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HET MYSTERIE VAN MARIA 

Verslag Pansophia-studiedag op 21 oktober 2017 

door Dr. Annine van der Meer 

 

 
 

DE VOORBEREIDING 

Ter voorbereiding van de studiedag bracht ik, Annine, van dinsdag 28 maart tot en met vrijdag 31 

maart 2017 een bezoek aan Margaret Barker, thuis bij haar in Midden-Engeland. Toen bleek door 

allerlei op dat moment binnenkomend nieuws dat in mei 2017 de radiostilte rond de Loden Boekjes 



 

2 
Copyright©AcademiePanSophia 

 
 

doorbroken zou worden: het Centre for the Study of Jordanian Lead Books zou met een verslag van 

ruim twee jaar onderzoek naar buiten komen. Zie: www.leadbook.centre.com. De aanvragen voor 

lezingen stroomden binnen... 

Op een van de logeerdagen die - zoals gewoonlijk de volle dag werkend aan de eettafel tussen grote 

stapels boeken werd doorgebracht - vonden Margaret en ik het diagram van de twee elkaar 

spiegelende vijfhoeken met de lettercominbaties ‘Ashrata’ en ‘duif van Jahwe’ . Wij waren daarover 

zeer verheugd. Ik smeedde het ijzer toen het heet was en vroeg Margaret of ze een studiedag in 

Nederland over de Loden Boekjes in relatie tot de Vrouwe, tot Maria, zou willen verzorgen. Margaret 

was direct enthousiast.  Volgens Margaret zou dat een wereldprimeur zijn want dat aspect van de 

Loden Boekjes zou in de komende tijd in Engeland nog niet belicht worden. Daarna stelden wij samen 

de teksten van de lezingen op. Eenmaal in Nederland werd de flyer gedrukt en kwam de PR op gang.  

HET MYSTERIE VAN MARIA: 21 oktober 2017 

 

Een overzicht van de zaalopstelling, het rondlopende altaar en het hoge scherm 

Pansophia kan terugzien op een bijzonder geslaagde dag. De belangstelling is enorm; oud en jong, 

vrouw en man, velen vanuit allerlei gezindten in de samenleving zijn rond Maria die op het vrijwel 

cirkelvormige altaar van de Paaskerk centraal staat, samengekomen. Ruim 210 mensen zijn in de 

goed gevulde Paaskerk aanwezig, een absoluut record. Aan het eind van de dag leert een snelle blik 

in de door velen ingevulde evaluatieformulieren dat de dag van het Mysterie van Maria  zowel wat 

inhoud als organisatie betreft, zeer goed ontvangen en buitengewoon gewaardeerd is. De timing van 

de dag klopt tot op de seconde. Wij beginnen om 10.00u; de twee pauzes lopen niet uit en de dag 

eindigt dan ook exact om 16.00u. Op vier momenten van de dag wordt gratis koffie en thee 

geschonken. Logistiek gezien verloopt ook de lunch voor zoveel mensen voortreffelijk en op tijd. Wat 

http://www.leadbook.centre.com/
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de inhoud betreft: de vernieuwende inhoud wordt zeer goed ontvangen: Wijsheid/Sophia, Isis, Maria 

en Maria Magdalena zijn door de spreeksters in de schijnwerpers gebracht.  

Een Boekje open doen. In het laatste boek van het Nieuwe testament, het boek Openbaring, wordt 

een klein met zeven zegels verzegeld boekje, een biblion, vermeld. Dit Griekse woord is ten onrechte 

vertaald met boekrol. Het gaat om een klein boekje (Op. 5:1). Verder in deze tekst daalt een engel uit 

de hemel neer en houdt een ‘boekje’ open in zijn hand, dat verzegelde superkleine boekje dat past is 

de palm van de hand van de engel, wordt hier een biblaridion genoemd, een boekje (Op. 10.2). 

Kondigen deze kleine Jordaanse boekjes een Nieuwe Tijd aan, een eindtijd, zoals die ook in het boek 

Openbaring ter sprake komt? Zie meer hierover  in artikel ‘De 70 Loden Boekjes: de grootste vondst 

sinds de Dode Zeerollen in 1947’, www.anninevandermeer.nl artikelen 2012.   

Nieuw licht op Miriam/Maria en Maria Magdalena. Dr. Margaret Barker laat in haar onderzoek van  

van het Gouden Boekje - waarvan diverse loden boekjes kopieën zijn - haar licht laten schijnen op 

Maria. Zij decodeert de geheime boodschappen op het Gouden Boekje die geschreven zijn in 

archaïsch-Hebreeuwse en Griekse letters.  

Zij acht bewezen dat de term ‘Theotokos’ of ‘Zij die God baart’ - gebezigd op het concilie van Ephese 

in 431 - al voorkomt in veel oudere  Hebreeuws-christelijke  bronnen. Het Griekse ‘theotokos’ lijkt 

dus een vertaling uit tot dusver onbekende Hebreeuws-christelijke bronnen. 

 Ook de naam Miriam/Maria komt veel voor op het Gouden Boekje. En verrassenderwijze ook die van 

Maria Magdalena. Haar naam wordt vermeld in combinatie met toren, zij is ‘de Vrouwe van de toren’ 

en in het spiegelende partner-diagram ‘de Vrouwe van zevenvoudige kennis’. Deze zevenvoudigheid 

spiegelt zich in het hoofdsymbool op het Gouden Boekje: de zevenarmige Boom des Levens of 

Menora-lampstandaard, die verlicht wordt door zeven lichten/lampen/stralen; zij staan voor de 

eigenschappen van de vrouwelijke Heilige Geest.  

Andere namen. Daarnaast komen de volgende namen voor:  Shaddai, Ashrata, Qudhsu of de Heilige, 

De Levende of Chawwa/Eva, De Vrouwe van het Begin, de Vrouwe die weeft, de Baarmoeder, de 

Moeder, de Bij, Zij die honing geeft, de Vrouwe die troont, de Wijnstok, de Koningin, Dochter Zion, 

Kennis, Zij die kennis schenkt, het Verbond, Koningin, Lamp, Spiegel en last but not least ‘De Vrouwe 

die uit diversiteit tot Eenheid brengt’. Er is maar één conclusie mogelijk: namen voor het goddelijk-

vrouwelijke komen ruimschoots voor op het Gouden Boekje. Deze Namen verbinden de hemelse 

wereld, bovenin het boekje met de aardse wereld onderaan de pagina.   

* De volledige Engelse tekst van de Barker-lezingen op 21 oktober kunt u vinden op haar website 

www.margaretbarker.com.   

* Tevens maken wij u erop attent dat er copyright van Margaret Barker berust op de foto’s die er 

door sommige aanwezigen gemaakt werden van de diagrammen die er tijdens de lezingen getoond 

werden.    

 

 

 

 

 

 

http://www.anninevandermeer.nl/
http://www.margaretbarker.com/
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1. OPENING door Annine van der Meer 

 

 
 

Ik heet u allen, genodigden en deelnemers aan deze Pansophia studiedag hartelijk welkom. Alle 

vrijwilligers en medewerkers van Pansophia: welkom. Ik dank de secretaris van de stichting de heer 

Jaap Craamer heel hartelijk voor de zorgvuldige organisatie achter de schermen.  

 

Sophia zingt in de hymne aan Protennoia uit de Nag Hammadibibliotheek boek 13: 

Ik bevind mij in wie tot bestaan kwamen 

Ík beweeg in ieder en ik doordring allen 

Ik ga rechtop en wie slapen wek ik. 

Ik ben het zicht van wie in slaap verkeren 

Ik ben een klank die zacht weerklinkt. 

Met dit gezang van Protennoia, of Voorkennis, een andere naam voor Wijsheid of Sophia open ik 

deze bijeenkomst. Het is geen zwanenzang; het is de stem die een Nieuwe Tijd aankondigt van 

mensen die wakker zijn geworden. Wakker zijn geworden in de kennis van het hart, in hun driegeleed 

menszijn. Zij weten dat zij bestaan uit Geest, Lichaam én Ziel, een drieheid die staat voor de Vader, 

de Moeder en hun Kind. Dat kind, dat wakker aan het worden is, zijn wij en de Moeder komt ons 

wekken.  

 

Het opdragen van de dag. Ik draag deze dag op aan Sophia of Vrouwe Wijsheid en haar manifestatie 

in Isis, Maria, Maria Magdalena en de Vrouwe van alle Volken die – naar eigen zeggen – ooit Maria 

was. Zij noemde zich in de verschijningen in Amsterdam tussen 1952 en 1959 zich de Moeder, de 

Vrouwe van alle Volken.  

Die Moeder moest een tijd weg maar is in de persoon van de Amsterdamse verschijning van de 

Vrouwe van alle volken - partner van de almachtige Vader in de hemel - terug van weggeweest. Zij 

vervult haar aloude rol hemel en aarde te verbinden en mensen wakker te maken. Die Moeder komt 

ook terug in de loden boekjes die vanochtend centraal staan. 
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2. INLEIDING  

Als eerste zal ik kort met u spreken over de inhoud van de ochtendlezingen van dr. Margaret Barker 

en daarna zal ik haar kort bij U introduceren. 

 

Het belang van het gouden/loden boekje(s).  Vanochtend staat een nieuwe boekvondst, die sinds 

maart 2015 serieus onderzocht wordt centraal; de twee ochtendlezingen zijn de eerste pogingen van 

een team van internationale, eminente geleerden om ze te vertalen, te interpreteren en in de tijd te 

plaatsen. 

 

Een recente studie. Onlangs las ik een boek uit 2016 getiteld Maria in the Early Christian Faith and 

Devotion van prof. dr. Stephen J. Shoemaker, professor in religiestudies aan de universiteit van 

Oregon. In zijn onderzoek vraagt hij zich af waarom Maria tot de 5e eeuw onbekend is; hij begrijpt 

niet waarom die onbekende Moeder Maria op het concilie van Ephese in de 5e eeuw, in 431, tot 

Theotokos verklaard wordt, tot ‘Zij die God baart’. Maria lijkt als komeet opgestegen te zijn uit het 

niets om dan plots deze belangrijke titel te krijgen.  Dat snapt Shoemaker niet. En daarom gaat hij op 

zoek. Wie zoekt zal vinden.  

 

Nieuwe info over Maria uit 450-150 na Chr. Inderdaad vindt Shoemaker uit de tijd vòòr 450 na Chr. 

nieuwe apocryfe info over Maria en Maria Magdalena die verklaren waarom Maria in proto-

orthodoxe kringen ook al voor 450 na Chr. bekend is en dan rond 450 deze titel Theotokos krijgt.  

 

Geen info over Maria tussen 0 en 150 na Chr. Maar Shoemaker kan niet verder in de tijd terug gaan 

tot 150 na Chr. Dan stopt hij. Want ... vóór 150 na Chr. is er vrijwel helemaal geen info over Maria 

bekend. Dus hij begint met verzamelen vanaf 150 na Chr. En voor die tijd is er daarom zijns inziens 

een heel groot gat, een gat van 0 tot 150 na Chr. Had hij maar geweten over de loden boekjes. Dan 

had hij veel eerder kunnen beginnen met zijn beschrijving van het ontstaan van de Maria-devotie.  

 

Over de Maria-verering. Shoemaker: in het westen, en ook in katholieke kringen, is er een sterke 

consensus dat de Mariale devotie slechts teruggaat tot de hoge middeleeuwen, te beginnen in de 

late 11e en 12e eeuw.  

En: onderzoek uit protestante hoek heeft de Maria-verering wel afgeschilderd als iets dat voor- en 

buiten-christelijk is en vreemd en niet-christelijk is, als voortzetting  van een heidense godinverering.   

 

De Loden Boekjes, een grote sprong achterwaarts én voorwaarts. Maar al deze inzichten 

veranderen door de vondst van de loden boekjes. Deze tonen aan dat de oorsprong van de Maria-

verering in het christendom zelve ligt en terug gaat op een onbekende voor-christelijke Hebreeuwse 

traditie. In die Oude Hebreeuwse traditie staat Wijsheid/Sophia centraal. Zij is de Vrouwe, de Maagd, 

de Moeder van Leven, de Heilige, Shaddai, Miriam. 

 

Maria een hot item. Dit alles maakt Maria tot een hot, ja een zeer hot item. Modern onderzoek zoals 

weergegeven in het boek van Shoemaker geeft aan dat de Vrouwe die wij Maria noemen, een 

samengaan van diverse historische Maria’s is. Maria Magdalena’s identiteit begon in 2e eeuw over te 
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gaan op die van de Moeder van Jezus. Onderzoekster Deidre Good zegt: er zijn zoveel Maria’s dat 

Maria is een ‘composite identity’ heeft; zij heeft een samengestelde identiteit. De bekende theoloog 

Marvin Meyer pleit ervoor niet de specifiek historische Maria’s te onderscheiden maar te kijken naar 

de universele Maria...   

 

Er gaat een Boekje open. Vóór Maria is Wijsheid. Wijsheid is de Vrouwe van het Eeuwig Verbond 

met alle mensen. Deze oude Hebreeuwse traditie staat in een universele traditie, een 

wijsheidstraditie. Deze universele wijsheid wordt vertaald naar de Hebreeuwse cultuur. De Loden 

Boekjes vormen het bewijs dat Maria in Hebreeuwse- en Hebreeuws-christelijke kringen bekend is. 

En daar gaan wij nu meer over horen. Er gaat letterlijk een Boekje voor ons open. Dit is een 

wereldprimeur want dit is de eerste keer dat de Loden Boekjes belicht worden vanuit Wijsheid, 

Maria en Maria Magdalena. 

 

3. INTRODUCTIE DR. MARGARET BARKER  

Wie is dr. Margaret Barker? Zij heeft een tak van bijbelstudies opgericht genaamd de 

Tempeltheologie of ‘Tempelstudies’. Zij vertelde mij dat aan de universiteit in Los Angeles in Zuid-

California de VS én in Bulgarije twee dochterscholen opgericht gaat worden. Meer over 

‘Templestudies’ op haar website.  

 

Margaret studeerde theologie aan de universiteit in Cambridge en was in 1998 president van de 

Society for Old Testament Studies in Engeland; afgelopen juli vierde het SOTS het honderdjarige 

bestaan met honderden bijbelgeleerden van over de hele wereld waaronder tallozen uit Nederland. 

Op die vergadering zijn de Loden Boekjes officiëel in de wereld van de bijbelstudies ‘gelanceerd’ en 

aan de aanwezigen gepresenteerd. Op die vergadering hebben vier geleerden de Loden Boekjes 

toegelicht waaronder prof. dr. Bernard Lang, de grote wijsheidsdeskundige uit Duitsland en Margaret  

 

Margaret heeft 17 boeken geschreven en vele artikelen. Dit alles is te vinden op haar website.  

Zij heeft gewerkt voor zijne heiligheid Patriarch Bartholomeus I, hoofd van de orthodoxe kerk en zij 

legde met zijn team de basis voor de christelijke eco-theologie. Zij ontving in 2008 de titel Doctor in 

Divinity uit handen van de aartsbisschop van Canterbury. Zij is moeder en grootmoeder, zij is een 

methodistische predikante die al vele jaren predikanten traint.    

 

Margaret Barker is ook voorzitter van het bestuur van Centrum van de Studie naar de Jordaanse 

Loden Boekjes. Daarnaast is zij lid van het academisch panel van dit centrum. Meer info vindt u op 

hun website waar ook films te bekijken zijn, plus een 1300 pagina tellend manuscript over de 

ontcijfering van de Loden Boekjes. Margaret bekijkt al vanaf maart 2015 iedere morgen van 5.00u ‘s 

ochtends tot 9.00u naar de voorkant van het gouden boekje om de geheime codes te ontdekken. 

Daarnaast werkt zij samen met een team van internationale geleerden om gevonden gegevens uit te 

wisselen en samen de codes te kraken. Zij zijn nu ruim 2,5 jaar bezig en vandaag gaat u het eerste 

resultaat van hun bevindingen in relatie tot Maria zien. Een wereldprimeur zoals gezegd. Margaret 

heeft ervoor gekozen zich te specialiseren in de boekjes die het dichtst bij de Eerste Tempeltraditie 

blijven. 
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Zij heeft met haar lezingen drie doelen: 

1. Veel mensen dachten dat de Boekjes vervalsingen waren omdat recentelijk tal van kopieën 

zijn gemaakt en aan nietsvermoedende en goedgelovige toeristen verkocht zijn als echt.  

Maar sommigen van hen lijken oud. En zij zíjn oud, sommigen zelfs voor-christelijk en 

anderen lijken in het teken te staan van de Joodse oorlog tegen Rome in 135 AD.    

2. Het is een feit dat de archaische Hebreeuwse letters en de enkele Griekse letters woorden 

vormen die zinnen vormen. Nog niemand heeft de geleerden die de eerste vertalingen van 

het archaïsch- Hebreeuws produceerden, op foute vertalingen kunnen betrappen. 

3. Na de feiten nu de theorieën en hypothesen. Waar komen de Boekjes vandaan? Wie 

maakten ze en waarom werden ze gemaakt en waarom werden ze zo gemaakt? Tal van 

Oudtestamentische en Hebreeuws-christelijke beelden en woordgebruik komen terug in een 

klein Gouden Boekje zo groot als een creditkaart.   

Het is een feit dat het onderzoek in de kinderschoenen staat. U maakt vandaag kennis met de eerst 

verzamelde feiten en de mogelijke theorieën. Vragen kunt u deponeren in het mandje voorin in de 

pauze 

4. BARKER LEZING 1: Wijsheid als de Oudste Vrouwe van alle volken  

 

 
 

4A. Samenvatting. In Amsterdam verscheen tussen 1945 en 1959 een Vrouwe die zichzelf noemde 

de ‘Moeder’ en de ‘Vrouwe van alle volken die eens Maria was’. In de oudere Hebreeuwse teksten 

droeg diezelfde Vrouwe vele namen. Zij weefde het verbond van vrede voor alle volken. Zij was de 

Moeder van de engelen die haar boodschappers en dienaren waren. Het was hun rol om de 
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harmonie en de balans in de kosmos te handhaven. Sommige Hebreeuwse teksten beschrijven 

rituelen in het Heilige der Heiligen die de mens transformeerden tot een engelkind van Wijsheid. De 

eerste christenen namen deze oude Hebreeuwse geloofsvoorstellingen over. Ze zagen zichzelf als 

kinderen van de Vrouwe; kinderen, die herboren waren als engelen en die in hun oorspronkelijke 

staat van kinderen van het licht hersteld waren. 

 

4B. Handout lezing 1. 

1.De vondst van de Loden Boekjes werd ongeveer 10 jaar geleden wereldkundig gemaakt.  Er waren 

direct al problemen met bloggers die ze als vervalsingen bestempelden. Het onderzoek werd 

daardoor vertraagd. Echter, metaaltests tonen aan dat sommige boekjes zeer oud zijn. Zij zijn klein, 

de meesten zijn door metalen ringen tot zeer klein boekje samengebonden. Zij zijn hoofdzakelijk 

geschreven in het Paleo-Hebreeuws, een schrift dat tot 500 v. Chr. in gebruik was tot op het moment 

dat Ezra het Hebreeuwse alfabet introduceerde dat tot op heden gebruikt wordt. Paleo-Hebreeuws 

werd op munten, inscripties en voor sommige heilige teksten gebruikt. Er staan op de boekjes ook 

een paar Griekse letters tussen de Paleo-Hebreeuwse letters. Soms vloeien twee Hebreeuwse letters 

samen tot één letterteken.  De gebruikte letters vormen samen driehoeken en andere geometrische 

vormen en ze vormen niet de gebruikelijke regels. De Loden Boekjes bevatten talloze 

tempelsymbolen, soms zie je menselijke gezichten. De christenen benadrukten dat ze de Heer (en 

zijn gezicht) konden zien (Joh. 1.14; I Joh. 1.1).   

 

2.De historische achtergrond. Vanaf 600 v. Chr. wordt Jeruzalem geplaagd door religieuze twisten. De 

aanhangers van het Oude Geloof van de Eerste Tempel accepteerden de ingevoerde 

moderniseringen van de mensen van de herbouwde Tweede Tempel niet. Zij bleven de tradities van 

de Vrouwe trouw. Ze zeiden dat  Jeruzalem in 597 v. Chr. vernietigd was omdat de Vrouwe was 

weggestuurd (Jr. 44.15-19). De modernizering hield ook in dat de Hebreeuwse Geschriften werden 

herschreven in nieuwe, verbeterde versies waaruit de Vrouwe was weggeschreven. Teksten die in 

1929 in Ugariet gevonden zijn beschrijven een Grote Vrouwe van Ugariet als Athirat, moeder van de 

70 zonen van God. De Vrouwe van Jeruzalem was Ashrata, een soortgelijke naam, die betekent: ‘zij 

die je op het rechte pad houdt’, of ‘zij die je geluk schenkt’.   

 

3.De gemeenschap ten oosten van de Jordaan. Jesaja en zijn leerlingen kenden de Vrouwe. Ze waren, 

bij de eerste poging om de Vrouwe te verbannen, rond 750 v. Chr. vanuit Jeruzalem weggevlucht 

naar het gebied aan de overzijde van de Jordaan . Hierover lees je meer in het geschrift genaamd de 

Hemelvaart van Jesaja. Anderen verlieten Jeruzalem na de succesvolle religieuze Revolutie in 623 v. 

Chr., toen de Vrouwe definitief uit de Eerste Tempel verbannen werd. Sommigen gingen naar Egypte, 

en anderen, die priesters waren geweest in de oude Eerste Tempel, vluchtten naar het gebied ten 

oosten van de Jordaan, naar ‘Arabia’ (Jeruzalem Talmud Ta’anith 4.5). Daar vinden wij bewijs voor de 

verering van de Grote Godin die daar onder de naam Allat, de Verheven Vrouwe, bekend was; zij had 

volgelingen die ‘dienaren’ (servants) werden genoemd. ( John Healey, The Religion of the 

Nabataeans, Leiden: Brill, 2001, pp.108-114) Jezus trok vaak oostwaarts naar het gebied aan de 

overkant van de Jordaan  (Joh. 10.39-40; 11.53-54).   
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Het Gouden Boekje  Dit bevat info over de Vrouwe en ook over andere zaken.  

1. Het gebruikt slechts 17 van de 22 Hebreeuwse letters, en volgens de gematria  geeft het getal 17  

het woord voor ‘glorie’, wanneer je de numerieke waardes van de drie medeklinkers waaruit het 

woord bestaat, bij elkaar optelt.  

2. Ezechiël zag hoe de Glorie Jeruzalem na de Revolutie verliet (Ez. 10.1-22; 11.22-25; zie ook Ez. 1.1-

28). Hij zag de Vrouwe als de Geest en als de Levende. Het Gouden Boekje toont haar als de Ene 

Geest of als de Geest die één maakt; zij was de vrouwelijke leermeester en de geurende olie. 

3. Een van de belangrijkste symbolen van de Vrouwe vormt de Boom des Levens, de menora, in het 

Heilige der Heilige in de Eerste Tempel. Johannes zag hoe deze Boom later in ere hersteld  werd (Op. 

22.1-5). Over: Adam en Eva, het oude priesterschap en de verloren toegang tot de Boom des Levens 

(Gn. 2.16-17; 3.22-24). 

4.De Apocalyps van de Weken (in 1 Enoch 93.1-10, daarna 91.12-17; deze tekst is in de verkeerde 

volgorde geplaatst) deelt mee dat het verwerpen van de Vrouwe het keerpunt was in de 

geschiedenis van Jeruzalem.  

5.Ezechiël hoorde de stem van Shaddai (haar stem dondert en wordt ook genoemd ‘de donder van 

de Almachtige’; deze naam betekent letterlijk ‘de stem van Shaddai’, Ez. 1.24).  Shaddai betekent ook 

‘zij met de borsten’. Deze naam betekent ook de ‘Vernietig(st)er’.   

6.Vijf zaken ontbraken in de herbouwde temple: de ark, de menora, de Geest, het vuur en de 

cherubijnen (Numeri Rabbah XV.10). Alle vijf waren symbolen van de Vrouwe.  

7. De Vrouwe heette ook Wijsheid. De druiven op het Gouden Boekje symboliseren de laatste 

wijsheidsleringen.  Jezus ben Sira, ca. 200 v. Chr., was de laatste die waakte en de laatste die de 

druiven (van Wijsheid) verzamelde. God had alles in paren geschapen.  (Jezus Sirach  33.15-16; 

51.15).   

 

8..De hoekletters van de twee regels bovenin geven  

met de klok mee: ‘Jezus’ en  

tegen de klok in: ‘wijze leraar’.  

 

 9. De Moeder van de engelen, de heiligen; haar tegenstelde lettercombinatie geeft ‘de hoer’ (Op. 

17.5). Maria’s kind is een heilige, een zoon van God, een koning zoals David  (Lc. 1.32-35).  Maria is de 

Vrouwe op aarde, die een heilige baart die ‘zoon van God’ is. 

10.De Messias was een tak van haar Boom (Js. 11.1; Jr. 23.5-6; Zach. 5.12). De Vrouwe als de grote 

wijnplant/wijnstok/wijngaard van Jeruzalem (Ez. 19.10-14), ontworteld and geplant in de woestijn. 

De vrouwe en haar Boom keren in de toekomst terug naar de tempel (1 Enoch 25.5).   

11. De menorah werd gevormd door 70 smalle cirkels , die de 70 engelen of zonen van de 

Allerhoogste God symboliseren, de kinderen van de Vrouwe (het verhaal achter Deuteronomium 

32.8, een gecorrumpeerde en vervormde tekst).     
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5.BARKER-lezing 2: De Loden Boekjes onthullen een oud mysterie van Maria  

 

5A. Samenvatting. Velen denken dat Maria slechts een eenvoudig aards meisje was die de moeder 

werd van Jezus. Niets is minder waar. Voor de eerste christenen is zij de Moeder van Christus, de 

Messias. Als moeder van de Messias werd zij erkend als een manifestatie van Vrouwe Wijsheid, de 

‘Vrouwe van alle volken die eens Maria was'. Het boek Openbaring toont dat - vanaf het begin van 

het Christendom - zij vele kinderen had, een menigte uit iedere natie (Op. 7.9). Een van de Jordaanse 

loden boekjes is een orakeltekst over Wijsheid en Maria. Rond een grote beeltenis van de Vrouwe als 

heilige boom of menora op deze kleine loden cover tekst, staan letters in bepaalde vormen en 

gecodeerde patronen. Zij onthullen haar titels en karakteristieke functies. In de loden boekje klinken 

echo’s door uit de laatste wijsheidsschool in Jeruzalem. Deze tradities werden gekoesterd en 

bewaard door de eerste christenen. De mensen van nu herontdekken de Vrouwe en haar school van 

wijsheidsleringen, haar wijsheidsschool. Deze school heeft onverwachte publiciteit gekregen door de 

ontdekking van de loden boekjes uit Jordanië in 2005. 

 

5B. Handout  

1.De Vrouwe bevond zich in het Heilige der Heilige, de ruimte die Jesaja noemde de ‘uitkijktoren’ (Js. 

5.2). Zij was de uitverkoren wijnplant/stok. De profeet Micha schreef hoe zij naar buiten was 

gesleept, maar dat ze zou terugkeren en zou oordelen. (Micha 4.8-13).  

2. Magdalena betekent ‘de Vrouwe van de toren’ en ‘de hoogverheven Vrouwe’; haar partnerwoord 

is zevenvoudige kennis. Zij beschermde haar stad. Zie hier het thuis van Vrouwe Wijsheid: de tempel 

met de tempeltoren. 

3. De tempel was een weergave van de schepping. De Vrouwe stond in het hart van de schepping. Zij 

verenigde de schepping en hield deze in harmonie met haar wijsheid. Zingende engelen drukten deze 

harmonie uit.  

4. Het Heilige der Heilige werd van de rest van de Tempel gescheiden door de voorhang, als een 

sluier.  Deze verborgen, versluierde ruimte was de verblijfplaats van de goddelijke Aanwezigheid. De 

(binnen) ruimte van het Heilige der Heilige achter de voorhang, stond buiten  tijd (en ruimte) en was 

voor (fysieke ogen) verborgen. De buitenwereld buiten de voorhang stond voor de stoffelijke, 
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materiële wereld. In het Hebreeuws betekent ‘verborgen’ ook ‘eeuwig’. In de eeuwige wereld buiten 

ruimte en tijd in het Heilige der Heilige regeerde de Vrouwe als Koningin. Johannes zag haar als 

Koningin terugkeren in de tempel (Op. 12.1-16). 

5. Er zijn vele ingewikkelde ‘Koningin-patronen’ in het Gouden Boekje.  Haar priesters stijgen in een 

mystieke opgang op naar haar tegenwoordigheid en ervaren haar licht en haar vrede. Zij stond aan 

het begin van de scheping en bepaalde het tijdstip (van schepping) voor alles. 

6. Jesaja bracht woorden van de Vrouwe over dat zij haar stad zou redden (Jes. 37.21-29).  Shaddai 

betekent ook ‘vernietiger’. 

7. De Heilige, Qudshu (1 Kon.14:24) wordt gewoonlijk vertaald met ‘mannelijke prostituee’.  

8. De verbannen Vrouwe wilde haar Geest uitstorten over haar dwaze kinderen (Spr. 1.20-33).    

9. De Vrouwe stond naast de Schepper, en weefde (Spr. 8.23). Ze weefde een net waarin ze de 

schepping hield: ‘Door middel van een net, schiep God...’ (Gn. 1.1 in Origenes, Hexapla, vroeg 3e 

eeuw AD)  

10.De Vrouwe was de Levende, degene die het Leven draagt en onderhoudt (Ps. 104. 24). Targum 

Pseudo Jonathan geeft over Genesis 1.1 : ‘In den beginne schiep de Heer met Wijsheid de hemel en de 

aarde’. De vrouwen weefden in de oude Eerste Tempel een speciale fijne linnen stof, het symbool 

van de Vrouwe en haar geschenk voor mensen die een hemels leven op aarde leidden. 

12. Het ‘net’ was het Verbond (van binden) van Vrede, een eeuwig Verbond. In het Gouden Boekje 

wordt het een ‘Eed’ genoemd ( 1 Enoch 69.25).  

13. De Vrouwe was de Geest die over de wateren ‘fladderde’. De Vrouwe als de duif, b.v. bij de doop 

van Jezus in de Jordaan: ‘jij bent mijn geliefde Zoon’ (Mc.1.11).  

14. Het woord ‘Maagd’ betekent ook ‘Eeuwige Vrouwe’ of ‘Verborgen Vrouwe’. Zij was de hemelse 

Moeder van de koning van Jeruzalem. De naam en het teken Immanuel betekent ‘God met ons’.      

15. Het koninklijk hof te Jeruzalem weerspiegelde het beeld van het Koninkrijk der Hemelen. Er 

waren de Moeder en Zoon in de hemel en er waren de Moeder en Zoon op aarde. De Vrouwe was ‘zij 

die God gebaard had’ of Theotokos, een eretitel voor Maria en die in de 5e eeuw AD een grote 

controverse veroorzaakte. Maria, tronend met haar ongeboren Zoon, vormt het thema van de ikoon 

De Vrouwe van het Teken.   

15. De Vrouwe was Miriam, de oudste zuster van Mozes en Aäron, een gecodeerde manier om te 

zeggen dat Wijsheid en haar traditie ouder was dan het hogepriesterschap (vertegenwoordigd in 

Aäron) of de Wet van Mozes (vertegenwoordigd in de gestalte van Mozes).  

Zich verheugend,  

bloem- [de gouden plaat op het voorhoofd van de hoge priester] 

mirre, [gebruikt om de zalfolie te maken] 

vuur, licht, [the lampen van de menora] 

koninklijkheid, moeder, fijn linnen, naam, 

heilige baarmoeder, baarmoeder die voorbereid was...   

 

Herinner jij je de vijf voorwerpen die in de Tweede tempel ontbraken: het waren de ark, de 

menora, de Geest, het vuur en de cherubijnen als de vijf -later ontbrekende- symbolen van de 

Vrouwe.  In het boek Openbaring zag Johannes de ark weer, net voordat de vrouwe bekleed met de 

zon verscheen, hij zag de menora en de cherubijnen en ook de Boom van Leven en de troon in zijn 

eindvisioen met alle hogepriesters in het Heilige der Heilige en het vuur en de Geest die met 

Pinksteren terugkeerden. De eerste christenen gingen ervan uit dat de Vrouwe was teruggekeerd.  
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Er is een duidelijke link met het boek van Jesaja, dat in het Nieuwe Testament tot het meest 

geciteerde bijbelboek behoort, het Boek Openbaring, de manier waarop de geboorteverhalen in de 

evangeliën verteld worden en de vroege hymnen die ter ere van Maria worden gecomponeerd en op 

tekst zijn gesteld. De beelden van de Vrouwe en haar eretitels worden door de eerste christenen 

gebruikt om Maria te beschrijven; zij tonen aan dat zij door hen herkend en erkend wordt als de 

Vrouwe.  

 

De grootste hymne aan Maria was de Akathistos-hymne, waarvan niemand precies weet wanneer 

deze is gecomponeerd. De auteur, Romanos, was een jood die zich tot het Christendom bekeerde. De 

hymne heeft de stijl van de oude wijsheidszangen/dichtwerken die door de volgelingen van de 

Vrouwe eerder geschreven waren.                         

Maria wordt geëerd als:  

de leider en de verdediger van de stad,  

het niets waardoor vreugde naar buiten schijnt, 

degene die de gevallen Adam doet opstaan, 

de troon van de Koning,  

de baarmoeder van goddelijke incarnatie, 

zij die de schepping vernieuwt, 

zij die de wijsheid van God kent  

zij wier wijsheid groter is dan de wijsheid van de wijze,  

de zonsopkomst die de geest van de gelovigen verlicht,  

de wijnstok waaruit de tak voortkomt die nooit verwelkt, 

zij die de Hof van Eden opnieuw doet bloeien, 

de bescherming tegen ongeziene vijanden, 

de stralende openbaring van genade, 

zij die bekleed is met Glorie, 

de Moeder van de Ster die nooit ondergaat 

de heldere dageraad van de mystieke dag, 

de bloem die nooit verwelkt, de bloem van van onverderfelijkheid,  

de boom wier glorierijke fruit de gelovigen voedt,   

de meest heilige wagen van hem die rijdt op de cherubijnen,  

zij die tegenstellingen tot harmonie brengt,  

zij die velen verlicht met kennis,  

zij die goede raad geeft, 

de lamp van levend licht,  

de geurolie van de met geurende olie Gezalfde, 

de levende tempel, 

groter Heilige der Heilige 

de Moeder van God, Theotokos.  

 

Dit zijn 28 eretitels uit de Akathistos hymne. Er zijn veel meer voorbeelden. Ik heb U al deze 

voorbeelden getoond op de menora-pagina van het Gouden Boekje.   
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Wat kunnen we concluderen? De Vrouwe komt terug. De kerkgeschiedenis heeft haar ware 

identiteit verhuld en soms is zij zelfs uit de kerk verbannen. Zij is nu nodig, meer dan ooit tevoren. 

Kennis neemt iedere dag toe, maar het verwoest de schepping. Het is niet de wijsheid van de Vrouwe 

die wij overal om ons heen aantreffen, maar de kennis van goed en kwaad van de slang, de grote 

bedrieger, die zich aan Aadm en Eva aanbood als beter alternatief. Gehoor geven aan de slang, 

betekende dat zij alles kwijt raakten.  

 

6. LEZING 3 door Drs. Karin Haanappel: Isis en Maria  

6A. Introductie  

 

Karin Haanappel (1968) studeerde Kunstgeschiedenis en Algemene Letteren aan de Universiteit 

Utrecht. Al meer dan twintig jaar draagt Karin Haanappel met groot enthousiasme kunst- en 

cultuurgeschiedenis over in binnen- en buitenland. Haar specialisme ligt bij vrouwelijke kunstenaars. 

Omdat vrouwelijke kunstenaars nog steeds onvoldoende belicht worden, is in de zomer van 2009 het 

Instituut voor Vrouwelijke Kunstgeschiedenis opgericht. 

Het doel van dit instituut is door middel van onderzoek en onderwijs vrouwelijke kunstenaars een 

(grotere) plaats te geven in de canon van de kunstgeschiedenis. Hierdoor wordt zichtbaar dat kunst 

van meet af aan gemaakt is door mannen én vrouwen. Omdat de traditionele kunstgeschiedenis 

vooral een his story of art is, schreef Karin het boek Herstory of Art (2012). In 2010 schreef zij reeds 

Het Parijs van Isis, waarin zij naar eigen mening aantoont dat de stad Parijs haar naam aan de 

Egyptische godin Isis te danken heeft. In 2014 heeft Karin samen met haar broer, fotograaf Bernd 

Haanappel, een uitgeverij opgericht, Haanappel Publishers en binnenkort start zij een 
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Kunstgeschiedenis Academie. Dit is een besloten, online leeromgeving waar cursisten - waar ook ter 

wereld - vanaf hun computer, tablet of telefoon de colleges kunnen volgen. Het doel is in eerste 

instantie vanaf januari 2018 de basiscursus kunstgeschiedenis aan te bieden. 

Karin is van het eerste begin betrokken geweest bij Pansophia, is bestuurslid geweest en samen 

werken wij aan hetzelfde doel: vergeten vrouwen uit de wereldgeschiedenis opnieuw te belichten. 

Wij willen met name hun spirituele bijdrage opnieuw in woord en daad gestalte geven. Zo willen 

wij de basis  leggen en uitbreiden voor het derde golf spirituele feminisme dat uit is op balans 

tussen 

6B. Samenvatting 

 

Velen kennen Maria als Moeder Gods, slechts enkelen kennen haar symbolische wortels. Maria 

maakt deel uit van een lange traditie van oermoeders en godinnen. Echter, wanneer de Romeinen  in 

de late 4e eeuw kiezen voor het christendom als staatsgodsdienst moet het goddelijk vrouwelijke het 

veld ruimen. Toch kan men niet voorbij gaan aan de godin met de 10.000 namen: Una, quae es 

omnia deia Isis (de godin Isis, de Ene die Alles is). In deze lezing zullen we zien hoe Isis geleidelijk is 

overgegaan in Maria. Niet alleen in de Moeder Gods, maar ook in de Zwarte Madonna en Maria 

Magdalena.   
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7. LEZING 4 door Drs. Danielle van Dijk: Maria Magdalena en Maria de moeder 

7A. Introductie 

 

 

 

Drs. Danielle van Dijk houdt zich al meer dan veertig jaar bezig met geesteswetenschappen, esoterie 

en gnostiek. Ze studeerde Nederlandse taal-en letterkunde in Utrecht en Amsterdam. Vanaf 1975 is 

ze docent op de Stichtse Vrije School te Zeist (VO). Ze geeft lezingen over haar boeken en heeft een 

eigen meditatiewerkplaats. 

Haar eerste boek gaat over ‘het Christusbewustzijn, een universeel hoger bewustzijn, dat voor 

iedereen, ongeacht zijn of haar geloof, te bereiken is. Hierna kwam bij haar een nieuwe vraag op: 

Waar is de vrouw die de evenknie van Jezus is? Dat mondde uit in een zoektocht naar Maria 

Magdalena en in een tweede boek: ‘Maria Magdalean, vrouw naast Jezus’. Was zij ‘de apostel 



 

16 
Copyright©AcademiePanSophia 

 
 

der apostelen’ of was zij veel meer dan dat? Was zij misschien zelfs de vrouw van Jezus en 

vertegenwoordigde zij de goddelijke Sophia op aarde? In haar derde boek beschrijft zij het geheim 

van ‘De Lijkwade van Turijn’. Eindelijk is aangetoond dat deze doek het authentieke doodskleed van 

Jezus is. Het gaat ook hier weer om de mens die een tweede hogere mens in zichzelf kan opwekken. 

In maart 2018 komt haar vierde boek: ‘Maria Magdalena uit de verf’ en gaat over de verborgen 

symboliek van de relatie tussen Jezus en Maria Magdalena bij de grote Renaissance-schilders en de 

Vlaamse Primitieven. Dat gebeurt op door haar georganiseerde conferentie op 18 maart die een 

impuls wil zijn voor het Vuur Van Vernieuwing! Danielle is al jaren betrokken bij Pansophia en geeft 

leiding aan de kring Utrecht 

7B. Samenvatting 

 

Iedereen kent Maria, de moeder van Jezus. Maria Magdalena is echter minder bekend. Zij is door de 

Kerk jarenlang afgeschilderd als een boetvaardige zondares. Uit de in 1945 gevonden Nag Hammadi 

Geschriften uit Egypte rijst een heel ander beeld van haar op: Maria Magdalena was de geliefde 

vrouw van Jezus op aarde en tevens de ‘apostel der apostelen’. Zij werd in de Gnosis ook gezien als 

de vrouwelijke zijnskant van Christus. Katharen, Tempeliers en de grote Renaissanceschilders wisten 

hiervan. 

http://www.danielle-vandijk.nl/boeken/lijkwadevanturijn/
http://www.danielle-vandijk.nl/boeken/lijkwadevanturijn/
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De secretaris van de Stichting Pansophia, Jaap Craamer, opent en sluit de studiedag met enkele 

praktische mededelingen. 

8. Afsluiting. Na de vragenronde draagt Gabriëlle, een van de deelneemsters, een zelfgeschreven 

gedicht op aan de Grote Moeder, de Grote Godin.  

De vele stralende en dankbare gezichten na afloop bij thee en bij het vertrek maken meer dan 

duidelijk dat de dag geslaagd is geweest.  

9. Terug naar huis: Zondag 22 Oktober. Wanneer ik Margaret Barker op zondag de 22e oktober naar 

Schiphol rijdt, toont zich vlak voor de afslag naar Schiphol een prachtige regenboog, symbool voor de 

Vrouwe. Toen ik in eind maart/april 2017 na het voorbereidend bezoek uit Engeland terugkwam en al 

het Loden Boekjes materiaal breed had uitgespreid over mijn bureau, manifesteerden zich op de 

geopende mappen drie waterdruppels zonder dat het ooit en toen ook niet in mijn studeerkamer uit 

het platte dak gelekt had. Het verhaal van de Loden Boekjes in Nederland begon met drie 

waterdruppels en eindigde vooralsnog met de veelkleurige regenboog. Wordt vervolgd! 

 

Annine van der Meer, dinsdag 24 oktober 2017. 

 

 


