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De kennis van het hart, een 21e eeuwse update 
Rede en bijdrage aan de symposiumbundel God is Geestig 

 ter gelegenheid van het Quispel-centennial op 14 mei 2016 in Amsterdam. 
Wij vierden honderd jaar Quispel, 30 mei 1916 - 30 mei 2016. 

 
 
Gilles Quispel verkondigde met vuur: gnosis is de kennis van het hart. Het zou gaan om intuïtief 
bewustzijn van verborgen mysteriën en niet om rationeel-analytische kennis. Dat had hij uit het oude 
Egypte. Want hier ‘denkt’ men met het hart. Men gaat uit van de intelligentie van het hart. Het hart is 
een fysiek, psychisch en zelfs multidimensioneel centrum. Het hart wordt gezien als een centrale mini-
zon, een contactpunt met centrale zonnen in de makrokosmos. 
Lange tijd dachten wij in westerse culturen met ons hoofd en vergaten de kennis van het hart. Maar 
nieuwe inzichten omtrent de samenwerking tussen hart en hoofd maken duidelijk dat een eenzijdig 
topzwaar hoofddenken beperkend werkt op het bewustzijn. Gilles’ stokpaardje ‘de kennis van het 
hart’ blijkt verrassend actueel. Het hart is meer dan een pomp, kennis omtrent het hart komt in een 
stroomversnelling. De toekomst is aan het denken met hart én hoofd. 
 
 
Quispel als inspirator. Quispel was geestig en hield van markante en gevatte uitlatingen. Om er 
enkele te noemen: gnosis is de kennis van het hart, Wisdom is a lady but her shape is shady en tot 
slot de toekomst is gnooskleurig. Mijn toespraak op 14 mei 2016 tijdens het Quispel centennial hield 
ik over deze drie geestige ‘Quispeliaanse’ uitspraken. In dit artikel is de volgorde anders.  Ik begin 
met een bijzonder aspect van Gilles Quispel te belichten: zijn respect en verbinding met wat hij 
noemde het ‘Eeuwig Vrouwelijke’. Daarna volgen in andere volgorde zijn bovengenoemde 
‘gevleugelde’ uitspraken.  
Terugkijkend zie ik op welke hoofdlijnen Quispel mij geïnspireerd heeft. Zijn liefde voor het ‘Eeuwig 
Vrouwelijke’ inspireert tot de dag van vandaag (1). Daarnaast laat hij  mij kennis maken met het 
begrip matriarchaat (2) door in mij de liefde wakker te schudden voor het Wijsheid of Sophia (3), en 
door te stellen dat gnosis is ‘de kennisse des harten’ (4). Deze vier elementen vormen de ruggengraat 
van de onderstaande bijdrage. 
 
 
 
 
 



2 

 

 
Inhoud 

1. Gilles en het ‘Eeuwig Vrouwelijke’ 
2. Het matriarchaat 
3. Wijsheid of Sophia 

3.1 De overeenkomst tussen Sophia uit Oud-Israël en de ‘gnostische’ Sophia 
3.2 Over de Hebreeuwse erfenis van Sophia  
3.3 Wijsheid teruggevonden in de Hebreeuws-christelijke traditie: de loden boekjes 
3.4 Wijsheid en de kennis van het hart 

        4. De kennis van het hart 
                4.1 Gnosis is de kennis van het hart  
                4.2 De kennis van het hart in het Oude Egypte 
                4.3 De kennis van het hart bij Valentinus 
                4.4 Innerlijke alchemie 
                4.5 Het hart: nieuwe medische inzichten 
                4.6 Het hoofd: nieuwe medische inzichten 
         5. De toekomst is gnooskleurig   
 

1. Gilles en het ‘Eeuwig Vrouwelijke’ 

 

Nu eerst aandacht enkele goddelijke en aardse dames waar Gilles veel mee op had.  
 
Het huis aan de bosrand. Ik kom voor mijn afstudeer-scriptie en later tijdens mijn promotie-
onderzoek van 1975 tot 1989 veel aan huis bij Gilles en Lien. Iedere studiebijeenkomst bij hen thuis 
in het huis aan de bosrand in Bilthoven, groet ik bij de voordeur zijn vrouw Lien en direct bij 
binnenkomst in de eetkamer rechts aan de wand de icoon van de Moeder gods. Op de 
schoorsteenmantel in de zitkamer torent boven de vele familiefoto’s het beeld uit van de Venus van 
Lespugue uit Frankrijk, gesneden uit een zwarte mammoettand uit 23.000 v. Chr.  
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Het herdenkingsboekje. Wanneer Gilles sterft, wordt er voor de zeer druk bezochte 
herdenkingsbijeenkomst een herdenkingsboekje samengesteld. Het is Gilles ten voeten uit. Hij 
brengt er posthuum zijn respect in naar voren voor hemelse en aardse vrouwen. Op de rechterpagina 
staat het ‘Onze vader die in de hemelen zijt’. Op de linkerpagina ‘Onze Moeder die in de aarde is’. Er 
prijkt een grote foto van de Zwarte Madonna van Monserrat uit Spanje met direct daaronder de foto 
van zijn echtgenote Lien Quispel –de Langen, de vrouw die hem drie dochters en een zoon schenkt 
en die de dagelijkse beslommeringen een leven lang voor hem regelt. Als apotheose staat er op de 
laatste pagina van het boekje enkel en alleen een vierregelig gedicht dat Gilles in zijn jeugd 
geschreven heeft voor zijn moeder Anthonia Maria Quispel-Wagenaar. Gilles’ wijdt het laatste  
woord aan zijn aardse moeder die Maria als tweede naam draagt. En dan verheft in het crematorium 
op het allerlaatste moment  zijn hemelse Moeder haar stem: er klinkt een bloedstollend Ave Maria.  
 
De Zwarte Madonna. Op een lezing in Cunera in Utrecht in 1975 hoor ik hem voor het eerst spreken 
over De Zwarte Madonna onze moeder die in de aarde is. En ik ben verkocht. Naderhand schrijft hij er 
in 1985 – hij is in 1983 met emeritaat gegaan – een gelijknamig artikel over dat wordt gepubliceerd in 
de bundel ‘Uit Naam van de Godin’ Een oproep tot innerlijke emancipatie’.1 Via haar zwarte aspect 
legt hij vrijelijk associërend allerlei symbolische verbindingen. Het gaat van de megalithische 
structuur bij Newgrange in Ierland via Kreta naar de gevleugelde joodse Vrouwe Wijsheid uit de 
joodse synagoge in Dura Europos en Ashera van Israël (‘ja, de Here was gehuwd’). Hij eindigt met de 
gnostische Sophia en de Vrouwe van de Openbaring. Hier manifesteert zich iemand die een visie 
heeft en in staat is het ‘Eeuwig Vrouwelijke’ in een lange symbolische en historische lijn te belichten. 
Het zal mijn leven bepalen. Het is op dit moment dat mijn fascinatie voor het goddelijk vrouwelijke in 
een stroomversnelling raakt. Buiten de zoete Maria van de Rooms-Katholieke kerk, een gehoorzame, 
onderdanige vrouwe van wie hier en daar het sentiment en de goedkope commercie van af lijkt te 
druipen, vult het goddelijk vrouwelijke tot op dat moment een lege pagina in mijn bewustzijn.  
 
Promoveren bij Gilles en Lien. Ondanks alle belangstelling die Gilles ook in feministische kringen 
oproept met zijn uiteenzettingen over de gnostische Sophia, vergaart hij slechts zes mannen om zich 
die bij hem promoveren. Dat verandert in 1979. Dan vergunt hij mij - de jongste en enige vrouw 
onder zijn promovendi - de eer om als zevende bij hem te promoveren. Hij vraagt mij daarvoor direct 
nadat ik in eind 1978 een doctoraal vak bij hem afsluit en vervolgens begin 1979 afstudeer. Ik bedenk 
mij geen ogenblik en zeg direct ja. Wanneer iets later mijn toekomstige echtgenoot mij vraagt of ik 
met hem wil trouwen, hoor ik mijzelf een verbijsterend antwoord geven: ‘ik heb het eerst tegen 
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Gilles ‘ja’ gezegd en mijn ‘ja’ aan hem is en blijft een ‘ja’. Ik zeg ‘ja’ tegen het huwelijk op voorwaarde 
dat ik mijn promotie bij Gilles afmaak.  
Het onderzoek blijkt tien jaar in beslag te nemen, jaren waarin ik in 1980 en 1982 moeder word van 
twee zonen. Tijdens de tweede zwangerschap word ik bedlegerig, maar daar is Lien die tegen Gilles 
de profetische woorden spreekt: ‘zij haalt het’. Wanneer ik een naar later blijkt niet-definitief 
manuscript inlever bij de promotie-commissie, presenteert Gilles mij aan de hooggeleerde heren als 
‘de huisvrouw uit Den Haag’. Ik krijg het bericht dat het onderzoek nog niet aan de hooggestelde 
eisen voldoet en ben diep teleurgesteld. Maar daar is Lien die Gilles opmontert en als reddende 
engel opnieuw drie legendarische woorden uitspreekt: ‘zij zet door’.  En ik dat deed ik, tot het bittere 
eind.  
 
De Utrechtse school. Ik heb mij altijd verbaasd waarom ik de enige vrouw ben die tot de Utrechtse 
kring, de school die Gilles Quispel sticht, hoor.Wellicht heeft het te maken met de zeer patriarchale 
tijden waarin ik als jonge vrouw mijn weg in het met voetangels en klemmen bezaaide academische 
pad van de gnosis moet vinden. Gilles is een autoriteit en heeft een autoritaire manier van optreden. 
Daarachter schuilt een mens met een associatieve intelligentie, grote intuïtie, een dichterlijke ader 
en een vooruitziende en moderne blik. Lien ziet die zachte kant. Ik zie een hardere buitenkant, maar 
ook die profetische visie. Ik heb een grote bewondering voor zijn diepzinnigheid, zijn vernieuwende 
inzichten, zijn humor en zijn enorme geheugen. Maar het pad naar gnosis of innerlijk weten gaat niet 
over rozen. Achteraf gezien heb ik het pad naar gnosis als kennis van het hart lang de omweg van het 
matriarchaat gevonden. Op dit aspect van de Quispeliaanse kennisoverdracht ga ik daarom als 
tweede in. 
 
2. Het matriarchaat 
 
Van Venus tot Madonna.  Gilles gaat heen op 2 maart 2006 in El Gouna in Egypte. Enkele dagen later 
presenteer ik op wereldvrouwendag 8 maart 2006 mijn eerste boek Van Venus tot Madonna. Een 
verborgen geschiedenis.2 Ik schrijf in 2005 in dat bewuste boek een hoofdstuk vol over Ashera van 
Israël en verbaas mij over de grote hoeveelheid nieuw materiaal dat verwerkt wil worden. Dan kom 
ik aan het eind van dit boek toe aan de Joodse en de gnostisch-christelijke Sophia of Wijsheid. Er is 
zoveel te zeggen dat ik slechts een korte samenvatting kan geven, want het boek mag niet nog dikker 
worden. Ik besluit het materiaal verder uit te werken in mijn tweede boek Van Sophia tot Maria. De 
Wedergeboorte van de verbrogen Moeder in de 21e eeuw dat ik pal hierna schrijf en dat in 2008 zal 
uitkomen.3  
 
Sophia en Lien. Om overzicht te krijgen, werk ik mijzelf in 2006 en 2007 door de pakken met 
verzamelde aantekeningen en de vele losse artikelen  die Quispel mij altijd meegeeft wanneer ik op 
bezoek kom. Hij heeft altijd wel een boekbespreking of artikel klaar liggen. Begin september 2008 
ziet het boek Van Sophia tot Maria, de wedergeboorte van de verborgen moeder in de 21e eeuw het 
levenslicht. Het is er precies op het moment dat de academie Pansophia, school voor Wijsheid in de 
21e eeuw, wordt opgericht. Later in dat jaar 2008 overhandig ik het Sophia-boek aan weduwe Lien 
Quispel-de Langen in het huis aan de bosrand. Zij is zeer verheugd en zegt dat Gilles in zijn laatste 
jaren geen integraal boek over het goddelijk vrouwelijke heeft kunnen schrijven en dat hij dat heeft 
betreurd. ‘Dat heb jij nu gedaan’, klinkt het welhaast tevreden uit haar mond.  
 
Quispel en het matriarchaat. Quispel vertelt mij met regelmaat over Johann Jakob Bachofen (1815-
1887), hoogleraar in de rechtsgeleerdheid en rechtsgeschiedenis te Basel in Zwitserland. Voor de 
Tweede Wereldoorlog maakt Gilles kennis met zijn inzichten. Op een zaterdagmiddag loopt hij de 
leeskamer voor Klassieke Letteren in de universiteitsbibliotheek te Leiden binnen en vindt daar een 
bloemlezing van diens werk. Quispel schrijft later: ‘Hij betoogde in zijn boeken dat aan het aan het 
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patriarchaat het matriarchaat voorafgegaan was en hij plaatste aarde vóór hemel, maan vóór zon, 
vrouw vóór man, links vóór rechts, godin vóór god...Hij zette de wereld op z’n kop, maar als een flits 
schoot het door mij heen, dat zijn beweringen een kern van waarheid moesten hebben’.4  Gilles 
schrijft hierna dat hij - mede door de inzichten van Bachofen, Jung en de vondst van de Nag 
Hammadi-boeken in Egypte - zicht krijgt op de Moedergodin uit de prehistorie en de antieke 
oudheid.5 Hij leert de symbolische betekenis van de afbeeldingen van het vrouwelijke te begrijpen. 
Hij ontdekt de Heilige Geest als Vrouwe en Moeder in de bijbel en zo wordt het vrouwelijk aangezicht 
van het goddelijke binnen de joods-christelijke traditie steeds duidelijker voor hem. ‘Zo kon ik de God 
van mijn studenten veranderen, milder en lieflijker maken’.6 
 
Venus is Geen Vamp. Gilles dringt er met vooruitziende blik tijdens mijn promotieperiode sterk op 
aan dat ik een duur boek van in de VS bestel. Het blijkt het dikke en rijk geïllustreerde boek van 
Amerikaans-Litouwse prof. dr. Marija Gimbutas getiteld: The Language of the Goddess, New York, 
1989. Op dat moment snap ik niet wat dit boek met gnosis en Sophia te maken heeft. Dat inzicht 
daagt pas vijftien jaar later. En zo legt Gilles het zaad voor mijn latere belangstelling voor 
matriarchaten of egalitaire culturen en voor-christelijke vrouwelijke kunst of Venuskunst. In 2009 
komt een derde boek Venus is geen Vamp. Het vrouwbeeld in 35.000 jaar Venuskunst hierover uit en 
blij breng ik het naar de bron: weduwe Lien Quispel-de Langen. Ik toon haar waar in het boek de 
bewuste Venus van Lespugue is opgenomen, weliswaar in zwart-wit.7 Ik zie dat het grote beeld van 
de ‘Venus van Lespugue’ nog steeds in volle glorie op haar schoorsteenmantel boven de familiefoto’s 
uittorent. 
 
The Language of Ma, the primal mother. In 2009 en de jaren daarna bezoek ik internationale 
matriarchaatscongressen en spreek daar in het Engels over de Venuskunst. En daarom moet er een 
Engelstalig boek over Venuskunst verschijnen. Hierin worden alle oermoeders die Venussen 
genoemd worden, in full color afgebeeld, 1300 topstukken in totaal. 
Op wereldvrouwendag 8 maart 2013 verschijnt er daarom een ge-update en Engelstalige bewerking 
van Venus is geen Vamp uit getiteld: The Language of MA, the primal Mother. The evolution of the 
female image in 40,000 years of global Venus Art.8 Het nieuwe Engelstalige boek brengt ook de 
Vrouwe van Oud-Israël in beeld: hetzij in de gestalte van een levensboom of een koe met haar kalf of 
als vrouwe met prominente borsten. Naast het teruggevonden beeld geef ik ook de terug-
gereconstrueerde bijbeltekst waarin de verborgen Moeder van Oud-Israël haar sluiers afwerpt; dus 
tekst en beeld vloeien samen. Het is pas zeer recentelijk mogelijk bijbelpassages waaruit het 
vrouwelijke in de tweede tempelperiode is weggecorrigeerd, terug te reconstrueren en haar in de 
tekst opnieuw tot leven te brengen. Deze kennis heb ik te danken aan het werk van een briljante 
bijbelgeleerde, genaamd dr. Margaret Barker, waarover later meer. 
 
Eerherstel aan de oermoeders. Wie had toen eind 80er jaren kunnen weten dat ik bijna twintig jaar 
later wereldwijde Venuskunst in kaart te brengen. Dat ik de vele groepen, 
subgroepen en varianten zou inventariseren en rangschikken. Dat ik erin zou slagen een 
samenhangend symboolsysteem voor de vrouwelijke beeldtaal te ontwikkelen dat over 40.000 jaar 
wereldwijd dezelfde symboolkenmerken vertoont. Dat ik dit – in navolging van Quispel’s ‘Onze 
Moeder die in de Aarde is’ – zou duiden als zijnde de beeldtaal van ‘Onze Oermoeder, die in de aarde 
is’, van ‘de Vrouwe, de Moeder, MA’. Dat ik Haar beeldtaal zou rehabiliteren omdat de beeldjes, die 
vaak volle en naakte oermoeders in beeld brengen, door 19e-, 20e en 21e (!) eeuwse archeologen als 
‘pin-ups van de steentijd’ worden beschouwd. Matriarchaten of samenlevingen in balans tonen 
wereldwijd in economisch, sociaal, cultureel en religieus opzicht dezelfde harmonieuze en 
vreedzame grondstructuren. Én zij kenmerken zich door de productie van uitzonderlijk veel 
vrouwelijke kunst: Venuskunst. 
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De moderne matriarchaatstudie. Wie had kunnen bevroeden dat ik vanaf 2009 regelmatig 
matriarchaatsconferenties zou bezoeken; de eerste in Toronto in 2009, de tweede in Hambach in 
Duitsland in 2010, de derde in Rome 2010, de vierde in Winzer in Duitsland in 2010, de vijfde in Sankt 
Gallen in 2011, de zesde in Rome in 2015 en de zevende in Seoul in 2016 op de vrouwenuniversiteit 
de Ewha in Zuid-Korea.9 Hier ontmoeten academici en ervaringsdeskundigen uit egalitaire culturen 
elkaar. Zij zijn verbonden in een wereldwijd netwerk waarbij ze informatie uitwisselen over oude en 
moderne matriarchaten. Wij ontwikkelen samen een nieuwe sociale wetenschap door middel van de 
interdisciplinaire en comperatieve methode. Wij definiëren het begrip matriarchaat op moderne 
wijze. Een matriarchaat is een egalitaire cultuur van vrede en balans tussen het vrouwelijke en het 
mannelijke. Door antropologisch onderzoek in moderne egalitaire culturen of samenlevingen in 
balans, kunnen wij de sociaal-economische, de culturele en spirituele omstandigheden in oude 
egalitaire culturen dichter benaderen. Academici ontmoeten hier leidsters van inheemse culturen die 
in oude wijsheidstradities staan. Hun ervaringswijsheid brengt mij bij Wijsheid of Sophia.  
 
3. Wijsheid of Sophia 
 

 
 
Quispel’s inspirator. Gilles is van protestantse huize en heeft het ‘Eeuwig Vrouwelijke’ niet met de 
moedermelk ingedronken. Hoe kan het dat hij er toch zo van doordrongen was? Het goddelijk 
vrouwelijke én de gnosis krijgt hij ingegoten via de paplepel van zijn leraar Latijn op het gymnasium 
te Dordrecht, de heer Piet Hendrix.  
Quispel schrijft over zijn eerste dag op het gymnasium in Dordrecht: "Op de eerste dag de beste kwam 

een leraar de klas binnen rennen. Hij had een borstelkuif, een uilenbril en een bleek gezicht. Hij sprak 

luide: 'Kinderkens, de boekskes voor U genomen: rosa, rosae, rosae, rosam, rosââââ.' Het Latijn was 

voor hem een rozentuin. Hij heette Piet Hendrix, maar noemde zich Pjotr Iwanowitz Gendrix... Dat 

eerste uur heeft mijn leven bepaald. Zes jaar lang ben ik naar Dordrecht gefietst, twee maal drie 

kwartier, altijd met tegenwind. Zes jaar lang heb ik zijn verhalen ingezogen, altijd dezelfde verhalen. 

Tot op de huidige dag beheersen zij mijn gedachten". 
10 

 
Een minnaar van Sophia. Tien jaar lang is Hendrix leraar klassieke talen in Dordrecht, daarna 
functioneert hij bijna 25 jaar als rector van het Stedelijk (Johan de Witt) Gymnasium te Dordrecht. In 
1957 wordt Hendrix op 61-jarige leeftijd hoogleraar Grieks en oud-Christendom in Leiden. Hij is 
waarschijnlijk de enige Nederlander in de jaren dertig (!) die achter het ijzeren gordijn van de anti-
religieuze Sovjet-Unie reist om de Russisch-orthodoxe kerk te bezoeken, een kerk die zich kenmerkt 
door een grote liefde voor Maria als Moeder Gods.11 Hendrix ziet het belang van de gnosis, tegen de 
tijdgeest in. Theologen geloven in die tijd nog steeds de antieke kerkvaders op hun woord, 



7 

 

kerkvaders die de vroege ‘gnostische’ christenen zwart maken en verketteren. Maar Hendrix ziet het 
anders. 
In Vox Theologica schrijft Hendrix dat hij de Mariale vroomheid meer acht dan een oppervlakkig 
sentimentalisme. Juist de aanraking met de orthodoxie geeft hieraan nieuw leven. Hij onderscheidt 
een ‘vulgaire, theologische en gnostische Maria-beschouwing’. En die diepzinnige gnostische Maria-
beschouwing komt hij tegen in de Russisch-orthodoxe kerk. Dat is de reden dat hij als eenzame 
westerse pegrim met de trein het land achter het ijzeren gordijn doorkruist en inspiratie put uit dat 
wat van de vroeg-christelijke gnostische Sophia/Maria overgebleven is in de Russisch-orthodoxe 
kerk.12 Voor hem is Zij  de Moeder, de Bruid, de Christusdraagster.13  
 
Sophia moet weg, Maria leeft. Het is opmerkelijk dat de methodistisch theologe genaamd Margaret 
Barker eenzelfde soort weg als de katholieke Hendrix en de hervormde Quispel gegaan is. Zij kende 
Wijsheid vanuit het Oude Testament, maar toen zij in de orthodoxe kerk kwam, proefde zij daar weer 
de aanwezigheid van een figuur die zij reeds lang verloren waande, maar die hier nog springlevend 
is.14 Maria is meer dan de aardse moeder en Maria Magdalena is meer dan de aardse echtgenote van 
Jezus. De latere katholieke kerk heeft Maria de aardse moeder naar voren geschoven ten koste van 
Maria de aardse echtgenote.15 De Miriams zijn veel meer dan gewone aardse vrouwen. De Maria’s 
zijn de aardse manifestaties van Wijsheid uit het Oude Testament én de Sophia uit de gnostische 
teksten. Blijft de grote vraag waar de liefde in de orthodoxe en katholieke kerk voor Maria vandaan 
komt. Hoe heeft het ‘Eeuwig Vrouwelijke’ kunnen voortleven nadat Wijsheid na 623 v. Chr. uit Judea 
is weggejaagd en na 525 v. Chr. is weggezuiverd uit de bijbelse teksten door corrigerende schrijvers 
uit de Deuteronomistische school?16  
 
3.1 De overeenkomst tussen Sophia uit Oud-Israël en de ‘gnostische’ Sophia 
 
Van Sophia tot Maria. Tijdens mijn promotie-onderzoek benadrukt Quispel, de Hebreeuwse wortels 
van het vroeg-christelijke of ‘gnostische’christendom.17 Hij hamert op de joodse oorsprong van de 
gnosis.18 Ook zijn leerling Roelof van den Broek heeft zich uitvoerig bezig gehouden met de 
verhouding tussen jodendom en gnostiek.19 Ik neem in die tijd de hechte relatie tussen judaïsme en 
gnosis voor kennisgeving aan: het blijft voor mij dan een louter theoretisch concept. Wijsheid uit het 
Oude Testament komt nog niet echt sprankelend, vitaal en vrouwelijk tot leven. Zij ontdoet zich traag 
van de aankleefsels der eeuwen. 
Voor mij is het Oude Testament tijdens het promotie-onderzoek onder Quispel min of meer 
verboden terrein. Quispel vindt dat ik al genoeg eeuwen overspan door voor het begin van de ascese 
van de hoge middeleeuwen terug te gaan tot het oerchristendom. Verder terug kan niets opleveren 
van wetenschappelijke waarde!  
Maar hoe kun je het oerchristendom begrijpen wanneer je bepaalde ontwikkelingen in het jodendom 
mist? Het oerchristendom blijkt geworteld in de verschillende joodse groeperingen die in de waaier 
van het drukbevolkte (sectarische) jodendom uiteenvallen.  
Achteraf vallen pas bij het schrijven van mijn tweede boek Van Sophia tot Maria in 2008 de stukjes 
van de legpuzzel die zich vanaf 1975 gedurende meer dan dertig jaar vormde, op zijn plaats. Wat 
blijkt? Wijsheid stamt uit de oude Hebreeuwse traditie. Zij is uit het zwaar herbewerkte Oude 
Testament weggeschreven of waar men haar liet staan, zwart gemaakt.20 Als medeschepster 
vertoont zij grote overeenkomst met de scheppende gnostisch-christelijke Sophia.21 Wijsheid leeft in 
de kringen van diaspora-joden die aan de oude Hebreeuwse traditie vasthouden. Zij is niet iemand 
van buitenaf; zij is nooit uit in deze kringen weggeweest. En juist uit deze Hebreeuwse kringen in de 
diaspora komen de eerste christenen voort. En juist in de kringen van diaspora-joden onstaan de 
vroege gnostisch-christelijke teksten. 
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Een familieruzie. Wat blijkt? De Hebreeuwse traditie van de Eerste Tempel met het meervoudige en 
androgyne godsbeeld, is de grote verliezer van de latere overwinnende Judese traditie van de 
inwoners van Judea ná de ballingschap. In deze latere Judese traditie van de overwinnaars zegevieren 
monotheïsme, jahwisme en de verheerlijking van de Wet en koste van Wijsheid. Maar die oudere 
Hebreeuwse traditie met Wijsheid als schenkster van levende kennis, inzicht en wijsheid22 leeft 
ondergronds in en buiten Judea voort. Zij komt tot leven in het oerchristendom en in de vroeg-
christelijke ‘gnostische’ Sophia. Achteraf verbaast het me in het geheel niet meer dat Sophia zoveel 
voorkomt in de gnostisch-christelijke teksten; teksten waarvan ik aanvankelijk aanneem dat zij in de 
marge van het christendom staan. Zij blijken nu het hart van het Hebreeuwse christendom. Sophia is 
in de teksten, net als Wijsheid uit het Oude Testament, mede-schepster. En een gnostisch-christelijke 
Eva is hier geen zondares maar een leermeesteres.23 De Vrouwe die in de tijd van de aartsvaders, de 
Eerste Tempel én in de gnostische teksten, Sophia of Wijsheid wordt genoemd heeft zowel een 
hemelse als een aardse verschijningsvorm. De hemelse wordt Wijsheid of Sophia genoemd; haar 
aardse verschijningsvormen zijn onder andere Miriam, de zuster van Mozes, Miriam de moeder van 
Jezus en Miriam van Magdala de vrouw van Jezus. Dát is de reden dat de verschillende Miriams als 
aardse afspiegelingen van de hemelse Wijsheid zo hoog in het vaandel staan bij vroege Hebreeuwse 
christenen, die later ‘gnostische’ christenen genoemd worden.  
 
3.2 Over de Hebreeuwse erfenis van Sophia  
 
Margaret Barker en Gilles Quispel. Het boek Van Sophia tot Maria steunt op het gedachtegoed van 
Gilles maar ook op het werk van dr. Margaret Barker, de Engelse Oudtestamentica en voormalig 
presidente van de Society voor Old Testament Studies in het UK; zij  heeft inmiddels 17 boeken en 
vele artikelen op haar naam staan. 
Er ligt een verbinding tussen Quispel en Barker. Gilles houdt niet op erop te wijzen dat de oorsprong 
van de gnosis joods is.24 Barker is dit volmondig met hem eens. Zij prijst hem omdat hij ‘de discussie 
over de oorsprong van de christelijke gnosis, die alle kanten was opgegaan, naar Babylonië, 
Griekenland, Egypte en zelfs onder Reitzenstein was ‘afgegleden’ tot in Iran, terugbrengt naar de 
Hebreeuwse wortels’.25 Quispel heeft – haars inziens – die hele discussie over de buiten-Hebreeuwse 
wortels van de christelijke gnosis afgedaan als de grootste luchtbel van de 20 eeuw.26 Hij spreekt 
liever niet van het joodse christendom maar van het Judese christendom, zoals dat afkomstig is uit 
Judea. Hij beschouwt Erik Peterson als de ontdekker van ‘het Judese christendom’.27  
 
Margaret Barker brengt Wijsheid terug. Barker voegt echter nog een verfijning toe: de oorsprong 
van de gnosis ligt in de oude Hebreeuwse traditie. Joden zijn de Judeeërs die in de late zesde eeuw v. 
Chr. uit Babylonië naar Judea terugkomen ná de Babylonische Ballingschap; zij worden later ‘de 
joden’ genoemd.28 Het gaat hier dus om een tegenstelling tussen de Hebreeuwse traditie en de latere 
Judese traditie; deze latere wordt in het moderne taalgebruik onzorgvuldig aangeduid als ‘dé joodse 
traditie’. De christelijke gnosis vertoont patronen uit de Hebreeuwse traditie van vóór de 
ballingschap.29 Door de gnostisch-christelijke geschriften schemeren oudere geloofssystemen van 
een meervoudig en androgyn godsbeeld.30  
Barker heeft bewezen dat niet het Oude Testament zoals wij dat in de huidige vorm kennen de 
belangrijkste bron is voor de voorgeschiedenis van het  christendom maar dat dit de Hebreeuwse 
religie is die aan de joodse voorafgaat. De Hebreeuwse religie is die van Adam, Abraham, 
Melchizedek én Wijsheid. De eerste christenen willen duidelijk de eerdere Hebreeuwse religie 
herstellen die buiten de officiële joodse instellingen eeuwenlang overgeleverd blijft. Deze traditie 
vinden we in Qumran en in Nag Hammdai maar deels ook in Egypte en in Arabië, Ethiopië en zelfs in 
China.31 
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Een oud conflict op de spits gedreven. Vroege christenen zetten zich af tegen de verminking van de 
oude Hebreeuwse traditie door de Judeërs na de ballingschap, een tijd waarin Wijsheid mét haar 
geheime kennis wordt weggestuurd. Dát is de oorzaak van de onderlinge twist tussen de 
Hebreeuwse christenen en de ‘joden’, een groep waartoe de Hebreeërs uit Oud-Israël aanvankelijk 
zelf horen. Jezus wil niets anders dan die oude Hebreeuwse traditie uit de tijd van de patriarchen en 
Eerste Tempel herstellen. Daarom zijn gnostici – die in feite niets meer of minder zijn dan (het 
nageslacht van) de Hebreeuwse christenen van het eerste uur –  zo fel op ‘de joden’ en hun 
vervalsing van de oude traditie. Daarom hebben de zo vaak door Quispel geciteerde kardinaal 
Daniélou en anderen gelijk wanneer zij de Essenen nadrukkelijk aanwijzen als ‘erfgenamen van de 
theologie van de Eerste Tempel’.32 Daarom kan de god van ‘de joden’, die in de Tweede 
Tempelperiode na de ballingschap naar voren geschoven wordt, in de ogen van gnostici later geen 
goed meer doen. Daarom splitst een godheid die in oorsprong de wereld regeert met een goede 
rechterhand en een kwade linkerhand, zich in latere gnostische teksten in twee goden: een goede en 
een kwade.33 De kwade staat voor degene die de Hebreeuwse traditie vervalst heeft. Dit alles grijpt 
aan: sinds Sophia is weggestuurd, gaat het slecht met wereld en mensheid: er ontstaat verdeelheid, 
verlies van inzicht en gebrek aan liefde. De kennis van het hart valt stil. Hoe broodnodig is het dat zij 
terugkeert. Want met Haar keert ook de uitgedoofde kennis van het hart terug. 
 
3.3 Wijsheid teruggevonden in de Hebreeuws-christelijke traditie: de loden boekjes 
 
De terugkeer van Wijsheid of Sophia. Haar wederkomst laat zich vanaf de 19e eeuw op allerlei 
terreinen bespeuren.  
*Er is vanaf de 19e eeuw een nieuwe belangstelling voor de esoterie.  
*In de 20e eeuw wordt Jung de uitvinder van de analytische- of dieptepsychologie en het onbewuste; 
het wordt een van de grootste ontdekkingen van de 20e eeuw genoemd.34  
*Vanaf de 19e en 20e eeuw wordt vanuit de archeologie veel vrouwelijke kunst opgegraven. Het 
aandeel van de vrouw aan de evolutie wordt nu steeds zichtbaarder; zij komt steeds meer in beeld. 
*Antropologen onderzoeken vrouwvriendelijke moderne egalitaire culturen.  
*Wat de theologie en godsdienstwetenschap betreft: wij krijgen zicht op het feit dat Wijsheid in 
verband met het opkomend monotheïsme of monojahwisme, doelbewust uit de teksten van het 
Oude Testament, zoals geredigeerd in de Tweede tempel-periode, is weggeschreven.  
-In 1927 worden kleitabletten in Oegarit gevonden waarin Ashera van Kanaän een rol speelt.35 
Theologen en godsdiensthistorici krijgen steeds meer oog voor de Kanaänitische achtergrond van de 
Hebreeuwse religie van Oud-Israël.36  
-In 1947 worden er bij Qumran vele boekrollen gevonden; de vondst bewijst dat er een oudere 
Hebreeuwse traditie aan de latere joodse interpretatie voorafgaat.  
-In 1945 worden er bij Nag Hammadi vroeg-christelijke teksten opgegraven: de bibliotheek van Nag 
Hammadi.  
-In de 20e eeuw worden ook talloze Manichese teksten opgegraven.  
-En als klap op de vuurpijl: tussen 2005 en 2007 zijn in een afgelegen Jordaanvallei in Noordoost-
Jordanië vele loden boekjes gevonden, zo’n zeventig, waaronder een enkel gouden boekje.  
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De Jordaanse codices. In de pers verschijnen vanaf 2005 ten onrechte berichten dat het om 
vervalsingen gaat. Maar een onderzoeksteam van internationale geleerden uit de wereldtop met dr. 
Margaret Barker als voorzitter komt tot de conclusie dat een aantal van hen echt zijn.37 De boekjes 
zijn zo groot als een creditkaart en zijn gebruikt ter identificatie. Ze bestaan uit metalen bladen en 
zijn met ringen gebonden. Zij zijn Hebreeuws-christelijk en stammen uit eerste eeuw na Chr.38 Er 
staan letters op de boekjes. Het blijken letters te zijn uit het archaïsch Hebreeuwse schrift dat in 500 
v. Chr. door de Deuteronomistische corrigerende klerken onder leiding van Ezra, is afgeschaft.39 
Margaret’s expertise ligt juist op het gebied van dit archaïsch Hebreeuws. Zij in staat de bewerkte 
Oudtestamentische teksten die na 500 v. Chr. in een vierkant schrift zijn opgeschreven te vergelijken 
met oudere nog niet omgewerkte varianten van deze teksten, zoals deze na 1947 in Qumran 
gevonden zijn. Ook vergelijkt zij latere bewerkingen van het Hebreeuwse Oude Testament met 
Griekse en Latijnse vertalingen die soms oudere tekstvarianten overleveren. Zij heeft ontdekt dat 
achter de door de Judese overwinnaars geselecteerde en bewerkte teksten van het Oude Testament 
een oudere verzameling van teksten ligt, in gebruik bij de verliezers. Dat zijn díe inwoners van 
Palestina die de oudere Hebreeuwse traditie trouw blijven: Jezus uit Galilea en zijn volgelingen, zij die 
later genoemd zijn de ‘eerste christenen’. Enkele teksten op de boekjes zijn te lezen.40 Maar het 
merendeel van de letters is geschreven in een diagram waarvan het onderzoeksteam druk bezig is de 
code te kraken.  
Wat heel belangrijk is: sommige boekjes hebben afzonderlijke afdelingen: bovenin vind je de 

hemelen en daaronder de aarde. Er is altijd een verbinding tusen die twee: gevormd door een lijn van 

etrogs, grote citrusvruchten. Zeker is dat deze vrucht  bekend is rond de geboorte van Christus, de 

Joden nemen de vrucht mee wanneer zij vroege diaspora-nederzettingen na Christus stichtten.41    

Vrouwelijke symbolen. Opmerkelijk is dat er een aantal (vrouwelijke) symbolen op de boekjes staan 
afgebeeld.42 Je ziet diverse menora’s, fruitdragende palmbomen, etrogim of citrusvruchten en 
diagonale kruisen in de X-vorm, het teken van de Heer.43 Ook komt er een gezicht terug op de 
boekjes, dat, wanneer je het uitvergroot, lijkt op dat van de lijkwade van Turijn, de doek die vanuit 
Jeruzalem naar Edessa is gebracht.44  Het gaat om een stralend gezicht met soms zeven stralen die 
van het hoofd uitgaan. Het gaat om het gezicht van de Heer. Figurines, die er ook gevonden, zijn 
tonen een man in een hogepriesterlijke gewaad met hetzelfde gezicht.45 Bekend is dat het jodendom 
zich kanten tegen beeldverering  of het afbeelden van het heilige. Zij kennen een aniconische traditie. 
Maar hier treffen wij het tegendeel aan: hier spreekt, net als in de teruggevonden synagoge en 
schuilkerk in Dura Europos in Syrië, een iconische traditie. Wij zien op de loden boekjes (vrouwelijke) 
symbolen uit de Hebreeuwse traditie, waarin de eerste christenen staan. Ook staan er zoals gezegd 
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tal van letters op in het Paelo-Hebreeuws, een schrift dat in gebruik is voor 500 v. Chr. en dat door de 
Hebreeuwse christenen gebruikt wordt voor psalmen en heilige teksten.  
 
De Moeder teruggevonden. Wij kunnen te maken hebben met een nieuwe bron, die de 
aanwezigheid van het goddelijk vrouwelijke in een uiterst vroege periode van het christendom 
beschrijft: de tijd vòòr 70 na Chr. In 70 na Chr. wordt Jeruzalem door de Romeinen verwoest . De 
volgelingen van Jezus vluchten vóór die tijd weg naar een waterrijk gebied ten oosten van de Jordaan 
en trekken zich daar terug in grotten.46 Het gebied ligt momenteel in Noordoost-Jordanië. In dit 
gebied is een oude ondergrondse kerk te Rihab gevonden die bekend staat als de oudste christelijke 
kerk. Daar vlak bij ligt een christelijk ‘klooster’ of de Deir. Het gebouw dateert uit de eerste of vroeg-
tweede eeuw; het is niet ver van de grot waar de codices gevonden zijn.47    
 
Concluderend. in tal van ontwikkelingen toont Sophia zich: zij keert terug. Zij ontsluiert zich in de 
Hebreeuwse traditie van Oud-Israël; zij ontsluiert zich in de gnostisch-christelijke teksten. Zij komt 
wereldwijd terug in archeologische vondsten en antropologisch onderzoek naar samenlevingen van 
vrede en balans. Zij bereidt de weg naar eenheid in mens, samenleving en wereld.    
Quispel placht te zeggen: ‘Wisdom is a lady, but her name is shady’.48 In de 21e eeuw zal Wijsheid 
geen schaduw meer zijn van wie zij ooit was. Zij wordt in een nieuw tijdperk van de Heilige Geest 
herboren, waarover later meer. 
 
3. 4. Wijsheid en de kennis van het hart 

Wijsheid in de hemelen én op aarde. Er zijn nog enkele plaatsen in de huidige versie van het Oude 
Testament waar Wijsheid aan het woord komt. Daar zegt dat zij van het begin van de schepping 
naast haar partner aanwezig is. Dat zij zich verheugt over het aardrijk en haar vreugde bij de mensen 
vindt (Spr. 8:22-31; verg. Wijsheid 9:10 waar zij uit de hemelen naar de aarde gezonden wordt). Zij 
vergelijkt zichzelf met een boom en nodigt uit van haar vruchten te eten (Jez. Sir. 24:17-22). Zij is als 
een kanaal en rivier waarmee zij vruchtbare bomen bevloeit (Jez. Sir. 24:30-33). Zij vertelt dat zij haar 
onderwijs zal nalaten aan verre generaties, heiligen en profeten (Jez. Sir. 24:32-34). Zij is een lerares, 
iemand die inzicht geeft. Zij nodigt uit: ‘Kom, eet mijn brood en drink die de wijn die ik gemengd heb’. 
Laat je onverstand varen en jij zult leven en de weg van het inzicht betreden’ (Spr. 9:5-6). Mensen die 
haar inzichten kennen, zullen leven.49 Jezus Sirach, zijn naam betekent letterlijk zoon van Ashera, zegt 
over haar: Degene die Wijsheid bemint, bemint het leven (Jez. Sirach 4.12). En: Degene die Wijsheid 
dienen, zullen de Heilige dienen  (Jez. Sirach 4.14).50 
 
Wijsheid valt weg en de aarde verkommert. Wijsheid of Sophia wordt aan het eind van de Eerste 
Tempel in 622 v. Chr. onder koning Josia weggestuurd.51 Haar bomen worden omgehakt, haar 
bronnen vallen droog, haar beelden gebroken. Er is een ontwikkeling van Wijsheid naar Wet. Dit 
heeft een positieve kant: er komt individuele verantwoordelijkheid voor goede en slechte daden 
alhoewel het gehoorzamen aan de Wet van Mozes weinig individuele vrijheid toelaat.52 Maar er is 
ook een uiterst negatieve kant: de aarde verkommert. Er zijn allerlei profeten die waarschuwen, 
zoals Henoch, Hosea en Jesaja: 
De aarde treurt en verkommert, de wereld verwelkt en verkommert 
De hemelen en de aarde kwijnen weg. 
De aarde is bezoedeld door haar bewoners: 
want zij hebben de wetten geschonden, de beelden geschonden,  
het eeuwig vebond gebroken. 
Daarom verteert een vloek de aarde (Jesaja 24.4-6).  
Wijsheid zegt bij monde van de profeet Hosea, een profeet uit het Noordrijk Israël, die schrijft rond 
750 v. Chr: 
Zoals Adam overtraden zij het verbond; zij gingen trouweloos met mij om (Hosea 6.6-7). 
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De harten van de mensen worden hard. Er is nog een negatief effect dat te maken heeft met het 
innerlijk van de mensen. Hun harten van de verharden; de harten worden van steen net als de aarde 
die zo hard wordt als steen. 
Maak het hart van dit volk hard en hun ogen zwaar,  
strijk hun ogen dicht, opdat ze met hun ogen niets meer zien  
en met hun oren niet meer horen  
en in hun harten begrijpen en zich omkeren en genezen worden (Jesaja 6.10).

53 
De profeet Henoch – er zijn in Qumran meer dan 20 copieën van het boek van Henoch gevonden, 
hetgeen het tot een uiterst populair werk maakt – schrijft het volgende over de zesde week die de 
periode tussen 800 en 600 v. Chr. bestrijkt: 
In de zesde week, zullen allen die er (in de tempel) leven hun (spirituele) zicht verliezen  
en hun harten zullen Wijsheid in de steek laten op een goddeloze manier.    
En in die week zal een man (Jesaja) opstaan; 
en tegen het einde zal de tempel in brand komen te staan 
en het hele ras van de uitverkorenen zal uit elkaar geslagen worden (1.Hen.93.8).54 
 
De Hebreeuwse Wijsheid klaagt: 
Hoelang scheppen spotters nog behagen in hun bespottingen 
en haten dwazen kennis? 
Sla acht op mijn verwijt 
voorwaar, dan zal ik mijn geest over je uitstorten... 
Omdat ik geroepen heb en je weigerde te luisteren 
en je mijn raad in de wind sloeg... 
zal ik ook lachen om jouw rampspoed; 
ik zal spotten wanneer paniek je treft... 
wanneer  wanhoop en angst over je komen. 
Dan zullen ze naar mij roepen maar ik zal niet antwoorden; 
zij zullen nijver naar mij zoeken maar mij niet vinden (1Spr. 22-28).55 
 
Wijsheid en Jezus. De joodse Jezus uit de Hebreeuwse traditie is een Wijsheidsleraar die het 
onderricht van Wijsheid kent; hij is een profeet van Sophia.56 Hij kent naast een aardse moeder een 
Moeder in de hemel die bij de doop in de gedaante van de Jordaanduif op hem neerdaalt en tot hem 
spreekt. Dan breken de hemelen voor hem open.57 Dezelfde visionaire ervaringen hebben zijn 
volgelingen. Paulus zegt: ‘Christus in wie de schatten van Sophia en gnosis verborgen zijn’ 
(1.Kor.2:6).58 Er is dus een relatie tussen Wijsheid of Sophia en Christus Jezus. Sophia heeft een 
hemelse zoon Christus of de Logos, die in de mens Jezus vlees wordt. Sophia manifesteert zich in zijn 
moeder Maria en in zijn vrouw Maria Magdalena. 
 
Het koninkrijk der hemelen in het hart. Gnosiskenners zijn het erover eens: in de gnosis streeft men 
naar kennis die de dualiteit opheft en op innerlijk niveau tot eenheid brengt. In het Evangelie van 
Johannes en ook in dat van Thomas, is het Koninkrijk een innerlijke zaak.59 Gnostici beschrijven deze 
integratie van licht en duister in zichzelf als een heilig huwelijk in de bruidskamer. Tempelervaringen 
uit de Eerste Tempel, waarin het Heilige der Heiligen een bruidsvertrek wordt genoemd60, worden nu 
ervaren op innerlijk niveau: het lichaam als tempel voor ziel en geest. Het Koninkrijk der Hemelen ligt 
binnenin: in de integratie van geest, ziel en lichaam; in de eenheid van het hart.    
 
Het heilig huwelijk 
In logion 68 van het Evangelie van Filippus lees je: 
De Heer voltrok alles in één mysterie: 
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doopsel 
zaving 
eucharistie 
verlossing en  
bruidsvertrek (Ev. v. Fil. NHC II.3.68).61 
In dat bruidsvertrek in de innerlijke tempel vindt de innerlijke eenwording plaats. Er is zelfs een 
plaats in het hoofd die nu nog ‘het bruidsvertrek’ of de thalamus genoemd wordt. Achter de 
bruiloftsmystiek gaan meerdere beelden schuil. Als eerste wordt het aardse huwelijk tussen man en 
vrouw als een afspiegeling gezien van hemelse androgyne paren in de geestelijke wereld.62 Als 
tweede wordt de verhouding tussen ziel en geest gezien als een tussen een bruid en bruidegom. Het 
geestelijk huwelijk betreft een ontmoeting tussen de ziel en haar ware zelf of haar engel. Alleen een 
‘eenling’ of een ‘verenigde’ kan het bruidsvertrek ingaan.63 
Op diverse plaatsen, zoals b.v. in het Evangelie van Filippus (logion 69) en in dat van Thomas (NHC 
II.2.22) maar ook in het Evangelie der Egyptenaren (NHC II.3.4) wordt gesteld dat wanneer je 
tegengestelden één maakt zoals het mannelijke en het vrouwelijke, je ingaat in het Koninkrijk.64 Het 
gaat om het oplossen van het denken in tegenstellingen en het ingaan in een non-duaal bewustzijn: 
het Koninkrijk. Wanneer Sophia van haar ballingschap terugkeert, keert haar kennisse des harten 
terug en wordt het ingaan in het Koninkrijk weer mogelijk.  
 
4. De kennis van het hart 

Rest mij nog de verbinding te leggen tussen Wijsheid en de kennis van het hart. Want ook in het 

moderne medische onderzoek naar hoofd en hart is Sophia aanwezig en legt zij de broodnodige 

verbindingen. Nieuw medisch onderzoek plaatst de informatie van de ouden over de kennis van het 

hart in een nieuw wetenschappelijk daglicht. Wetenschap en mystiek naderen elkaar en komen nabij. 

4.1 Gnosis is de kennis van het hart 

De kennis van het hart. Overal bazuint Quispel het rond: ‘gnosis is de kennisse des harten’, gnosis is 
de kennis van het hart. Als je dan vraagt wat dat precies is, zegt hij dat het om een intuïtief 
bewustzijn gaat van verborgen mysteriën, een bewustzijn dat tegengesteld is aan de analytische 
kennis. Wat die mysteriën inhouden, blijft vervolgens een mysterie. Wanneer ik bij hem promoveer, 
zoek ik die kennis van de mysteriën maar vindt louter analytische en rationele kennis. Gilles blijft 
herhalen: De kennis van het hart is kennis over de oorsprong en het doel van de mens. Gnosis is 
Zelfkennis. En ik blijf gefascineerd en blijf zoeken.  
 
Gnosis en New Age. Er wordt in 1997 een congres georganiseerd Gnosis kennis van het hart en er 
verschijnt een gelijknamige bundel. Op 22 oktober 1977 geeft Quispel een lezing getiteld ‘Wolfgang 
Pauli en de polariteit van het Zijn’ op het eerste BRES symposium dat de naam draagt De Weg naar 
een nieuw bewustzijn.65 Latere congressen worden in het nieuwetijds-centrum de Kosmos in 
Amsterdam gehouden en het goddelijk vrouwelijke doet volop mee. Quispel verbindt zich in zijn tijd 
en vanuit zijn positie, met New Age; dat heeft alles te maken met zijn Jungiaanse achtergrond én het 
feit dat hij zich na zijn emeritaat in 1983 niet meer gebonden weet aan traditioneel-academische 
conventies. Quispel meent dat kennis van het hart verwant is aan New Age, voor velen in die tijd een 
dubieuze term. Ik gebruik hier de term de ‘Nieuwe Tijd’. Deze tijd houdt voor mij in de integratie van 
wetenschap met mystiek in de 21e eeuw.  Het is aan deze Nieuwe Tijd dat deze ‘update van de 
kennisse des harten’ of te wel deze ‘update van het oude hartdenken’ wordt opgedragen. 
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Het tijdperk van de Heilige Geest. Quispel zei met Carl Gustav Jung dat mét de Nieuwe Tijd het 
tijdperk van de Heilige Geest was aangebroken. Er was het tijdperk van de Vader en daarna dat van 
de Zoon. Nu de Nieuwe Tijd was aangebroken begon het tijdperk van de Moeder en haar Dochter: de 
Heilige Geest of Sophia met haar dochter Maria Magdalena.66 In dit tijdperk van de Heilige Geest gaat 
de mens beseffen dat men naast het grofstoffelijk lichaam ook nog diverse fijnstoffelijke en ijlere 
lichamen draagt: het etherisch, het astraal en het mentale lichaam. In het hart of centrum zetelt het 
oerlicht dat ooit als eerste in de evolutie onstond. In onze tijd is de tijd van integratie, aangebroken; 
de tijd van het besef geest in de stof te zijn; de tijd waarin men het geestelijk aspect van de materie 
weer bewust wordt en aan den lijve ervaart. Sleutel hierbij is de kennis van het hart: de lichtvonk in 
het hart die tot nu toe nog op de waakvlam stond maar die in de Nieuwe Tijd kan oplaaien tot een 
groot en heilig vuur. 
 
4.2 De kennis van het hart in het Oude Egypte 
 

 
 
De oorsprong van Gilles’ stokpaardje ‘de kennis van het hart’ ligt in het Oude Egypte. Waarom uit 
Egypte? Hier is de papyrus Ebers gevonden uit 1550 v. Chr. Het geschrift is 20 m lang en 30 cm breed 
en bestaat uit 110 pagina’s die in totaal 700 remedies tegen kwalen bestrijken. Een opschrift boven 
een hoofdstuk in deze papyrus luidt: ‘Begin van het geheime weten van de arts; de kennis van het 
hart’.67  De auteur van een Oudegyptische tekst zegt: ‘...het is het hart dat elk inzicht voortbrengt en 
de tong die herhaalt wat in het hart is opgekomen...Laten hart en tong de macht hebben over al mijn 
ledematen’.68 
 
In het oude Egypte denk je met het hart. De oude Egyptenaren zeiden: ‘alleen met het hart denkt 
men goed’. Denken, voelen en willen is bij hen verbonden met het hart.69 Voor hen is het hart veel 
belangrijker dan de hersenen. In hun ogen ontstaat elke kennis in het hart, ook de informatie die 
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meegedeeld wordt door de vijf zintuigen. Het hart antwoordt op impulzen van buiten. Het wordt 
groot, of het huilt, of het huppelt in het lichaam bij verliefdheid, schrijft Claudia Törpel.70 Zij meent 
dat er een verschil is tussen het oude hartdenken en het nieuwe van deze tijd. De oude mens denkt 
met het hart, de huidige mens voelt met het hart maar denkt met de hersenen. Hij/zij reflecteert op 
wat er gebeurt en dat konden de Egyptenaren volgens Törpel nog niet. Zij reageerden direct op 
impulzen van buitenaf. 
 
Een koud hart als oorzaak van ziekte. Het ‘gladde hart’ is in evenwicht en rust; het ‘ongelijke hart’ is 

prikkelbaar en onrustig. Gezond zijn wil zeggen dat het hart vol vreugde is en bezield is. Een bewolkt 

hart hebben, stelt Törpel, betekent een versluierd hart hebben en dat is minder gunstig.71 Vroeger 

wist men dat ergernis en kwaadheid het hart ziek maken, iets dat door modern hartonderzoek 

bevestigd wordt. In het oude Egypte ziet men ziekte als gevolg van een dunnere verbinding met de 

geestelijke wereld.72 De zieke mens is met zijn hogere delen ‘afgekoppeld’ van de geestelijke wereld. 

Daardoor kan wanorde ontstaan en dringen astrale krachten binnen. Brengt men de zieke in en 

hypnotische slaap, de tempelslaap, dan wordt het contact met de hogere werelden hersteld en 

geneest men.  

Het hart als centraal orgaan. Het hart is een orgaan dat innerlijke processen waarneemt en in 
evenwicht brengt met die van de buitenwereld. Het brengt evenwicht tussen de dimensies van 
rechts en links, boven en beneden, voor en achter en buiten en binnen.73 Het hart bestuurt twee 
systemen, het bloed neemt de innerlijke werkingen van bepaalde organen op en treedt aan de 
andere kant via longen en zenuwstelsel in contact met buitenwereld; in het hart ontmoeten de twee 
systemen elkaar; daarom neigt het hart naar twee kanten.74 Het hart is een orgaan dat zowel overdag 
kan zien als in de nachtzijde kan kijken.75 Het hart is de burger van twee werelden.76 De ingewijde ziet 
de zon rond middernacht. Slapend ziet hij om middernacht de zon.77   
 
Het hart als contactpunt met de hemel. Het hart wordt in het oude Egypte beschouwd als vat voor 

de bovenzinnelijke delen van de mens.78 Wat de zon is in de makrokosmos van het zonnestelsel, is 

het hart in de mikrokosmos van het lichaam.79 Het hart en de organen verhouden zich als de zon en 

de planeten. Het hart is het centrale midden van lichamelijke processen, maar ook van psychische en 

geestelijke processen.80  

4.3 De kennis van het hart bij Valentinus 
 

 
 
Valentinus en de kennis van het hart. De uitdrukking ‘de kennis van het hart’ uit de papyrus Ebers 
kom je opnieuw tegen bij de gnostische leraar Valentinus uit Egypte. Hij wordt 100 na Chr. in de 
buurt van Alexandrië in Noord-Egypte geboren en studeert naar alle waarschijnlijkheid in Alexandrië. 
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Hij vertrekt naar Rome tussen 135 en 160, waar hij bijna tot bisschop van die stad wordt gekozen. Hij 
spreekt zijn toehoorders in het Evangelie der Waarheid aan met, in de vertaling van Quispel: ‘jullie, 
de kinderen van de kennisse des harten’.81 Of in de vertaling van Roelof van den Broek met: ‘gij zijt 
de kinderen van de kennis des harten’(NHC I.3. 32).82  
Er zijn tal van plaatsen waar Valentinus het hart vermeldt:  ‘in het hart wordt het levende Boek der 
Levenden geopenbaard’(19.11).83 En: ‘Zo gaat het Woord van de Vader uit in het Al; het is de vrucht 
van Zijn hart en de uitdrukking  van Zijn wil’ ( 23.19 en 24).84 En: ‘Zij zijn het, die in de waarheid tot 
aanzijn gekomen zijn, omdat zij zijn in het ware en eeuwige leven. En zij spreken van het volkomen 
licht, dat vol is van het zaad des Vaders, dat licht dat is in Zijn hart en in het pleroma’ (43.60).85  
In de gnosis weet men een lichtvonk in het hart. Op de evolutionaire weg door de kosmos koelt dat 
vuur af en verkilt naarmate de mens zich hult in de klederen van ziel en lichaam (34:40-41).86  In deze 
visie is het hart is dus warm omdat daar als warmtebron de warme lichtvonk of warme geest woont.  

 
 
Barbelo schept. In een van de oudste gnostische scheppingsmythes te vinden in het Geheime Boek 

van Johannes is het de Moeder die het initiatief neemt tot de schepping.87 Zij kijkt naar de Vader, 

ontvangt zijn zaad en baart daarna hun beider Eerstgeboren Kind, een Zoon, in mijn optiek ook een 

Dochter, een Zoon/Dochter. Het is een lichtvonk. De Moeder wordt Barbelo genoemd, een andere 

naam voor Sophia of Wijsheid, die ook wel de Heilige Geest wordt genoemd. Sophia is de Moeder 

van het oerlicht of Geest. Haar dochter is de Sophia van het tweede niveau. Deze tweede Sophia 

verbindt zich met dit grote oerlicht. Zij omhult het vuur met klederen van fijn- en grofstoffelijkheid. 

Het mannelijke is Licht (ook wel Geest genoemd) en het vrouwelijke is de omhulling van Licht of 

Geest. De Sophia geeft Licht of Geest vorm in ziel en lichaam. Zij woont in de ziel en wekt deze op om 

zich naar het Licht of de Geest te keren en zich hier als in een heilig huwelijk, als een bruid met haar 

bruidegom, te verenigen. Zo spiegelt de Drievoudigheid van de Heilige Familie Vader-Moeder-

Dochter/Zoon de drieheid in ieder mens: geest-ziel-lichaam. Deze drieheid zal in de Nieuwe Tijd 

geïntegreerd worden. En de motor achter dit bewustwordings- en integratieproces ligt in de 

lichtvonk in het hart, die zich bewust wordt licht te zijn.  



17 

 

 

4.4 Het hart: nieuwe medische inzichten  
 

 
 
Het hart louter een pomp? Voor veel mensen is het hart niet meer dan een pomp en besturen de 
hersenen het lichaam. In die mechanische visie op het hart als pomp komt nu verandering.88 Het hart 
krijgt hedentendage veel meer aandacht en nu zijn het op hun beurt de hersenen die op het tweede 
plan komen. Je leest in tal van literatuur: het electrisch veld van het hart is 60 keer zo sterk als dat 
van de hersenen en het magnetisch veld is 5000 keer zo sterk.89  
Het Instituut voor HearthMath in Californië doet allerlei nieuw onderzoek op dit gebied. Hier is 
vastgesteld dat het hart een groot energielichaam om zich produceert. Via dit veld worden 
hersengolven gesynchroniseerd. Emoties spelen een grote rol. Men stelt dat het hart intuïtieve 
informatie eerder ontvangt dan de hersenen. Dus het hart trekt aan de touwtjes, niet het hoofd. Hart 
en hoofd gaan nu samenwerken en vanuit de golven van het hart worden de hersengolven 
geharmoniseerd. Nu verlegt de mens de aandacht van hoofd naar hart. Het mentale gekwetter van 
het hoofd komt tot rust en we worden intuïtiever.90 Het hart kent de missie van de ziel. Vandaar dat 
het ‘verstandiger’ is naar het hart te luisteren en daarna het verstand de taal van het hart uit te 
voeren en het handen en voeten te geven.    
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Incoherentie. Bij kwaadheid ontstaan er in hartgebied incoherente en onregelmatige golven. Zij zijn 
chaotisch en blokkeren de hersenen. De communicatie tussen het hart en hoofd en de rest van het 
lichaam wordt verstoord. Er voltrekt zich een kettingreactie: de bloedvaten vernauwen zich, de 
bloeddruk stijgt, het immuunsysteem verzwakt, de hersenen produceren hoge betagolven en zo 
kunnen er ziekten ontstaan. Met ander woorden: er ontstaat een psycho-fysiologische reactie.91 
 
Coherentie. Bij positieve emoties ontstaan er coherentie golven en een coherent patroon. Het 
electromagnetisch veld ordent zich en allerlei organen gaan meetrillen met het coherente 
golfpatroon vanuit het hart. Het lichaam wordt coherent en er ontstaan alpha-golven in de hersenen. 

92 David Hawkins heeft een schaal ontwikkeld waarop emoties worden weergegeven: het gaat van 
een sterke onbalans tot een volledige balans.93 Wetenschappelijk onderzoek bewijst wat men in het 
oude Egypte intuïtief wist: dat  angst, schaamte en stress zorgen voor verkramping van het hart. De 
aura frequentie neemt af. Positieve emoties als liefde en tevredenheid leiden tot harmonische 
hartritmen oftewel hartcoherentie. Dit verhoogt de frequentie in het hart- en auraveld en verbetert 
onze gezondheid. Positieve emoties bevorderen de coherentie van het hart, stromen naar de 
hersenen en harmoniseren de hersengolven.94 De ego-identiteit houdt ons in afgescheidenheid en 
beperktheid.95 Wij stappen eruit en verbinden ons. Het Koninkrijk is in ons. 
 

  
 
Een open hart. Het hart hoort dat waarop het geprogrammeerd is te horen.96 Als het angstig, 
hebzuchtig of afgunstig is, laat het negativitieit toe. Hoort het verwondering, dankbaarheid en liefde, 
dan gaat het open en straalt. Het vibreert mee met het grote geheel van velden in de aarde en de 
kosmos. Een hart kan zich sluiten wanneer het door overtuigingen waarmee opvoeding, opleiding en 
cultuur het opzadelden, gewond raakt. Dan kan de energie niet meer vrijelijk stromen. De sluisdeur 
gaat bijna dicht. Het licht gaat vrijwel uit. De lichtvonk staat op de waakvlam. Het bewustzijn wordt 
beperkt, de geest klein en dat maakt dat het hart zich steeds verder afsluit. Het is de vraag hoe je de 
poort opent, de waakvlam van het zaadattoom laat oplichten tot een kaarsvlam en een lichtend vuur.  
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Hoe kan je het electromagnetisch veld, die ‘reddingsboei’ rond je hart, aan het vibreren en roteren 
krijgen? 
 
4.5 Het hoofd: nieuwe medische inzichten 
 

 
 

De hersenschors. In ons hoofd ligt de hersenschors als een soort tweedelige paddestoel aan de 
buitenkant van onze hersenpan. De hersenschors omvat 85% van de totale herseninhoud. Het zijn de 
grote hersenen. Deze tweedelige kap bedekt de archaïsche delen van de hersenen: de hersenstam. 
De 85% hersenschors valt uiteen in een rechter- en een linkerhersenhelft. Het verstand zetelt in de 
buitenste schil: de hersenshors en wel in de linkerhelft.  Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is 
er intensief onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de rechter- en de linkerhersenhelft. Het 
blijkt te gaan om twee bewustzijnssferen. Ze zitten links en rechts aan de buitenkant. 
 
De hersenhelften. In de linkerhersenhelft vind je het analytisch-rationele bewustzijn. De rechter is 
meer holistisch, intuïtief en emotioneel. De linker werkt met woorden en regelt de spraak; de rechter 
is gevoelig voor beelden en muziek. Het zijn de beide helften van hersenschors of de cortex, van de 
buitenkant, waar verschillende soorten bewustzijn zetelen. Met bewustzijn wordt bedoelt de 
mogelijk tot reflectief vermogen.97 Reflecterend bewustzijn is pas zo’n honderduizend jaar oud en 
toont zich voor het eerst wanneer in kunst en religie symbolen voorkomen.98 Om het onbewuste te 
vinden moet je dieper in de hersenen afdalen. Onder de hersenschors ligt de hersenstam. Het is hier 
dat het onbewuste zetelt.  
 
De hersenstam. Dit is het archaïsche deel van de hersenen, dat 15 % van de hersenen bevat. Het 
heeft zich gedurende miljoenen jaren vanuit een groot aantal zenuwcentra aan het uiteinde van het 
ruggenmerg ontwikkeld. De hersenstam bestaat uit de achter- en midden- of tussenhersenen. De kop 
van het uiteinde van de hersenstam, is het limbisch syteem, het is onder andere de zetel van 
emoties. Het ligt als een rand, zoom of limbus om het uiteinde van de stam heen. Het staat in relatie 
met het hart en de longen. Het is gevoelig voor beelden. Slapen en dromen doe je vanuit hier.99  Het 
onbewuste vormt de poort naar hoger bewustzijn.100  
 
De linkerhersenhelft belangrijker dan de rechter? Zoals het hoofd boven het hart is gesteld, zo is dat 
ook gebeurd met de linkerhersenhelft; deze is boven de rechterhelft gesteld. Dat is onterecht. De 
rechter hersenhelft is ouder dan de linker en geeft toegang tot onze diepere onbewuste kant, 
gelegen in de hersenstam, in het limbisch systeem waar onder andere de signalen van het hart 
worden opgevangen.101 Het is daarom dat deze helft de capaciteit tot empathie en onderlinge 
verbondenheid heeft. Deze komt in een mensenleven eerder tot ontwikkeling dan de linker. Deze 
vormt de onmisbare basis voor het functioneren van de linker gedurende het hele leven.102 De 
rechter helft is de donkere kant, die niet gemanifesteerde kant; de linker de lichte kant, het 
gemanifesteerde. Het ongemanifesteerde is veel groter en machtiger dan het gemanifesteerde. 103  
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Geen coherentie. Er bestaat weinig harmonie tussen de hersenschors aan de buitenkant en de 
dieper gelegen delen van de hersenstam.104 Tjeu van den Berk stelt: ‘de stam heeft lak aan de 
conventies van de moderne beschaving die de cortex (de hersenschors) hem opdringt’.105 De 
hersenstam activeert het bewustzijn.106 Het bewustzijn komt voort uit de diepe lagen van het 
onbewuste.107 En is zich daar niet bewust van!108   
 
Hersengolven.Beide hersenhelften vertonen een asymetrisch en incoherent golfpatroon. De 
toestand van verenigd bewustzijn gaat gepaard met minder hersenactiviteit, langere hersengolven 
en een lagere Herzfrequentie, maar kent daarentegen wel een hogere frequentie van het energieveld 
van de aura.109 Tussen de beide hersenhelften is er het corpus callosum, het zijn zenuwverbindingen 
of bruggen die de helften overbruggen. Ze zijn bij vrouwen van 10 tot 33 % dikker dan bij mannen.110 
Vrouwen  staan evolutionair gezien meer in de verbinding en de eenheid tussen twee tegendelen.111 
Vroege matriarchale culturen gebruiken meer hun rechterhersenhelft dan hun linker. Patriarchale 
culturen zitten meer op links.112  
 
De linkerhersenhelft. Jaap van Etten schrijft het volgende: alle ervaringen van één individu in één 
leven met alle overtuigingen, vormen en vooral misvormen de persoonlijkheid. Het verstand dat in 
de mannelijke linkerhersenhelft zetelt, werkt met tegenstellingen: een ervaring is goed of slecht. Het 
verstand leeft in het verleden, wil voorkomen en zorgt dat wij niet gekwetst worden. Het is 
geconditioneerd door de ervaring van anderen.113  
Die stem in de linkerhersenhelft die correspondeert met de rechterkant van het lichaam, de lichte 
kant, klinkt luidt en die stem domineert. Deze speelt de eerste viool. Het ego zetelt in de 
linkerhersenhelft.114  
 
De rechterhersenhelft. In de rechterhersenhelft zetelt bij wijze van spreke het symfonie-orkest dat 
steeds overstemd wordt door de eerste viool uit de linkerhersenhelft. Rechts zetelt de kennis van het 
hart en de verbinding met de ziel, het onbewuste en het bovenbewuste. De ziel heeft in vele levens 
wijsheid vergaart; de ziel is veel wijzer dan de persoonlijkheid.115 Het hart en de organen op de 
middellijn tussen de rechter en linkerkant van het lichaam, denken niet dualistisch maar juist non-
duaal. Zij zijn het grote geheel. Vergelijk het met het zicht van de slak die over de grond kruipt en de 
arend die door de lucht zweeft en het grote geheel overziet. Wat moet gebeuren is dat het verstand 
gaat meewerken aan het realiseren van het hartsverlangen. Het verstand moet instructies krijgen 
vanuit het hart. 
 
Synchronisatie. Hoe kan men nu die dominante eerste viool temperen en zorgen dat deze mee gaat 
spelen in het symfonie-orkest? Hoe kan dat gekwetter van de het mentale verstand  tot rust gebracht 
worden? Dat kan door de hersengolven te vertragen.  In de linkerhersenhelft worden tijdens het 
normale waak- of dagbewustzijn korte golven uit gezonden met een hoge frequentie. In de 
rechterhersenhelft zijn de golven langer; zij kennen een lage frequentie. Door muziek te maken, door 
te drummen, door in de natuur te zijn of door vanuit het hartgebied te mediteren, kun je de 
hersengolven vertragen en bereik je dat links en rechts samen gaan werken.  Dat links meegaat in het 
spoor van rechts. Dan bewandel je de gulden middenweg. 
 
4.6 Innerlijke alchemie  
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De levensboom. In het Gouden Tijdperk waarin de mens nog niet in de stof is ingedaald wordt het  
ziele-geest-lichaam gezien als een soort levensboom. De boom heeft wortels in de aarde, heeft een 
stam als ruggengraat en een kruin als hoofd, dat reikt naar de hemelen. In die boom is er in het 
centrale midden een lichtende plek, daar glanst in het hart de lichtvonk. Die plek geeft zoveel licht 
dat de zeven bloemen aan de levensboom, glanzen zowel aan de naar binnen gerichte kant als naar 
de naar buitengerichte kant. Het zijn de zeven chakra’s.116  
 
De slangenenenergie. Oude culturen weten dat in het wortelchakra een energie rust die in slapende 

vorm lijkt op een opgerolde slang; in India noemen zij haar Kundalini. Maar zij is over de hele wereld 

in allerlei ‘slangennamen’ bekend. Wanneer zij wakker wordt, vertakt zij zich in twee slangvormige 

energieën; zij wentelen zich rond de stam omhoog en doen op hun weg omhoog ‘stations’ aan. Het 

zijn de bloemen van de levensboom. Het gaat langs de zeven chakra’s omhoog.  

De maanslang. De linkerslang begint links van het eerste of onderste wortelchakra. Zij wordt in India 

de Ida genoemd; zij is de maanslang en vertegenwoordigt de donkere Yin-energie. Zij bestuurt de 

linkerzijde van het lichaam en eindigt in het linkerneusgat. Vandaaruit kruist zij zich en bestuurt de 

rechterhersenhelft. Zij werkt in de donkere of nog niet aan het licht gebrachte gevoelszijde, de 

zielekant van het lichaam. Hier blijkt het respect voor oude culturen voor de donkere kant, het 

ongemanifesteerde. 

De zonneslang. Aan de rechterkant begint bij het wortelchakra de mannelijke partnerslang, de 

Pingala, met de lichte Yang-energie. Hij eindigt in het rechterneusgat en bestiert de linkerhersenhelft. 

In bepaalde situaties stijgt de energie door de energiekanalen of slangenlijnen. Samen doen de 

slangenenergieën de Kundalini ontwaken die van stuit naar kruin omhoog rijst langs de derde rechte 

lijn, de stam van de boom, de middellijn.   
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Het heilig huwelijk. Beide koppen van de slangen ontmoeten elkaar in de thalamus, ook wel de 

‘Bruidskamer’ genoemd, een term die de gnostici in de Oudheid bezigen. Wanneer zij elkaar ‘kussen’ 

op de plek van het derde oog, worden twee klieren gestimuleerd: de epifyse of de pijnappelklier en 

de hypofyse. Het is de zonne- energie van de Pingala die zich koppelt aan de maan-energie van de 

Ida.117 Dan kan zich het derde oog in het zesde chakra openen. Het staat direct in verbinding met het 

tweede sacrale chakra of heiligbeenchakra dat onder andere in verbinding staat met seksualiteit.  

Non-duaal bewustzijn. Wanneer de slangenkoppen elkaar kussen, en het derde oog ontwaakt, lost 

het duale denken in tegenstellingen en vijanden op en komt er ruimte voor een non-duaal 

bewustzijn. Dit proces wordt uitgedrukt in de kop van de slangen die vleugels krijgen; het bewustzijn 

wordt gevleugeld en kosmisch.118 Door de rechte middellijn kan de energie omhoog stijgen via alle 

energiecentra. Daarna is de ingewijde geworden tot de slangendraagster/drager van het kosmisch 

licht, een multidimensionaal lichtwezen in perfecte balans met de Moeder Aarde en de Vader Hemel 

of Kosmos.119  

 

De gulden middenweg. Hoe je het ook keert of wendt: via het evenwicht tussen de rechter- en 

linkerzuil aan weerskanten van de ruggengraat of levensboom, bereik je de middenpilaar of de stam 

van de levensboom en kom je tot eenheid. Hetzelfde geldt voor de Ida en de Pingala; zij wentelen 

zich langs de stam of de middenzuil: de Sushumna-nadi. Wanneer je de lichte Yang- of rechterkant 

verbindt met de donkere Yin- of linkerkant, bereik je het evenwicht van het de gulden Midden-weg 

en het hartchakra in het centrum van het midden. Het is byzonder dat de hindoeïstische traditie in 

dit hartchakra twee driehoeken weet: de vrouwelijke met de punt naar beneden en de mannelijke 

met de punt naar boven.  De innerlijke alchemie is in tal van oude culturen bekend. 
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Het hart. In dit tot eenheid brengen van energieën speelt het hartchakra een centrale rol. Het is op 
de stam van de levensboom in de middellijn te vinden rechts van het fysieke hart. Het verbindt alles 
met alles. Het houdt de energie van de rechterkant van het lichaam in balans met de linkerkant.120 
Het verbindt de onderste drie chakra’s met de drie bovenste. Bij de juiste intentie en synergie 
verbindt het hart binnen met buiten.  
 
5 De toekomst is gnooskleurig 
 

 
 
De kennis van het hart 
In het hart ligt het Koninkrijk waar het Evangelie van Thomas in logion 22 over spreekt.  
‘Als jullie de twee één maakt  
en het binnenste maakt als het buitenste  
en het buitenste als het binnenste  
en het bovenste als het onderste  
en het onderste als het bovenste  
en als jullie het mannelijke en het vrouwelijke één en hetzelfde maakt  
zodat de man niet meer man is en de vrouw niet meer vrouw...  
dan zullen jullie ingaan tot het Koninkrijk’. (NHC II.2.22) 121    
 
Quispel placht te zeggen: ‘Wisdom is a lady, but her name is shady’. In de 21e eeuw zal Wijsheid  
geen schaduw meer zijn van wie zij ooit was. Zij wordt herboren in de open harten van velen. Stof 
realiseert zich geest te zijn. In de lichtvonk zijn allen één. Die gaat van de waakvlam af. Het  
verbroedert en verzustert. Dan wordt de aarde geen hel meer maar een hemel, een plaats van liefde 
waar de mensheid al zo lang naar smacht. En daarom is onze toekomst GNOOSKLEURIG. 
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