fysiek lichaam, 
noodzakelijk is om de mensheid vooruit te helpen. Deze Christusgeest incarneert in de mens Jezus, 
een mens van vlees en bloed. 
Aan de andere kant mist de louter historische benadering - op het congres verwoord door Jacob 
Slavenburg -,  geestelijke diepte en geestelijke voeding voor de moderne mens; men laat de 
dieptepsychologie links liggen. In deze richting wordt gekeken naar de historische ontwikkeling van 
de heilige teksten en tekstveranderingen in die teksten. De tekst wordt vervolgens gebagatiliseerd en 
men mist de symbolische diepte en het sacrale element.  
Vandaar dat ik kies voor een geïntegreerde benadering vanuit drie invalshoeken: de historische, de 

dieptepsychologische én de symbolische. Hierbij vormt de historische werkelijkheid de basis voor de 

psychologie en de symbooltaal. 

Over gnosis en gnostiek. Dit congres heeft als thema: de gnostiek, de vroege en de latere. In het hart 
van de vroege gnostiek ligt de gnosis of het innerlijk weten. Gnostiek is niet hetzelfde als gnosis. 
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Gnostiek heeft te maken met persoonlijke ervaringen, met de kennis van het hart, met de 
interpretaties en leringen van leiders van bepaalde gnostische scholen over die kennis van het hart. 
Er ontwikkelen zich sterk van elkaar verschillende filosofische scholen die vaak een verwording en 
degeneratie inhouden van wat gnosis oorspronkelijk betekent.6  Eerder schreef ik dat de vroege 
gnosis en de latere gnostiek uit elkaar drijven.7  
 
De latere gnostiek degenereert en ontwikkelt zich in vrouwvijandige richting. In de latere 
gnostische systemen deelt de gnostiek zich op in vele groepen, ‘splintergroepen’ volgens de 
kerkvaders die de groepen in diskrediet willen brengen. Een gevallen Sophia baart een monster; zij 
baart de slechte materie. Men verwerpt de lagere en nu als slecht ervaren wereld. Lichaam en geest 
worden steeds meer van elkaar gescheiden; het lichaam wordt zondig en slecht. Dit terwijl het in de 
oorspronkelijke gnosis juist gaat om stof als oefenterrrein voor geest en voor integratie tussen 
lichaam, ziel en geest.8 Dit komt later in dit artikel duidelijk naar voren in het Evangelie naar Maria 
waar Jezus zegt dat de materie terug zal vloeien naar de oorsprong en dat zonde niet bestaat. 
 
Over gnosis. Gnosis heeft mijn leven gered. Ik was bezig als jong en zeer intellectualistisch studente 
een hard en cynisch mens te worden, maar de gnosis heeft mij daarvan gered. Wat ik van de gnosis 
heb geleerd is: ‘de wereld is een brug, ga er overheen maar blijf er niet steken’. Ik heb geleerd dat de 
mens is samengesteld uit geest, ziel en lichaam maar dat velen dat niet meer beseffen. Ik heb geleerd 
dat ik een kind van het licht ben dat ik in mijn zielelichamen en in mijn hart het licht, verborgen in de 
godsvonk, kan onsteken en sterker kan maken: dat is de kennis van het hart en ik ben al mijn hele 
leven op weg om de kennis van het hart te leven.  
 

 
 
Wakker worden. Gnsois gaat over wakker worden in de goddelijke kern van geest en ziel. Tot 
eenheid te komen. Gnosis of de kennis van het hart opent de deur om dit mystieke pad en dit 
innerlijk proces aan te gaan. Om Bewust te zijn van wat er in het innerlijk en in de buitenwereld 
gebeurt. Bewust te zijn van recht en onrecht en keuzes te maken. Gaande de rit, heb ik ontdekt dat 
gnosis of innerlijke intuitief verkregen kennis universeel is en van ieder mens. Het gaat om het 
terugvinden van de Innerlijke Autoriteit, de autoriteit die wij als mensheid zovele duizenden jaren 
buiten ons legden. Gnosis gaat over bewuste integratie en transformatie tot Mens.9 Quispel zei in zijn 
tijd al dat deze wijsheid universeel is.10   
Ook Cynthia Bourgeault en Daniëlle van Dijk beschouwen gnosis als de geïntegreerde kennis van 
lichaam, ziel en geest’, als het zichtbare met het onzichtbare verbinden.11 Ook voor hen maakt gnosis  
deel uit van de universele Wijsheid, van de Sophia Perennis. Gnosis handelt om Menswording.12 Ik 
heb veel geleerd van mijn promoter wijlen prof. dr Gilles Quispel en diens vrouw Lien Quispel-de 
Langen en daar ben ik hun dankbaar voor. Daarnaast zijn er als mijlpalen op mijn pad dr. Heide 
Göttner-Abendroth uit Duitsland en dr. Margaret Barker uit Engeland.13 
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De Drie Maria’s. U ziet voor u het beeld van de Drie Maria’s bij het open rotsgraf uit het Sint Albans 
Psalterium uit Engeland, een handschrift met zeer vele kleurrijke afbeeldingen dat een uitgangspunt 
vormde voor mijn proefschrift in 1989.14 De kleurrijke afbeeldingen uit dit psalterium rond de Drie 
Maria’s en Maria Magdalena als apostel der apostelen komen in dit artikel terug. Rechts daarvan is 
het Pinksteren. Tegenwoordig houd ik er sterk rekening mee dat degene die onder de Duif, de Heilige 
Geest of de Moeder zit, niet Maria de Moeder van Jezus is maar Maria de Bruid van Jezus, Maria 
Magdalena.  
Kunst toont de Maria’s vaak in drie kleuren: de witte, de rode en de zwarte. U zag ze in deze 

driekleur afgebeeld aan het begin van dit artikel.15 Achter hen staat de Grote Moeder Sophia of 

Wijsheid, waarvan zij drieën ieder een aspect vormen.16 Later worden de dochters van Wijsheid 

geneutraliseerd in Geloof, Hoop en Liefde.17  

De Drie Maria’s in de kunst. In de kunst staan ze onder het kruis en zijn bij de kruisafname. Bij 

sommige evangelisten staan ze bij het geopende lichaamsloze graf; zij zien zien de windsels. Zij 

vormen een eenheid; zij zijn drie in een. Samen vormen zij de vrouwelijke drie-heid als drie-eenheid. 

In de christelijke iconografie van de oosterse en westerse kerken komen ze vaak in beeld; zij vormen 

een geliefd thema. Vrouwen komen in de kunst beeld; dit terwijl de canonieke evangeliën ze 

verzwijgen; de vrouwen zijn er wel maar worden te onbelangrijk gevonden om te vermelden.18 Indien 

vermeld, worden ze gekleineerd, zoals in de patriarchale tijd rond Jezus en na hem in de mode is. 

Hoe anders ligt dit in een aantal onlangs teruggevonden gnostische teksten. 

2. Het belang van het terugvinden van de Nag Hammadi-bibliotheek 

  

Bij Nag Hammadi in Boven-Egypte worden in 1945 een in een kruik 13 codices of boeken gevonden. 
Samen bevatten ze 52 teksten. Mijn promotor Gilles Quispel vervult een belangrijke rol de aankoop 
van codex één voor het Jung Instituut in Zwitserland. Met medewerking van de toenmalige koningin 
Juliana weet hij in Egypte een kopie van codex twee te verwerven die onder andere het Evangelie 



5 

 

van Thomas bevat. Met gevaar voor eigen leven kan hij tijdens de zesdaagse oorlog in 1956 nog net 
op tijd met de kopie van het Evangelie van Thomas uit Egypte wegkomen.  
In de Nag Hammadi-bibliotheek is er sprake van een Grote Moeder; zij wordt hier hoofdzakelijk 

Sophia genoemd, al draagt zij ook talloze andere namen.19 Sophia wordt gezien als de Heilige Geest.20 

Zij zetelt in de Boom des Levens, soms als goedwillende en wijze slang. Zij moedigt Eva aan de appel 

aan te nemen en vervolgens af te dalen in de dualiteit. Eva wordt in de teruggevonden teksten Het 

Wezen van de Machten en de Oorsrpong van de Wereld de ‘leermeesteres van Adam’genoemd, 21 

Codex twee bevat buiten het Evangelie van Thomas ook het Evangelie van Filippus. Het is in deze 

laatste tekst dat de drie Maria’s ter sprake komen. 

De Drie Maria’s in het Evangelie van Filippus. In dit in de bibliotheek van Nag Hammadi 
teruggevonden evangelie lees je in logion 32:  
‘Drie vrouwen trokken altijd met de Heer op: 
Maria zijn moeder,  
zijn zuster en  
Maria Magdalena die zijn metgezellin wordt genoemd.  
Want Maria is zijn zuster en zijn moeder en zijn metgezellin’. (N(ag)H(ammadi)C(odex) II.3.32).22 
Hier vinden wij de drie Maria’s terug:  
zijn moeder, zijn zuster en zijn partner (koinonos) Maria Magdalena.  
 
Maria Magdalena als Sophia. Over deze laatste staat iets verderop in logion 46 in hetzelfde 
evangelie: 
‘Sophia die ze de onvruchtbare Wijsheid noemen  
is de moeder van de engelen  
en de metgezellin van de Heer  
als zodanig heet zij Maria Magdalena’. (NHC II.3.46).23 
Hier wordt de aardse partner van Jezus - Maria Magdalena - gezien als een manifestatie van Sophia, 
de Moeder in de hemel, het evenbeeld van de Vader. 
 
De Moeder in het Geheime Boek van Johannes. De Nag Hammadi-bibliotheek bevat ook diverse 
varianten van het Geheime boek van Johannes. Er zijn er vier. Aan de basis van dit viertal staat een 
brontekst die gebruikt is door kerkvader Irenaeus rond 180 na Chr. In Nag Hammadi zijn 
teruggevonden twee kortere versies uit 200 na Chr.  En er zijn twee langere versies van deze tekst uit 
250 na Chr.24 Het grote voordeel van deze varianten is, dat je de ontwikkeling van de thema’s en de 
verwording ervan in de teksten kunt volgen. Je ziet hoe het vrouwelijke, dat in de vroege kortere 
versies centraal staat, in de latere langere versies naar het tweede plan verschuift. Andersgezegd: 
draait het in de oerversies om de Moeder, hier Sophia of Barbelo genoemd, dan draait het in de 
latere versies om de Vader.  
 
De aanhangers van de Moeder als de ‘vuilen’. Ireaneus is een tegenstander van de groep die hij de 
Barbelieten naar Barbelo of de ‘Moeder’ noemt. Hij noemt hen de ‘vuilen’ en stelt met afgrijzen vast 
dat de menigte Barbelo-gnostici als paddestoelen in zijn tijd uit de grond schieten. Met grote afkeer 
schrijft de patriarchale Irenaeus:  
Zij gaan uit van een maagdelijke vrouwelijke Geest die zij Barbelo noemen  
en in haar buurt is ook een zekere onnoembare Vader.25 
 
In de korte versie van het Geheime boek van Johannes lees je in de Berlijnse codex: 
Barbelo keek gespannen naar hem (de Vader) 
en zij keerde zich tot hem 
en zij baarde een vonk van gelukzalig licht... 
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Dit is de Eniggeborene, de eerstgeborene van het Al.26 
 
In de lange versie lees je hoe de Vader naar de Moeder of Barbelo (een andere naam voor Sophia) 
kijkt, haar zwanger maakt van zijn vonk en hoe zij daarna een lichtvonk baart, hun Enig-geborene.  
En hij keek naar Barbelo... (=Sophia) 
en maakte haar zwanger van zijn vonk 
en zij baarde een lichtvonk... 
Dit is de Enig-geborene van de Vader-Moeder...het zuivere licht...27 
Belangrijk is te constateren dat er in deze tekst, zoals in meer Nag Hammadi-teksten, twee 
oerkrachten zijn, de Moeder en de Vader, en dat zij samen het licht verwekken en baren, hun Enig- 
en Eerstgeborene. Deze bundeling van licht – een soort oerknal avant la lettre – wordt in de 
christelijke gnosis de ‘Christus’ genoemd wordt. 
 
De gnostische mythe.  In Het Geheime Boek van Johannes zie je de oerdriehoek ontstaan: Vader-
Moeder-Kind. Dat kind heet Christus-Sophia. De Moeder van de lichtvonk is de Grote Sophia, ook wel 
de Heilige Geest genoemd. Zij is de Moeder van de Christus/Sophia-kracht, hun eerst- en 
eniggeborene.  
De Christus/Sophia-kracht is een bundeling van licht- of geestvonken. Deze vonken gaan uit in de 
donkere kosmos en worden in dit proces van uitgaan en afdaling omkleed door diverse klederen of 
omhullingen. Deze ‘klederen’ omhullen de lichtvonk en vormen samen de ziel, die ook Sophia wordt 
genaamd, haar dochter op het tweede niveau.  
Bij uitstralingen onder dit eerste en tweede niveau van het ouderpaar met hun eerstgeborene is er 
op lagere niveaus ook deze splitsing en paarvorming. Bij samengaan van vrouwelijk en mannelijk 
wordt het kind verwekt dat zich opnieuw splitst in vrouwelijk en mannelijk en zelf het kind verwekt. 
Het is als een krachtcentrale die in steeds lagere voltages oerlicht uitzendt naar kleinere centrales 
verder weg.  
Eenmaal op aarde valt de geestvonk, omhuld door zeven zielelichamen, in slaap.28 Het licht weet niet 

meer waar het vandaan komt en dooft vrijwel uit.  Er blijft slechts een zeer klein lucifervlammetje 

over. In de latere gnostiek wordt de aarde wordt gezien als duister en slecht, in de vroege gnostische 

leringen nog niet, zo blijkt uit tal van teksten.29 Daaronder is er de onderwereld en die vormt nog 

weer een diepere zevenvoudige afgrond onder de aarde.  

  

Sophia als Heilige Geest. 
Ook de joodse of Hebreeuwse Jezus kent een Moeder in de hemel. In het Evangelie der Hebreeën 
noemt hij haar de Heilige Geest.  
‘Op dat ogenblik nam mijn Moeder 
de Heilige Geest 
me bij één van mij haren  
en bracht me naar de grote berg Tabor’. (Evangelie der Hebreeën, 2). 
En daarna volgt: 
‘Het geschiedde echter dat toen de Heer uit het water kwam 
de hele bron van de Heilige Geest neerdaalde 
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en op hem bleef rusten en tot Hem zei: 
‘Mijn Zoon, onder alle profeten, heb ik op je gewacht dat je zou komen 
en ik in je zou rusten. 
Want jij bent mijn rust. 
Jij bent mijn eerstgeboren zoon 
die in eeuwigheid zal regeren’. (Evangelie der Hebreeën, 7).30 
Hier klinkt de stem van de hemelse Moeder van Jezus, die bij de doop van haar de Christusgeest 
ontving; hier klinkt de stem van de Moeder van de Christus.  
Het Evangelie der Hebreeën is een oude tekst die door Hebreeuwse christenen in Egypte gebruikt is 
en door Clemens van Alexandrië en Origenes geciteerd wordt; de tekst dateert daarom van voor 200 
na Chr. Er zijn nog twee joods-christelijke evangeliën bekend.31  
 
De grote Sophia is drievoudig. Het dertiende boek uit de Nag Hammadi-bibliotheek bevat de tekst 
genaamd de Drievoudige Eerste Gedachte. Sophia draagt in de Drievoudige Eerste Gedachte de naam 
Protennoia of Voorkennis.32 Zij zegt hier: 
Ik ben Protennoia...  
De Eerste Gedachte die in het Licht verblijft. 
Ik ben de beweging die in alles is,  
waardoor het Al in stand wordt gehouden…  
(NHC XIII.1, 35). 
Ik ben het beeld van de onzichtbare Geest, 
en door mij heeft het Al vorm gekregen  
en ik ben de Moeder, het Licht 
de onbevattelijke moederschoot 
de onbegrensbare en onmetelijke Stem…  
(NHC XIII.1, 38).  
... Want, let op ik kom naar beneden,  
naar de wereld der stervelingen 
omwille van mijn deel dat daarin aanwezig is… (40) 
Dat is: de Geest die nu in de ziel woont (41) 
luister naar mij, de Taal van de Moeder van jullie genade…(44).  
Ik ben de aanstaande eon (45)...  
Ik hield mij verborgen in hen allen 
tot de tijd dat ik mijzelf mocht openbaren (NHC XIII.1, 49).33  
Zij is de grote Sophia die troont in de hemelen, maar zij heeft ook haar wezen neergelegd in de geest 

en ziel van de mens op aarde. Omdat de mens de afkomst uit het lichtrijk vergeten is, daalt Sophia af 

om de mens wakker te schudden. Zij kondigt een nieuwe eon aan. 

De drie functies van de grote Sophia. Vanuit de hemelen wenst zij zich te verbinden met haar deel 
(geest en ziel) dat in de stof afdaalde. Nu wordt er een derde aspect van Sophia actief. Zij daalt af en 
schudt geest en ziel van de mens wakker. Daarna zegt zij dat zij de toekomstige eon is, het tijdperk 
van Geest. Zij herstelt of weeft de verbroken verbinding tussen hemel en aarde. Dat gaat niet vanzelf. 
Daarvoor is nodig dat de ziel zich zuivert, tot inkeer komt en hulp vraagt van de ouders in de hemel. 
Dit thema komt voor bij het Lied van de Parel uit de Handelingen van Thomas en bij de Verhandeling 
van de Ziel (NHC II.6).34 In deze laatste tekst zie je al een patriarchale verschuiving optreden: een 
vrouwelijke ziel prostitueert (!) zich en baart gedrochten of misbaksels (!) van kinderen. Hier zie je 
een patriarchale benadering van het vrouwelijke. In het Lied van de Parel daalt de ziel af naar een 
donkere en slechte wereld, ook een patriarchale invulling van de materie die oorspronkelijk geen 
negatieve inkleuring kreeg.  
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In beide de teksten komt de ziel tot inkeer, keert zich om, keert zich naar binnen en vraagt de 
geestelijke wereld om hulp.  
 
Het hemels huwelijk. In de antroposofie noemt men de gezuiverde ziel ‘Jonkvrouwe Sophia’. Zij is de 
bruid van Christus, zij worden één in het bruidsvertrek wanneer geest, ziel en lichaam bewust met 
elkaar geïntegreerd worden.  
Men gaat in het vroege christendom, door sommige ‘gnostisch’ christendom genoemd, dus uit van 
de driegelede mens die bestaat uit geest, ziel en lichaam. De gnostische mythe wil een eind maken 
aan afgescheidenheid en komen tot eenheid.35 Gnosis betekent geïntegreerde kennis, geïntegreerde 
kennis van lichaam, ziel en geest.36 Gnosis betekent het zichtbare met het onzichtbare verbinden, 
houdt de langzame vereniging van de drie wezensdelen in en hun integratie en transformatie. De 
latere gnostiek kleurt zich steeds dualistischer in: de geest en de ziel moeten uit de kerker van de stof 
en het lichaam ‘bevrijd’ worden. In de vroege gnostiek staart men zich niet blind op een steeds 
complexer wordende metafysische wereld van archonten, emanaties en demiurgen.37  
 
Komen tot Eenheid. Het gaat om het realiseren van de eenheid. In het Evangelie van Filippus lees je 
in logion 69: 
Ik ben gekomen om de dingen van beneden 
gelijk te maken aan de dingen van boven, 
en de dingen van buiten 
aan de dingen van binnen. 
Ik ben gekomen om ze op die plaats te verenigen(NHC II.3 69).38  
Er zijn parallelplaatsen in logion 22 in het Evangelie van Thomas en in het Evangelie der 
Egyptenaren.39 Het gaat er om die eenheid te bereiken De materie als uitdrukking van geest te zien. 
Daarvoor moet men, zo zegt een gnostische Jezus uit de vroeg-christelijke teksten, juist de materie 
leren kennen (en die niet ontkennen).40 Na een doodservaring komt het tot een tweede geboorte, de 
opstanding in een bewustzijn van eeuwigheid.41 Het is de Moeder die dit proces van tot inzicht 
komen in de eigen goddelijkheid en eeuwigheid, begeleidt. Zij baart het Christusbewustzijn in ons. 
Concluderend kan men stellen dat de bibliotheek van Nag Hammadi ons de Moeder teruggeeft. Zij 
manifesteert zich onder tal van namen, en ook in de drie Maria’s. Hoe anders is het vrouwbeeld zoals 
dat tot ons komt via de traditioneel-christelijke geschriften. 
 
3. De evangelisten en de Drie Maria’s: de traditionele visie.  
 
Van vrouwvriendelijk naar vrouwvijandig. Wanneer je de Drie Maria’s bij de vier evangelisten volgt, 
raak je in verwarring. Er blijken vele vrouwen rond Jezus aanwezig die hem volgen en voor hem 
zorgen. Tallozen onder hen heten Maria. Over de betekenis ‘baarmoeder’van de naam Maria, kom ik 
later terug. De Maria’s zouden een groep vrouwen, tempelpriesteressen, geweest zijn met een 
spceciale functies.42 
Marina Warner spreekt van een ‘warboel van Maria’s’ in de evangeliën.43 In eerdere boeken besprak 
ik de groeiende tegenstelling tussen twee groepen. Tot de ene groep behoren de synoptische 
evangelisten Matteus, Marcus en Lucas; tot de tweede groep behoren Johannes en Maria 
Magdalena.44  In de synoptische evangeliën melden Matteus, Marcus en Lucas dat de (vele) vrouwen 
die Jezus volgen op grote afstand van het kruis staan (Mt. 27:55, Mc. 15:40 en Lc. 23:49), terwijl 
ooggetuige Johannes in zijn ooggetuige-verslag het Evangelie naar Johannes in vers 25 vermeldt dat 
zij bij het kruis staan.  Johannes geeft vier namen van de betrokken vrouwen, terwijl de synoptici 
spreken van ‘vrouwen’ en de evangelist Lucas helemaal geen namen geeft. Maar Johannes geeft er 
vier: zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria van Magdala’ . 
Door sommige auteurs als Margaret Barker en Daniëlle van Dijk wordt gesuggereerd dat het hier niet 
om zijn fysieke moeder gaat maar om zijn geestelijke moeder in de hemel, Sophia, de Heilige Geest.45 
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Daarnaast laat Lucas Petrus de eerste zijn die constateert dat het graf leeg is (Lc. 24:34) en ook 
Paulus neemt Petrus als eerste (1Kor. 15:5). Marcus heeft het originele einde verloren waarin Maria 
Magdalena niet voorkwam.46 Laten wij kort kijken naar wat de evangeliën melden over de vele 
vrouwen en ‘de warboel’ van Maria’s rond Jezus.  
 
Het evangelie van Matteus. Matteus geeft over  de kruisiging: ‘Op een afstand stonden daar ook veel 
vrouwen te kijken. Ze waren Jezus gevolgd uit Galilea en hadden hem onderhouden. Daar waren ook 
Maria van Magdala bij, de Moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van 
Zebedeus.(Mt. 27: 55-56). Daarna geeft hij aan dat Maria van Magdala en de andere Maria voor het 
inmiddels met een steen gedichte graf zijn gaan zitten (Mt. 27:61). Let er op dat Maria Magdalena 
steeds het eerst wordt genoemd, iets dat zich ook voordoet bij de andere evangelisten; dit geeft aan 
dat zij een belangrijke positie bekleedt onder de Maria’s. Op Paaszondag gaan Maria van Magdala en 
de andere Maria naar het graf kijken. Er verschijnt tijdens een aardbeving een engel die hen vertelt 
dat Jezus tot leven is gewekt en dat zij dit aan de leerlingen gaan vertellen. Vervolgens verschijnt 
Jezus hen (Mt. 28:1-10).  De Maria’s zijn hier de eerste getuigen van de opstanding. 
 
Het evangelie van Marcus.  Marcus geeft over de kruisiging: ‘Op een afstand stonden er ook vrouwen 
toe te kijken onder wie Maria van Magdala, Maria de moeder van Jakobus de jongere en Joses, en 
Salome, die hem waren gevolgd toen Hij in Galilea was en Hem onderhouden hadden en nog veel 
andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem waren opgetrokken’ (Mc. 15:40-41). Ook hier kijken 
Maria van Magdala en Maria van Joses toe waar hij wordt neergelegd (Mc. 15:47). ‘Toen de sabbat 
voorbij was kochten Maria van Magdala, Maria van Jakobus en Salome kruiden om Hem te gaan 
zalven. In alle vroegte op de eerste dag van de week gingen ze na zonsopgang naar het graf’. Salome 
wordt volgens Daniëlle van Dijk ook wel Maria Salome genoemd.47 Hier is dus voor het eerst sprake 
van drie vrouwen en wel van de Drie Maria’s bij het graf. Zij zien de steen weggeschoven en krijgen 
de opdracht om te gaan vertellen dat Jezus is opgestaan. In een latere invoeging aan het eind van het 
evangelie van Marcus verschijnt Jezus het eerst aan ‘Maria van Magdala van wie hij zeven demonen 
had uitdreven’ (Mc. 16: 9).48 
 
Het evangelie van Lucas. Lucas vertelt over de kruisiging: ‘Al zijn vrienden bleven uit de verte staan 
toekijken, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea waren gevolgd en dit gadesloegen’ (Lc. 23:49). 
Verderop geeft hij dat ‘de vrouwen, die met hem uit Galilea waren meegekomen, zien hoe het 
lichaam in het graf wordt neergelegd ’ en naar huis gaan om kruiden en balsem klaar te maken. Op 
de eerste dag van de week gaan ze vroeg in de ochtend terug met de kruiden die ze hebben 
klaargemaakt en vinden de steen weggerold. Twee mannen in witte kleren vertellen hun dat Jezus is 
opgestaan. Ze gaan naar huis en vertellen de apostelen wat hun is overkomen. ‘Het waren Maria van 
Magdala, Johanna en Maria van Jacobus en de overige vrouwen die bij hen waren...In hun ogen was 
het onzin wat de vrouwen zeiden en ze geloofden hen niet’. Petrus holt naar het graf en ziet met 
eigen ogen dat het leeg is (Lc. 24:1-12). Dus de getuigenis van de Maria’s wordt hier afgedaan als 
onzin en als ongeloofwaardig.    
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Evangelie van Johannes. Volgens Margaret Barker is dit evangelie het meest betrouwbaar omdat het 
berust op een ooggetuige-verslag. In dit evangelie wordt Maria Magdalena het meest centraal 
gesteld. Zij speelt een belangrijke rol in de opwekking van Lazarus, zij zalft Jezus’voeten en zij staat 
onder het kruis. Joahnnes schrijft over de kruisiging: ‘Intussen stonden bij het kruis van Jezus, zijn 
moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria van Magdala’ (Joh. 19:25).  
Bij Johannes gaat Maria van Magdala alleen in alle vroegte, toen het nog donker was, naar het graf 
en ziet dat het leeg is. Ze gaat met dit nieuws direct naar Petrus. Dan gaat Petrus en ‘de andere 
leerling’ naar het graf, zien dat er linnen doeken liggen en gaan terug naar huis. Deze beschrijving van 
graf met lege windselen en het opgerolde hoofdwinsel is de meest uitgebreide. Maria is mee terug 
gelopen naar het graf en staat buiten bij het graf te huilen. Zij werpt een blik in het graf en ziet daar 
twee in het wit geklede engelen zitten en spreekt met hen. Hierna draait ze zich om en hoort hoe 
iemand die ze voor de tuinman houdt, haar bij haar naam aanspreekt. Ze ziet als eerste de verrezen 
Heer. Dit grote nieuws gaat zij opnieuw aan de apostelen brengen: ‘Ik heb de Heer gezien en deze 
woorden heeft hij tot mij gezegd’ (Joh. 20:1-18).   
 
Maria is de eerste. Maria vervult hier de grote positie van degene die de engelen zag en vervolgens 
als eerste de opgestane Heer zag. Zij is de apostel der apostelen. Het is deze positie die bij het 
Evangelie van Johannes en in bepaalde vroeg-christelijke Nag-Hammadi-teksten als het Evangelie van 
Filippus, in het Evangelie naar Maria uit de Berlijnse Codex en de Pistis Sophia, veel sterker naar 
voren komt dan in de synoptische evangeliën. In een eerder boek citeerde ik Margaret Barker die 
schreef; ‘Maria zag de verrezen Heer, de mannen zagen alleen de lege tombe. Zij zag de lichtgevende 
engelen in het graf; zij zagen alleen het lege graf.’ 49 
 
4. De vrouwelijke drieheid in de glorietijd: de voor-christelijke fase 
 

 
 
Drie rivieren stromen samen. Weinigen weten dat de vrouwelijke drieheid van de witte, de rode en 
de zwarte vrouwe, ouder is dan de mannelijke drie-eenheid. Om dit proces te overzien en te 
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doorgronden, moeten wij terug in de tijd. Dit symbool is geworteld in het moederland, een tijd 
waarin de Moeder en de vrouw in het algemeen gerespecteerd nog wordt; het is de tijd van de 
egalitaire culturen waarin vrouw en man gelijkwaardig zijn en er vrede heerst. Om de 
anciëniteit/ouderdom van de vrouwelijke drieheid voor u aanschouwelijk te maken, neem ik u mee 
naar Passau in Zuidoost-Duitsland.50  Daar stromen drie rivieren ineen: de witte Inn, de groene Donau 
en de zwarte Ilz. Voor mensen uit de Lengyel-cultuur uit het Oude Europa in de Nieuwe Steentijd 
rond 5000 v. Ch., symboliseert het witte de natuur in de lente. Het groen/rode (groen staat voor 
rood) de vruchtbare zomer. Het zwarte voor het afbreken van de natuur in de herfst/winter én de 
regeneratie daarvan vanaf midwinter. Dan valt het nieuwe licht in de donkere aardschoot in de grot 
of donkere grottempel of het rotsgraf.  
Het wit-rood-zwart vormt het kleurentrio van de drie aspecten van de Grote Moeder. Van haar die zij 

in Duitsland Perchta of de ‘Stralende’ of Hulda noemden en in de Nederlanden Holle.51 Soms toont 

de Grote Moeder zich ook in tweevoud: een licht zomergezicht en een donker winter-gezicht.  Licht 

en donker zijn in evenwicht en wisselen elkaar in volmaakte balans af. In dit evenwicht is er harmonie 

en vrede. 

 

Drie Maria’s boven de drie rivieren. Precies boven het samenstromen van de witte, groene en 

zwarte rivieren, is er hoog op de oever een zeer oude bedevaartsoord genaamd Maria Hilf. Ik bezocht 

dit bedevaartsoord in de zomer van 2010.52 Buiten de kerk is er een Anna te-drieën beeld van 

Grootmoeder Anna, Maria en Jezus. Er zijn ook beelden van de Moeder van Anna genaamd 

Emerentia, dan Moeder Anna en haar dochter Maria die dan vaak baby Jezus op de arm heeft.53 Het 

bijzondere is dat je wanneer je de kerk binnenkomt drie Maria’s ziet: de lichte en jonge Maagd op het 

linkerzijaltaar; op het hoofdaltaar de rode Maria in een vlammend rood gewaad met baby en op het 

rechterzijaltaar de donkerblauw-zwarte Maria met de dode Jezus op schoot. Zij treurt.  

De rode Maria is uniek. Het unieke is dat hier de drie aspecten van de voor-christelijke Grote 

Moeder zowel in het landschap als in de drie Maria’s terugkomen. Deze drie kleuren Maria’s 

corresponderen met de maanaspecten; de drie aspecten van de grote Moeder zoals zij geliefd en 

bekend is in de Lengyel-cultuur in neolithisch Duitsland en in de rest van Europa. De wassende maan 

staat voor de lichte Maria, de lente- en hemelgodin, voor de Vrouwe in haar kosmische aspect. De 

rode Maria staat voor de volle maan en de zwangere vruchtbare Aardemoeder. De zwarte Maria 

staat voor de afnemende en donkere maan  waarin het licht afwezig is. Het is de onderwereldgodin 

die vanuit de donkere grot nieuw leven schenkt. De grootmoederfiguur is de Wijze Vrouwe; zij is 

doodsgodin en tegelijk geboortegodin.54 

De rode kleur wordt verboden. Ook uniek is dat je bij Maria Hilf op het hoofdaltaar een rode Maria 
tegenkomt. Zij is ontsnapt aan de greep van de inquisitie. Bekend is dat in 1649 de inquisitie de 
regels aanscherpt voor de kleurencodes, de dresscode, op grond waarvan de jeugdige witte Maria en 
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de rode Maria de Bruid van elkaar onderscheiden dienen te worden. Groen, de kleur van de aarde en 
de natuur en rood, de oude moederlandse kleur voor de volle maan, worden nu voor Maria de 
Moeder verboden. Zij draagt wit en lichtblauw wanneer zij in beeld komt als maagdelijke Moeder, als 
Onbevlekte Ontvangenis. Typerend is de houding waarin zij zich gehuld in wit en lichtblauw losmaakt 
van de aarde en strak naar boven kijkend, ten hemel stijgt.55  Zij draagt donkerblauw en zwart bij de 
graflegging. De regels bepalen nu dat zij een hoofddoek moet dragen en haar handen en voeten  
bedekt moeten zijn. Haar gezicht is blank en niet meer donker.  
De kleuren rood en groen staan in de nieuwe kleurcode voor losbandigheid en hoererij. Dat is de 

kleur waarin Maria Magdalena of Maria de Bruid zich vanaf 1649 mag tooien.56 Dat wij dus hier in 

Maria Hilf Maria de Moeder in een rode mantel zien afgebeeld is een unicum. We gaan er als 

christenen per definitie van uit dat wij hier Maria de Moeder van Jezus zien en wij niet te maken 

hebben met Maria Magdalena de bruid en echtgenote van Jezus. De traditie is erin geslaagd haar 

weg te moffelen, zwart te maken en ons haar te doen vergeten. Tot het terugvinden van de 

bibliotheek van Nag Hammadi. Dan veranderen de zaken. 

   

Na de Contrareformatie zien we de jonge Maria als Maagd, die Moeder is en toch Maagd blijft. Jong 

en blank met appelwangetjes. Wij zien de oudere donkere Maria gebogen treuren over haar dode 

Zoon. En voor de oorspronkelijke donkere aarde-moeder de Zwarte Madonna is helemaal geen plaats 

meer. Wanneer zij de Beeldenstorm van de protestanten in de 16e eeuw en die der Franse Revolutie 

al weet te overleven,57 wordt zij later op vele plaatsten witgewassen.58 Zij verliest haar contact met 

een vruchtbare onderwereld waaruit nieuw leven wordt voortgebracht. 

  

De drie lotsgodinnen. In het moederland spelen de drie lotsgodinnen, als drievoudige manifestatie 

van de Grote Moeder, een grote rol. Zij houden het kosmisch rad van wedergeboorte, 
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gesymboliseerd door het spinnenwiel, draaiend. De Drie staan voor: de schepster, de 

instandhoudster en de vernietigster. Het jonge Meisje spint de draad. De Moeder meet de draad af. 

De oudere Vrouwe knipt de draad door. In het patriarchaat worden deze drie uit elkaar gehaald. Op 

dit Vlaams wandkleed uit de 16e eeuw in Brussel genaamd ‘De Triomf over de Dood, staan de drie 

Maria’s uit de christelijke traditie verrassendewijze in hun voor-christelijke functie’s; zij overwinnen 

de dood en houden het wiel van leven draaiend. 

 

De drie Dames uit Duitsland. In 2015 schreef ik twee boeken waarin de vrouwelijke drieheid 

uitgebreid ter sprake komt. Deze wordt verbonden met de Drie Maagden zoals die voortleven in de 

christlelijke volksheiligen en de Drie Maria’s. Het zijn ‘De Drie Dames uit Duitsland’ met het jonge 

Meisje in het midden en haar Moeder en Grootmoeder aan weerskanten.59 Er zijn 850 altaren van 

hun teruggevonden. In Zeeland is de godin Nehalennia onlangs uit de woeste baren opgedoken. 370 

van haar altaren werden opgevist uit de Oosterschelde. Ook zij toont zich tot twee keer toe in de 

bekende drievoud. Aan haar is het boek ‘Nieuw Licht op Nehalennia’ gewijd.60  

  

De levensboom. Een fundamenteel symbool in het moederland is de levensboom. De boom heeft 

een wortelstelsel, een stam en een kruin. De witte Vrouwe staat voor het kosmische en hemelse 

aspect van de Grote Moeder en haar invloed over grote kosmische cycli. De rode Vrouwe staat met 

de stam voor de aardse wereld waar mensen vrucht dragen. Het wortelstelsel staat voor de 

onderwereld onder de aarde, daar waar de donkere Vrouwe uit duisternis nieuw licht laat geboren 

worden. Het symbool komt in vele oude culturen met verhoogd bewustzijn terug. Uit de Eerste 

Tempel in Israël is er de lichtgevende levensboom. Later in de Tweede Tempel moeten de bomen 
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worden omgehakt en verwordt de Moeder in haar symbool van de gesnoeide levensboom tot tot 

lichtgevende kandelaar, de Menorah. 

De Drie Maria’s in het patriarchaat. De Moeder en haar drie aspecten zoals ze voortleven in de drie 

Maria’s worden uiteengehaald en raken versplinterd. De jonge Vrouwe verwordt tot jeugdige 

Moeder-Maagd. De rode Vrouwe verdwijnt als hoer uit beeld en wordt verdonkeremaand. De Zwarte 

Vrouwe wordt witgewassen of gedemoniseerd tot heks.61 De onderwereld wordt een hel. De 

cyclische verbinding tussen hemel, aarde en onderwereld die nu een donkere hel wordt, raakt 

verbroken. Met het verdwijnen van de Moeder, verdwijnen harmonie en vrede. 

  

De driekleurige Isjtar.  In het British Museum bevindt zich een grote plakette van de Babylonische 
Isjtar uit 1765-1745 v. Chr.62 Er is naast de verweerde plakette een reconstructie te zien zoals zij er 
oospronkelijk uitzag in haar drie kleuren wit, rood en zwart. Het zijn de kleuren van de levensboom 
met het witte voor de kruin, het rode voor de stam en het zwarte voor de onderwereld. Er zijn 
Soemerische kleitabletten teruggevonden die de afdaling van Inanna verhalen. Als heerseres over de 
zeven steden maakt zij de afdaling naar de onderwereld.63 Deze blijkt de zevenvoudige bovenwereld 
zevenvoudig die diepte in te spiegelen. Bij iedere poort verder de diepte in moet Inanna iets van 
zichzelf afleggen – vaak een kledingstuk – totdat zij naakt voor haar zuster Eresjkigal staat en door 
haar gedood wordt. Boeiend is te lezen hoe zij daarna door een in barensnood verkerende zuster – 
een deel van haar zelf – tot leven wordt gewekt; een element dat in de latere Akkadische versie van 
de tabletten wordt weggelaten.64  
In de tempeltorens in Babylon zijn er zeven lagen of verdiepingen die omhoog voeren naar de 

zevende ‘hemel’ waar het ‘bruidsvertrek’ gesitueerd is.65  Deze symboliek komt in de gnostische 

teksten terug waar lichaam, ziel en geest tot eenheid komen in het ‘bruidsvertrek’. 
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De levensboom. Oude culturen weten dat de zevenvoudigheid van de makrokosmos of bovenwereld 
met de zon maan en de vijf dan bekende planeten, zich weerspiegelt in de zeven lagen van de 
onderwereld.66 Maar de zevenvoudigheid komt ook terug in het klein, in mikrokosmisch opzicht. 
Deze spiegelt zich in de levensboom van iedere individuele mens: de ruggengraat. Daar schijnen 
zeven lampen of chakra’s. Oude culturen menen dat de ziel van de mens zevenvoudig is; zij omhullen 
de lamp van het hart als ‘klederen’. Divere culturen brengen de individuele levensboom in kaart. Er 
zijn chakra systemen bekend van de Maya’s, de Inca’s, de Cherokee-Indianen of Tsalagi’s, van de 
Hindoes en de Tibetanen.67 Hier ligt ook een verbinding met de levensboom bekend uit de kabbala; 
ook deze heeft een makrokosmische en een microkosmisch aspect.  
Oude culturen kennen de onzichtbare fijnstoffelijke energielichamen van de mens omdat zij die dan 

nog kunnen waarnemen. De kindertekening toont de verschillende lagen om het fysieke lichaam 

heen. Daarnaast is er een afbeelding van de chakra-leer zoals de Hindoes dit uitbeelden.  

 

Afdalen naar de onderwereld van de Zwarte Madonna. In de 21e eeuw ontwikkelt zich een nieuw 

type pelgrim dat in de grot of crypte van een bepaalde Zwarte Madonna afdaalt naar de eigen 

onderwereld.68 Anna Fedele, werkzaam aan de universiteit van Lissabon, doet al jaren uitgebreid 

onderzoek naar deze pelgrim nieuwe stijl; zij gaat als veldwerker met tal van groepen nieuwetijds-

pelgrims mee op pelgrimstocht. Haar boek ‘Looking for Mary Magdalene’ uit 2012, is gebaseerd op 

drie jaar intensief veldonderzoek.69  De groepen van voornamelijk katholieke pelgrims, bestaan voor 

het merendeel uit vrouwen maar er gaan ook mannen mee. Vaak offeren de vrouwen buiten op de 

krachtplaats in de vrije natuur aan de Maria Magdalena en aan Moeder Aarde hun rode met water 

vermengde menstruatiebloed. Daarna dalen zij in de crypte van de Zwarte Madonna af en gaan 
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mediteren. Oude pijnen die een gevolg zijn van een strenge opvoeding, een abortus, een miskraam, 

echtscheiding, ziekte en depressie worden onder ogen gezien, verwerkt en getransformeerd. Men 

wisselt na afloop ervaringen uit. Vaak wordt het proces van afdalen in het onderbewuste tot een 

onuitwisbare ervaring die van onschatbare waarde blijkt.70 De groepen ervaren een spanningveld 

tussen oude zwarte Madonna en de witte Madonna die in hun ogen is ‘gepatriarchaliseerd’ en 

verzwakt.  De zwarte staat voor Moeder Aarde en het moederland. 

Vrede in het moederland. Het is goed om te weten dat de moederlandse culturen egalitair zijn en 
geen overheersingssystem kennen. Er is werkelijke vrede. Er zijn geen wapens in graven gevonden, 
de nederzettingen en vroege steden na de IJstijd kennen geen verdedigende muren. Het koor van 
medestanders wordt steeds groter. Er waren Riane Eisler71, Marylin French72 en vanuit het 
matriarchaatonderzoek Heide Göttner-Abendroth73 die dit benadrukten. Maar nu komen daar James 
Demeo74 en Steve Taylor75 en tal van anderen bij.  
Die omslag van vrede naar oorlog vindt plaats rond 4000 v. Chr. wanneer nomadische steppevolken 

te paard over de steppe aandenderen en met bronzen wapens de sedentaire landbouwculturen 

veroveren. Nu breken de Brons- en IJzertijd aan. Het onderzoek naar egalitaire culturen strekt zich 

ook uit naar huidige inheemse culturen, die het oude kosmische bewustzijn hebben weten te 

bewaren. Zij houden er kalenders op na die uitwijzen dat wij als mensheid van een periode van 

gouden, zilveren en koperen tijden kwa bewustzijn afzakten naar bronzen en ijzeren tijden van 

vernauwd bewustzijn, van oorlog, agressie en barbarij. De Hindoes spreken van het Kali-yuga en ook 

de Maya-kalender kent deze periode van verval in beschaving.76 Met het vrouwelijke verdween uit 

culturen de innerlijke beschaving van respect voor elkaar en verwondering over de schoonheid van 

de aarde en de kosmos.  

5. De vrouwelijke drieheid op haar retour 
 

  
 
De opkomst van het patriarchaat maakt een eind aan de glorietijd. Vanaf 4000 v. Chr. vindt er in 

Centraal-Azië als gevolg van een milieuramp en klimaatverslechtering een omslag plaats van 

vredelievend en vrouwvriendelijk naar oorlogszuzchtig en vrouwvijandig. Deze ontwikkeling is in mijn 

vorige boeken77 en recente artikelen78 op mijn website beschreven. Het zijn aanvankelijk de 

matriarchale en landbouwende steppevolkeren die door koude en uitdroging van hun moederland 

verdreven worden. Door honger worden zij gestuwd naar de gebieden waar nog geen schaarste 

heerst. De sedentaire landbouwculturen hier worden onder de voet gelopen. Er ontstaat een nieuwe 

maatschappij die zich kenmerkt door een hiërarchie van een overheersende klasse met de 

onderworpen bevolking als ondergeschikte en slaafs bevelen uitvoerende onderlaag. Deze 

ontwikkelingen zijn in de tal van boeken waaronder die van Marija Gimbutas79, Heide Göttner-
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Abendroth, James DeMeo en Steve Taylor beschreven. James DeMeo ontwikkelde de Saharasia-

theorie.80 Daar waar de aarde het meest uitdroogt en verhardt, daar worden de harten van de 

mensen hard. Er ontstaan patristische culturen die oorlogszuchtig zijn en een grote minachting 

hebben voor de vrouw. De seksualiteit wordt gecontroleerd. Kinderen worden streng opgevoed en 

alles moet in een hard en streng patriarchaal gareel. 

Het wereldbeeld, godsbeeld en mensbeeld. Het mannelijke, het rationele en logische element in het 
bewustzijn, het dagbewustzijn, gaat het vrouwelijke in het bewustzijn, het intuïtieve dat verbonden is 
met de ziel en het onderbewuste, overheersen. Er ontstaat een disbalans die zich mens, 
maatschappij en wereld tekent. Aan de top van de godenpiramides van Grieken en Romeinen staan 
mannelijke goden die met harde hand heersen; zij schromen niet hun vele echtgenotes door middel 
van lijfstraffen gelegitimeerd te mishandelen. Hun ‘goddelijk’ voorbeeld wordt gelegitimeerd door de 
mannen in deze samenlevingen nagevolgd.81  
Er ontstaat een onoverbrugbare kloof tussen de lichte hemel en de donkere hel vol met demonen die 
de mensen op aarde kwellen. Het leven op aarde wordt met toenemend geweld en grootschalige 
oorlogen in de IJzertijd zelf een hel. Het leven is lijden, zal de Boeddha in de axiale tijd of astijd in de 
6e eeuw v. Chr. zeggen. Maar dit is niet altijd zo geweest. 
 

  

Het monotheïsme. In het judaïsme van de Tweede Tempel ontstaat vanaf de 6e eeuw v. Chr., in de 

zogenaamde axiale tijd, een monotheïstisch godsbeeld waarin de Moeder en partner van de 

Allerhoogste niet meer naast Hem mag staan. Haar Boom van Leven verdwijnt en haar bomen 

worden omgehakt. Haar wateren vallen stil, haar beelden worden gebroken. Dit godsbeeld 

continueert zich in het christendom en in de islam. In het christendom ontstaat een mannelijke drie-

eenheid, zoals hier te zien is op een afbeelding uit het getijdenboek van Catharine van Kleef uit 

1440.82 . Dit terwijl de eerste Hebreeuwse en gnostische christenen nog wisten dat zij naast een 

Vader ook een Moeder in de hemel hadden... In die tijd wisten de mensen nog dat de Heilige Geest 

een vrouwe was. 

De Divine Surprise. Volgt nu de goddelijke verrassing. Het vrouwelijke heeft ondergronds 

doorgeleefd en steekt in de 20 en 21e eeuw opnieuw de kop boven het zand van de verdroogde 

aarde uit. Het legt zoals Protennoia doet opnieuw de verbinding tussen de hemel en het 

ondermaanse. Deze ontwikkeling gaan wij in de laatste paragraaf volgen.  

6. De terugkeer van het goddelijk vrouwelijke: de 20e en 21e eeuw  
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Het is hier niet de plaats om een wereldwijde ontwikkeling die zich vanaf de 19e eeuw toont, te 
schetsen. Hoogtepunten hierin zijn: de oprichting van de Theosofische en Antroposofische 
Verenigingen, het toenemend zelfbewustzijn van niet-westerse culturen en de opkomst van de 
vrouwen- jeugd- en Gaia- of milieubeweging. Wij richten ons in het volgende op het grote 
cultuurgebied in het Midden-Oosten dat Kanaän heet en dat later gedeeltelijk opgaat in Oud-Israël 
en Palestina. Hier popt het vrouwelijke op als een ‘duvel uit het doosje’.  
 
6.1 Eerherstel aan de vrouwelijke kunst 

  

In het Midden-Oosten wordt in de Nieuwe Steentijd zeer veel vrouwelijke kunst gevonden. De 
Zwiterse school van prof. dr. Othmar Keel, emeritus hoogleraar aan de universiteit te Freiburg in 
Zwitserland, heeft deze kunst geïnventariseerd. Hij brengt de kunst samen met zijn leerling, prof. dr. 
Silvia Schroer, in kaart in Eva-Mutter alles Lebendigen uit 2004 en in Gott Weiblich uit 2008.  
In mijn boeken Venus is geen Vamp en The Language of MA wordt in deel 1 hoofdstuk 6 een 
overzicht gegeven van de Zwiterse indeling van vrouwelijke kunst, waarop ik in latere hoofdstukken 
voortbouw. Een reizende tentoonstelling kwam in 2013 vanuit Freiburg naar Nederland, getiteld 
‘Divine Surprise’.83 Beelden en bijbelteksten maken duidelijk dat men in de Eerste Tempel God de 
Moeder Asjera kent. In Judea worden in deze periode vele beelden van haar opgegraven. Zij is nu nog 
samen met haar zoon en partner Jahwe.  
 
6.2 Eerherstel aan de bijbelse Eva 
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Eva treft geen blaam. Vervolgens wordt in 1929 een belangrijke kleitablet-vondst gedaan. In 2014 is 
er hierover door de Nederlandse onderzoekers Marjo Korpel en Johannes de Moor een boek 
geschreven getiteld ‘Adam, Eve and the Devil. A new Beginning’.84  De kleitabletten uit de 13e eeuw v. 
Chr. zijn gevonden in het huidige Ras Shamra aan de Syrische kust, het oude Ugarit in Kanaän. De 
auteurs opperen de these dat Adam en Eva goden waren op de berg van de goden; zij stellen dat Eva 
in het geheel geen gifappel aan Adam aanbood. Deze these ondergraaft het dogma van de erfzonde 
en het eeuwenlang volgehouden traditioneel-kerkelijke uitgangspunt dat de vrouw de schuld is van 
alle kwaad.85  
 
6.3 Eerherstel aan het oude Kanaän 
 

 
 
Geen grote kloof tussen Kanaän en Oud-Israël. Dat er geen grote kloof bestaat tussen Kanaän en 
Oud-Israël werd eerder naar voren gebracht door Othmar Keel.86 Dit wordt bevestigd in een 
belangrijk boek uit 2010 dat in 2011 en 2012 diverse herdrukken beleefde getiteld ‘Religious Diversity 
in Ancient Israel and Judah’. Het is een bundel van artikelen van diverse Oudtestamentici, uitgebracht 
door Francesca Stavrakopoulou en John Barton.  
Kortgezegd stellen de auteurs dat het negatieve beeld uit de Hebreeuwse bijbel over het 
vermaledeide Kanaän onbetrouwbaar is.87 Er is geen groot onderscheid tussen de religies van Kanaan 
en Israël. Op het platteland is de volksgodsdienst met de voorouderverering zeer belangrijk. Er zijn 
oraculaire praktijken bij de asjera, de levensboom of gesnoeide boom (stylised tree). 
 
Platteland tegenover stad, volk tegenover elite. Het monotheïsme is een laatkomer in de 6e eeuw v. 

Chr. Het is een religie van boek welke de visie van de stedelijke elite weerspiegelt en niet die van de 

mensen op het platteland. Het mono-Jahwisme ontwikkelt zich steeds meer in intolerante richting.88  

De centralisatie van de religie in Jeruzalem voltrekt zich in de 6e eeuw v. Chr. na terugkeer van de 

ballingschap. Nu wordt onder andere de Moeder van de Heer weggeschoven. De Eerste Tempel kent 

de bekende driehoek van de Moeder-Vader-Zoon in de hemel met daaromheen een grote 

godenfamilie. De oppergod en zijn echtgenote worden op aarde gerepresenteerd door de koning en 

de Koningin-Moeder of de Gebira.89 Er zijn rituelen rond de troonsbestijging van de Koning die in het 

Heilige der Heilige wordt tot Eerstgborene. Met ondermeer de mythische geboorte, de zalving, 

troonsbestijging, kroning en het ontvangen van de scepter. De zeven stadia van inwijding en de 

rituelen daaromheen komen ook voor in oudere teksten in Ugarit. Genoemd worden hier: het 

wassen of zuiveren, het zich roodmaken, het ingaan in heiligdom, het heffen van handen, het 

offeren, het opstijgen tot de troon als was het de berg van de goden en het worden tot Zoon van God 

en de heiligen. Daarna volgt dan de afdaling.90    

6.4 Eerherstel aan de Moeder of Wijsheid van de Eerste Tempel  
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Het terugvinden van de Eerste Tempel. Het belangrijke oevre van de Britse oudtestamentca dr. 
Margaret Barker vormt de apotheose in dit verhaal over het terugvinden van de Moeder in Oud-
Israël. Zij noemt zich ‘tekstarcheologe’ en ziet het als een van haar taken de Hebreeuwse teksten van 
het Oude Testament te ontdoen van de correcties die door de priesterschrijvers uit de school van de 
Deuteronomist vanaf de 6e eeuw v. Chr. na terugkomst uit Babylon in de teksten worden 
aangebracht.91 Het monotheïstische godsbeeld wordt met terugwerkende kracht over de teksten 
uitgestort en in deze hervormingsdrang moet de Moeder uit beeld verdwijnen. Zij wordt 
weggecorrigeerd.92 Er vindt een ‘Hervorming’ van de puriteinse groep uit Babylon plaats die te 
vergelijken is met de Hervorming met Beeldenstorm in de Nederlanden in de 16e eeuw.  
Wanneer je de teksten terugreconstreert naar een oudere Hebreeuwse versie, dan popt zij weer op: 

de verloren Vrouwe Wijsheid of Geest of Moeder; zij die op aarde vertegenwoordigd door de 

Koningin-Moeder of Gebira.93 Met onze academie Pansophia organiseerden wij met Margaret Barker 

rond de tentoonstelling Divine Surprise in 2013 twee congressen. Zij kwam naar Nederland voor 

congressen en studiedagen in 2012, 2014 en 2015.  

6.5 Eerherstel aan Wijsheid die de schepping weeft als weefster en als weefsel 

   

Wijsheid als net of matrix. Een van haar nieuwste ontdekkingen is dat Wijsheid de schepping weeft. 
Hierin vindt zij weerklank bij de Britse bijbelgeleerde Nicolas Wyatt. Hij vertaalt Genesis 1:1 als volgt: 
‘Door middel van een net, schiep God de hemelen en de aarde’.94 
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De Hebreeuwse medeklinkers r sh t vormen samen een woord, voordat de tekst gepunt werd en 
door middel van puntjes boven de medeklinkers van klinkers werd voorzien.95  Het woord r sh t 
betekent ‘net’ en daarom kan de Gen. 1:1 betekenen: 
‘door middel van een net schiep God de hemelen en de aarde’.  
Met de huidige klinkers boven de medeklinkers betekent ‘beresit’ of r sh t ‘in den beginne’. Maar 
Origenes, gestorven in 253 na Chr., wist dat r sh t uitgesproken werd als bareshet en met díe klinkers 
boven de medeklinkers betekent dat woord niet ‘in den beginne’ maar ‘door middel van een net’of 
zelfs ‘in een net’.96 
 
De Moeder als ongebroken net. In Johannes 21 is er sprake van een net dat niet breekt terwijl er 153 
vissen in gevangen zitten. En van de symbolen voor de Moeder in Israël is een ongebroken net; de 
vissen in het net zijn haar kinderen.97  
Deze tekst vindt een parallel in een gezegde bij Jezus Sirach: 
‘haar net was een sterke fundatie’ (Jez. Sir. 6:29). 
Dit beeld komt terug in diverse culturen waar de Grote Moeder gezien wordt als een spin die haar 
net weeft als een web. In de quantumfysica is er het beeld van onzichtbare Matrix waaruit de matrix 
van de zichtbare wereld voortkomt.98 
 
De koning in het net strikken. De symboliek waarin de Moedergodin een net hanteert, was mij 
elders al eerder opgevallen; het komt buiten Israël veelvuldig voor. In Kanaän wordt de dienaar van 
Asjera, die naast de zee verblijft, aangesproken als ‘visser van Meesteres Asjera van de zee’. Hij moet 
een net in zee werpen om vissen te vangen. Vervolgens presenteert zij haar dochter Anat en 
schoonzoon Baal haar specialiteit: een vismaaltijd.99 Diverse godinnen zoals Afrodite in 
Griekenland100 en godinnen in Egypte101, dragen netvormige kleding.102 
Deze symboliek komt terug in mythen van Kreta en Griekenland. In Griekenland en ook op Kreta is 
het ‘net’ of diktyon een symbool van vruchtbaarheid van het visrijke oerwater, dat staat voor de 
baarmoeder. In het net strikt de maangodin op Kreta jaarlijks de koning en viert vervolgens met hem 
een heilig huwelijk.103 
 
Wijsheid weeft. Dat weven van Wijsheid in het Oude Testament komt terug in het Wijsheidsboek 
Spreuken:  
De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg,  
Nog voor zijn werken van oudsher.  
Eeuwigheden geleden ben ik gevormd  
In het allereerste begin, voor het begin van de aarde (Spr. 8:22-23) 
Vanaf de eeuwigheid was ik aan het weven,  
vanaf het allereerste begin, voor het begin van de aarde. 
Nasak betekent ‘weven’,  en ‘nasakti’ betekent ‘ik was bezig te weven’. ‘weefde ik’ wordt vaak 
vertaald als ‘werd ik gevormd’ (‘I was set up’ in het Engels) omdat de mannelijke vertalers geen oog 
hebben voor de betekenis ‘weven’; dit verandert nu ook vrouwen het archaisch Hebreeuws machtig 
worden. 
Aan het eind van deze tekst in het boek Spreuken bindt zij alles samen (harmozousa) zoals iemand 
die de eindjes aan elkaar knoopt doet bij een stuk textiel dat gemaakt is.104 
 
Het verbond bindt aaneen. Het woord ‘net’ zit ook verscholen in het woord ‘verbond’; je bindt iets 
samen, vergelijk het tweede verbond met Noach in Gen. 9.16. Het is het altijddurende verbond van 
vrede, verbinding en integratie. Het Hebreeuwse woord ‘shalom’ betekent heelheid en geheel. 
Er bestaat een gebed dat in de orthodoxe kerken uitgesproken wordt met Pinksteren en waarin 
Geest alle dingen in het net verzamelt, vergelijk de grote visvangst van vissen in het net dat heel blijft 
en niet scheurt in Joh. 21.  
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Maria weeft. Er bestaan vele iconen waarop de jonge tempelmaagd Maria in de tempel bezig is de 
voorhang te weven; in haar hand houdt zij de spinklos met rode wol. In het apocriefe Prot-Evangelie 
van Jacobus, waarin Maria centraal staat en dat waarschijnlijk oorspronkelijk heette ‘De Geboorte 
van Maria’, komt de relatie van Maria met de tempel waar zij al op haar derde jaar gebracht wordt, 
uitgebreid aan de orde.105 Deze symboliek ontlokt Margaret Barker de volgende opmerking: ‘Maria 
was de naam waarmee Wijsheid later herinnerd werd’.106 En ook Maria Magdalena vertegenwoordigt 
Wijsheid wanneer zij mensen leert hoe hun lichtkleed van Wijsheid te weven.  
 
Het kleed van Wijsheid. Iemand die Wijsheid volgt wordt beschreven als iemand die haar stralend 
kleed draagt en met Wijsheid gekroond wordt. Het stralend kleed moet een lichtkleed zijn dat de 
lichtvonk omhult. 
Je zult haar dragen als een stralend kleed en  
haar op je hoofd zetten als een kroon van vreugde (Jez. Sir. 6:31).  
Wijsheid weeft de schepping en Wijsheid weeft de losse eindjes van geest, ziel en lichaam ineen; zij 
verbindt en integreert. 
 
Het lichtkleed in de gnosis. De symbooltaal van de Moeder uit de Eerste Tempel vindt een 
voortzetting in de denkwereld en symnbooltaal van Hebreeuwse- en gnostische christenen. In de 
Lessen van Silvanus zegt de gnostische leraar Silvanus: 
Mijn zoon keer terug tot je hemelse natuur,  
keer terug naar je eerste Vader, God,  
en naar Wijsheid, je Moeder, door wie je tot aanzijn kwam’. (Silvanus, NHC VII.4.89-92).107  
En verderop in de Lessen van Silvanus volgt: 
Wijsheid zegt:  
‘Kom tot mij, jullie dwazen, en neem een geschenk aan,  
namelijk het inzicht in wat goed is en uitnemend.  
Ik geef jullie een hogepriesterlijk kleed dat geweven is  
uit alle wijsheid’ ...  
Bekleed jezelf met wijsheid als een mantel, plaats kennis  
op jezelf als een kroon en neem plaats op de troon van waarneming (Silvanus, NHC VII.4.89-92, 89).108  
 
Het bruidsvertrek. Het is alsof je aanwezig bent bij de troonsbestijging van koningen uit Kanaän en 
Oud-Israël; dat goddelijk kindschap of koningschap wordt in de inwijdingttraditie van de gnosis 
gehandhaafd. 
Vergelijk logion 68 van het Evangelie van Filippus: 
De Heer voltrok alles in één mysterie: 
doopsel 
zaving 
eucharistie 
verlossing en  
bruidsvertrek (Ev. v. Fil. NHC II.3.68).109 
 
6.6 Eerherstel aan Miriam, de oudere zuster van Mozes 
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Over Miriam en waarom zij in de gecorrigeerde teksten tegendraads is. Onder de pen van de 
priesterschrijvers van de Tweede Tempel komt de oudere zuster van Mozes er bekaaid vanaf. Men 
plaatst haar in een slecht daglicht. Zij wordt melaats en sterft. Hier ligt een tweespalt aan ten 
grondslag. De oudere traditie gesymboliseerd door de oudere zuster van Mozes delft het onderspit 
ten opzichte van de jongere broer Mozes, die ten koste van haar naar voren geschoven wordt door 
de priesterschrijvers uit de Tweede Tempel. 
Bijbelschrijvers spiegelen voor alsof de patriarchen (en matriarchen) een monotheïstische religie der 
patriarchen huldigen. In feite is dit de voorstelling van de hervomers in de late 7e en 6e eeuw en zoals 
die door koning Josia van het volk wordt afgedwongen.110 Steeds meer geleerden gaan ervan uit dat 
de gehele ‘Mozes-saga’ later aan de teksten is toegevoegd. Dat betekent dat het verhaal rond Miriam 
verdraaid is. Miriam hoort bij de Eerste Tempel; een van de namen van Wijsheid uit die tijd luidt 
Miriam; andere namen zijn de Maagd, of Geest. 111 De naam van de Moeder en de echtgenote van 
Jezus luidt ‘Miriam’ of Maria. In dit geval is dit geen toeval maar een bewuste keuze. 
 
Miriam en het water. De zuster van Mozes genaamd Miriam staat voor Wijsheid (Num. 26.59 en 
Kron. 5:29). Zij is een van de voormoeders van koning David. Miriam heeft een duidelijke relatie met 
water.  
*Zij past op Mozes aan  de rivier wanneer zijn moeder hem legde in het rieten mandje (Ex. 2:1-10). 
*Wanneer de farao het Hebreeuwse volk achtervolgt, splijt de Rietzee in tweeën en wijkt het water. 
Het volk trekt over de droge zeebedding. Maar dan gaat de sterkte oostenwind liggen en spoelt het 
water terug terwijl de farao en zijn leger zich voorspoeden over de zeebodem. Allen komen om. 
Maar de Israëlieten zijn veilig. (Ex. 14). En dan staat er:  
‘En Mirjam, de profetes, pakt haar tamboerijn  
en alle vrouwen volgden haar, dansend en spelend op de tamboerijn.  
Mirjam zong het refrein’ (Ex. 15:20-21) 
De profetes Miriam zingt en slaat de tamoerijn. Samen met de andere vrouwen voert zij zegevierend 
een rijdans uit. Volgens Philo van Alexandrië voeren Mozes zij ieder een koor aan; de koren raken 
goddelijk geïnspireerd (Ex. 15.1).112 
*Eenmaal in de woestijn komt in de volksverhalen terug dat Miriam het volk van water voorziet door 
een miraculeuze bron die met het volk meereist. In de woestijn heeft het volk altijd water. In de 
Babylonische Talmoed lees je dat het volk in de woestijn drie dingen meekrijgt als gevolg van de 
verdiensten van hun leiders: de wolkenzuil hoort bij Aaron; het manna hoort bij Mozes en het water 
bij Miriam.113  
In het grote commentaar op Exodus vertenwoordigt Mozes het koningschap, Aaron het priesterschap 
en Miriam, de oudere zuster, Wijsheid.114  Miriam, Wijsheid en water vormen een eenheid.  
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Een familieruzie. Er onstaat spanning tussen Mozes enerzijds en Miriam en beider broer Aaron 
anderzijds. Laatstgenoemden verwijten Mozes dat hij een vrouw trouwde uit een vreemd volk (Num. 
12:1-6 en Deut. 24:9). Zij zeiden:  
‘Heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken?  
Heeft hij ook niet door ons gesproken?’ (Num 12.2) 
Aan te nemen valt dat deze tweespalt voor meer staat dan een gewone familieruzie. Direct hierop 
wordt Miriam getroffen door melaatsheid, een zogenaamde straf voor haar ongezeggelijkheid (Num. 
12.1). De passage hierover omt hardvochtig en zeer patriarchaal over (Num. 8-9). Zij moet zeven 
dagen lang het kamp verlaten. Het volk blijft op haar wachten en pas verder wanneer zij genezen 
terug komt (Num. 12:15). Hierna mag zij terugkeren maar speelt in het verdere verhaal geen rol van 
betekenis meer. Zij sterft later in Kades (Num. 20.1). Kades betekent Heilige Plaats. Onmiddelijk na 
haar dood hebben de mensen geen water (Num. 20:1-2). Mozes moet met zijn staf op een rots slaan 
om aan nieuw water te komen.  
 
Miriam bij de Therapeuten. De Eerste Tempeltraditie, waarin Miriam wordt geëerd en 
gerespecteerd, komt verrassenderwijze terug in het gedrag van de vrouwen der Therapeuten in 
Egypte. Over hen schrijft Philo, tijdgenoot van Jezus. Ze worden de Therapeutrides genoemd en er is 
een verbinding met ‘genezen en helen’. Ze wonen aan de kusten van het Mareotis meer in Egypte. 
Philo beschrijft een groep ascetische vrouwen, die met Sara en Rebeka worden neergezet als 
‘minaressen van Wijsheid’.115 Hij noemt ze Maagden en net als Diotima bij Plato ‘onthullers van 
mysteriën’.116 Hij vergelijkt ze met profetessen en priesterssen, ze nemen deel aan het nuttigen van 
het sacrale brood en vervullen daarmee een sacrale priesterlijke rol. Deze rol komt volgens Philo ook 
naar voren wanneer ze geïnspireerd dansen en zingen in de traditie van Miriam, de zuster van 
Mozes. Zij doen Miriam expliciet na wanneer zij muziek maken en dansen.117  
Wij weten dat Jezus lid is van de Nazoreeërs, een onderafdaling van de Essenen. Ook de Therapeuten 
vormen een aparte afdeling van de Essenen. Er moeten verbindingen zijn geweest tussen de Essenen 
in Egypte en die in Galilea. En in hun gezelschap duikt de naam Miriam of Maria op. Rondom Jezus 
bevinden zich talloze Maria’s. 
 
6.7 Eerherstel aan Maria Magdalena, de ziende onder de blinden en hoogste ingewijde  

 

De Hebreeuwse naam Miriam of Maria is verbonden met de wateren en het vruchtwater van de 

baarmoeder. De naam Maria staat voor baarmoeder. MRHM staat voor RHM of Rahmay en dat 

betekent baarmoeder.118 Ook in het woord ‘erbarmen’ligt oorspronkelijk het woord 

‘baren’opgesloten.119 Ooit was een erbarmende god een barende god(in). Het kan zijn dat er sinds 

Miriam een speciale groep gewijde priesteressen zijn geweest, de Maria’s of baarmoeders.120 
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Vrouwen worden wel almah of jonge zelfstandige vrouw genoemd; dit is later onjuist vertaald met 

het woord ‘maagd’.121  De Maria’s kunnen dus ‘alma’, later vertaald als ‘maagd’, zijn, terwijl ze 

getrouwd zijn en kinderen baren. Dit is het moment om over te gaan op Maria Magdalena. 

Zij die groot is of verheven. Het hebreeuwse woord gadal betekent ‘groot’ of ‘verheven’. Dit woord 

ligt aan de basis van het Griekse magdalènè.122 Maria de Bruid bekleedt de positie van de 

‘Wachttoren van de kudde’, de Magdal-eder.123 Respect voor ‘Zij die verheven is’, kom je tegen in de 

Nag Hammadi-teksten. Hier wordt zij gezien als een grote ingewijde. Haar naam wordt bij de 

synoptische evangeliën van alle Maria’s steeds als eerste genoemd. Haar naam betekent ‘de Grote, 

de Verhevene’. Zij is de wachttoren van de kudde. Zij is in het Evangelie van Johannes degene die 

ontdekt dat het graf leeg is en vervolgens als eerste de opgestane Heer in zijn lichtlichaam mag zien, 

het kwam eerder naar voren. Dit is van grote betekenis. In het Gesprek met de Verlosser, een zeer 

vroege tekst uit de 1e eeuw na Chr., is zij ‘de vrouw die het Oneindige Al kende’.124 Zij wordt als grote 

ingewijde gezien in teksten als De Wijsheid van Jezus Christus, het Evangelie van Filippus, Gesprek 

met de Verlosser, het Evangelie naar Maria en de Pistis Sophia. 

Maria als ziende tussen de blinden. In het begin van dit artikel kwamen reeds passages uit het 
Evangelie van Filippus ter sprake over de drie Maria’s, Jezus’moeder, zuster en partner. In een 
tweede hieropvolgende passage wordt Maria Magdalena gezien als manifestatie van Sophia. Hier 
volgt nog een interessant logion. 
En de metgezellin van de Heer is Maria Magdalena. 
Christus hield meer van Maria dan van alle leerlingen. 
Hij kuste haar dikwijls op haar mond. 
De andere leerlingen...zeiden tegen hem: 
‘Waarom houdt U meer van haar dan van ons allemaal’? 
De Verlosser antwoordde hun met de woorden: 
Wel, als een blinde en iemand die kan zien  
samen in het donker zijn, verschillen ze niet van elkaar. 
Maar als het licht wordt, zal de ziende het licht zien 
En de blinde in het donker blijven.... (Ev. van Filippus logion 46, NHC II.3.55-56).125  
Deze tekst spreekt boekdelen. 
 

  
 
Zij is de eerste der apostelen. Uit tal van teksten komt de spanning tussen de mannelijke apostelen 
aan de ene kant en Maria Magdalena aan de andere kant naar voren. Maria Magdalena heeft kwa 
inzicht en innerlijke visonaire kennis een duidelijke voorsprong op de mannelijke apostelen. Wanneer 
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zij daarover vertelt, geloven zij haar niet, zo onbekend is het hun. Deze positie wordt benadrukt in de 
afbeelding van het St. Albans psalterium hier direct boven.126  
Het komt tot een confrontatie; ook passages in de Pistis Sophia duiden hierop. In deze tekst wordt 
Maria ‘Zij die het Al kent’ genoemd. Officieel heet de Pistis Sophia een tekst te zijn uit de 4e eeuw, 
sommigen beweren dat deze tekst is samengesteld door Valentinus uit de 2e eeuw.127 
Hierin wordt Maria afgeschilderd als iemand die bang is te spreken in het bijzijn van mannelijke 
leerlingen. Jezus moedigt haar juist aan en zegt:  
“Maria, jij begenadigde, die ik in alle mysteriën van de hemel zal inwijden, 
spreek openlijk, jij wier geest meer dan dat van al uw broerders  
gericht is op het Koninkrijk der Hemelen”. (Pistis Sophia 17.44).128 
Het gesprek neemt de volgende wending: 
 ‘Toen nu Maria was uitgesproken, zei hij: “Goed gesproken Maria”. 
 “Jij zijt begenadigd onder alle vrouwen op aarde  
omdat jij zult zijn de volheid van de volheid en de voleinding van de voleinding”... 
Jezus antwoordde en sprak tot Maria:  
“Spreek openlijk en vrees niet, al wat je zal vragen, zal ik je openbaren”’ (Pistis Sophia 1.17).129  
Iets verder in boek twee komen de spanningen tussen Petrus en Maria expliciet naar voren; Petrus 

ergert zich aan haar en klaagt over haar bij Jezus. Hij beschuldigt haar ervan steeds het woord te 

voeren en er daarom zelf niet tussen te kunnen komen (Pistis Sophia 2.19 en 2.146). 

Zij is de eerste der apostelen. In het tweede boek van de Pistis Sophia zegt Jezus tot Maria: 
 ...en ik wil u in alle krachten en alle volheid voleindigen,  
van het binnenste van het binnenste tot het buitenste van het buitenste,  
van de Onuitsprekelijke tot de diepste duisternis,  
opdat gij de volheid, voleindigd in het gehele bewustzijn genoemd moge worden (II.85)130  
Deze woorden spreken opnieuw boekdelen. Maria heeft het hoogste bewustzijn gekregen en Jezus 

wil dat dit erkend wordt.131 

  

De zeven demomen. Zeven demonen worden uit Maria verdreven.132 Dit kan slaan op de zeven 

sferen of lagen van de onderwereld.133 In de traditie van de oosters-orthodoxe kerken daalt Jezus 

direct na zijn dood af naar de zeven hellelagen. Dit gedenkt men op Stille Zaterdag. In Cyprus maakte 

ik zeer vroeg in de ochtend mee hoe bomvol de kerk zat. Men rammelde met stoelen en banken en 

beukte met lepels op het houten kerkmeubilair. Iedere Paaszaterdag beukt men op de kerkdeur zoals 

Christus bonkte op de poort van de onderwereld. Open moet de deur om af te kunnen dalen en de 

zielen die vastzitten in duisternis te verlossen.134  

Afdalen in het Evangelie naar Maria. Cynthia Bourgeault stelt dat Maria het visioen waar zij later in 

het Evangelie van Maria de apostelen van vertelt, gekregen zou hebben tijdens de afdaling van Jezus 
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in de onderwereld.  Maria houdt boven bij het graf de wacht bij het graf terwijl zij zich innerlijk met 

Christus verbindt. Zij houdt de verbinding terwijl hij afdaalt.135 Zij reist met haar nous of geest of 

bewustzijn met Jezus naar de naar beneden.136 Terwijl hij afdaalt laat hij haar alles meebeleven.  

 

De doodslaap of tempelslaap. In oude inwijdingen blijft men 3.5 dag dood en ondergaat een 
doodsslaap.137 Sterven in de onderwereld en opnieuw geboren worden, is een belangrijk thema in de 
inwijdingstraditie.138 Dan word je voor de tweede keer geboren worden; hierover spreekt Johannes 
in zijn evangelie (Joh. 3:1-10). Allerlei sacramenten van vroege christenen zijn rituelen uit de Eerste 
Tempel; de: zalving geeft de gave van de Geest. Dan worden de ogen geopend en wordt men wakker. 
Daniëlle van Dijk baseert zich op Rudolf Steiner wanneer zij naar voren brengt dat in de periode van 
toenemende vernauwing van bewustzijn, die vanaf de bronstijd toeslaat, veel mensen vast komen te 
zitten. Wanneer in patriarchale tijden oorlog op collectieve schaal schering en inslag wordt en 
beroepslegers het normale leven onmogelijk maken, slaan angst en haat toe. De zielen van mensen 
worden te zwaar om na de dood naar het licht te gaan. Jezus komt op het dieptepunt van de Grieks-
Romenise periode en breekt de weg naar het licht opnieuw open. Dit zou het thema zijn van het 
Evangelie naar Maria; Maria spreekt hier over de afdaling en opstijging van de ziel.  
 
Jezus in het Evangelie naar Maria. Wij vallen middenin de tekst waarvan de eerste zes pagina’s 
ontbreken. Iemand vraagt:  
‘... zal de materie vernietigd worden of niet’. De verlosser zei: 
Alle naturen, alle vormen en alle schepselen bestaan in en met elkaar  
en ze zullen weer teruggevoerd worden tot hun eigen wortel.  
Want de natuur van de materie kan zich slecht tot haar eigen natuur terugvoeren (7).  
Dus de materie zal teruggevoerd worden naar de bron.  
 
Zonde bestaat niet. Petrus vraagt:... 
‘wat is de zonde van de wereld?’ 
De verlosser zei: ‘zonde bestaat niet. Maar het zijn jullie die de zonde maken’...  
Het wezen van de natuur zal in de wortel hersteld worden... (7). 
Verderop blijkt dat de materie niet slecht is maar wel geboorte kan geven aan de begeerte, die iets 
tegennatuurlijks is (8).   
Jezus neemt afscheid, gaat heen en nu raken de leerlingen in paniek. Dan staat Maria op, kust hen en 
bemoedigt hen. Zij slaagt erin hun te bemoedigen(9).  
 
Maria vertelt haar visioen. Nu neemt een haar dankbare Petrus het woord en zegt tegen Maria: 
“Zuster, we weten dat de Verlosser meer van jou gehouden heeft  
dan van alle andere vrouwen.  
Zeg ons de woorden van de Verlosser, zoals jij de die herinnert,  
die jij kent maar die wij niet kennen en die we ook nog niet hebben gehoord”’ (10).   
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Maria antwoordt: 
‘Maria: “wat voor jullie verborgen is, zal ik jullie bekend maken”... 
Ik zag de Heer in een visioen en ik zei tegen hem: 
“Heer ik zie u vandaag in een visioen”.  
Hij antwoorde en sprak tot mij: 
“Gezegend ben jij dat je niet wankelt mij mijn aanblik want waar het bewustzijn is daar is de schat”.  
Hierna ontbreken diverse pagina’s. 
 
De ziel daalt af en stijgt daarna weer op. Via de vierde en derde macht der Onwetendheid daalt de 
ziel verder of naar de tweede macht der Begeerte. Nog verder gaat het de diepte in naar de eerste 
macht. Als het dieptepunt bereikt is, begint het opstijgen en op dit moment vallen we weer in de 
tekst. De ziel is inmiddels naar de tweede macht der Begeerte opgestegen.   
‘en de Begeerte zei: “Ik heb je niet omlaag zien gaan, maar nu zie ik je omhooggaan.  
Waarom lieg je? Want je hoort bij mij”.  
De ziel antwoordde en zei: “ik heb jou gezien, maar jij zag mij niet... 
jij hebt me als kleding gediend en je kende mij niet.”  
Toen ze dit gezegd had ging ze met grote vreugde weg.  
Toen kwam zij de bij de derde macht, die Onwetendheid genoemd wordt.... (15).   
Ze steeg verder omhoog naar de vierde macht (16).   
Deze had zeven gedaanten: duisternis, begeerte, onwetendheid, doodsangst,  
koninkrijk van het vlees (binding aan het fysieke),  
domme wijsheid van het vlees (bekrompenheid van denken)  
en de zevende is de vertoornde wijsheid (kennis die oprijst in toorn en wrok).  
Dit zijn de zeven heerschappijen van de Toorn’.139  
Zij vroegen de ziel: “vanwaar kom je, moordenares en waarheen ben je op weg, jij die de ruimte 
bedwong? 
‘De ziel antwoordde en sprak: 
“Wat mij bindt is gedood en wat mij omringt is overwonnen.  
Mijn begeerte heeft opgehouden te bestaan en de onwetendheid is gestorven... 
want de boeken der vegetelheid hebben een tijdelijke duur.  
Vanaf dit ogenblik af zal ik de rust ontvangen, los van het tijdsverloop van de eon, in zwijgen (17).   
De ziel dient dus zeven knopen te ontwarren:  
1. duisternis 
2. begeerte 
3. onwetendheid 
4. doodsangst 
5. gebondheid aan het fysieke 
6. bekrompenheid van denken 
7. (kennis die oprijst uit) toorn en wrok 
 
Andreas en Petrus geloven haar niet. Ook hier komt weer naar voren dat de mannelijke apostelen 
de woorden van een vrouw, als is het dan Maria Magdalena, ongeloofwaardig vinden. 
Andreas: ”zeg eens wat denken jullie over wat zij gezegd heeft?  
Ikzelf geloof niet dat de Verlosser dit heeft gezegd,  
want het is duidelijk dat dit afwijkende ideeën zijn”.  
Petrus: “moeten wij ons omkeren en allemaal naar haar luisteren?  
Heeft hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons”? (17).   

Maria huilt. Dan staat er:  
‘Toen huilde Maria en zei tegen Petrus (18):  
Mijn broeder Petrus, wat denk je?  
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Denk je dat ik het zelf in mijn hart bedacht heb of dat ik leugens vertel om de Verlosser?’  
Vervolgens redt Levi de situatie en zegt tegen Petrus: 
“Als de Verlosser haar waardig bevonden heeft, wie ben jij dan om haar te verwerpen?  
Hij kende haar erg goed en daarom heeft de Verlosser meer van haar gehouden dan van ons.  
We moesten ons eerder schamen en ons bekleden met de volkomen Mens”...  
Ook hier weer dat bekleden met de zoon van Wijsheid of Geest, de volkomen Mens. 
 

  
 
Maria als dienares van de tempel. Wanneer het in Palestina na de dood van Jezus te gevaarlijk 
wordt, vertrekt Maria met haar familie en medewerkers omstreeks het jaar 44 naar Zuid-Frankrijk.140 
Zij werkt en onderwijst hier circa 30 jaar lang om er te sterven en begraven te worden in de crypte 
van de basiliek van Saint Maximin. In de crypte treft men op een steen een zeer oude inscriptie aan 
uit de 5e eeuw. Ingekrast is de volgende tekst: 
‘De Maagd Maria, dienstdoende priesteres in de tempel te Jeruzalem’.141  
In Frankrijk kent men Maria Magdalena als ‘Onze Vrouwe van het Licht’. Op de afbeelding hierboven 
draagt Maria Magdalena als Vrouwe van het Licht, haar kind.142 Zij brengt naar Frankrijk een 
verborgen kosmisch christendom dat de innerlijke autoriteit bij de mensen zelf legt.143 Het gaat erom 
dat de mens zich de goddelijke afkomst als lichtvonk uit de hemelen bewust wordt en tot zelfkennis 
komt.   
 
Tot slot. De Grootmoeder, de Moeder en de Dochter vormen samen de oude godinnentriade: de 
witte, rode en zwarte dame scheppen, behouden en vernietigen om opnieuw te scheppen. Ook de 
vroeg-christelijke kerk kent een vrouwelijke triade: de Moeder, de Bruid en de Zuster.144 De kerk 
heeft later de Moeder naar voren gehaald ten koste van de Bruid en de Zuster. In deze laatste 
paragraaf maakten wij kennis met Maria de Bruid, met de rode Maria, die in diverse gnostische 
teksten in het volle licht van Wijsheid staat. Op iconen staat achter de drie Maria’s de grote Sophia, 
de Moeder, de Heilige Geest. 
 
De drie Maria’s als de drie aspecten van de ziel. Wanneer de drie aspecten van Sophia 
geïnternaliseerd worden, ontstaat het volgende beeld. In diepste zin stelt de witte Maria onze 
zuivere en maagdelijke ziel voor, voordat wij aan onze afdaling in duisternis beginnen. De rode Maria 
staat voor de Boom van Leven die op aarde vruchten draagt. De zwarte Maria is dat zielsaspect dat in 
de eigen onderwereld afdaalt en daar licht genereert. 
 
Annine van der Meer, donderdag 19 november 2015. 
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