
DE CONFERENTIE ‘HET EEUWIG VROUWELIJKE’ 
een persoonlijk verslag van zaterdag 6 juli 

door Nora Noya  
 
 

 
De Verhevenheid van de Wijsheid 
 
Waarachtig, de Wijsheid roept, 
De schranderheid verheft haar stem 
Zij staat langs de weg op de toppen der hoogten, 
Op het kruispunt der wegen, 
Opzij aan de poorten aan de ingang van de stad 
Waar men de poorten betreedt, predikt zij luid: 
Ik roep tot u mannen, 
Ik spreek tot de kinderen der mensen 
Leert toch onnozelen, wat schranderheid is, 
Verstaat toch dwazen, wat Wijsheid betekent. 

(Spreuken 8:1-5) 
 
De conferentie -“Het Eeuwig Vrouwelijke’ was een 
gezamenlijk initiatief van Stichting Academie PanSophia en 
de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Ze werd gehouden op 
het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden in de 
Besant Hall, op zaterdag 6 juli gevolgd door een informele 
bijeenkomst op zondagmiddag 7 juli. 
 
Het was, de zaterdag van de conferentie, werkelijk een 
stralende dag. Zonneschijn volop en een opkomst (ruim 
120 personen) die alle verwachting te boven ging.  
De Besant Hall (met haar deuren wijd geopend naar de 
tuin) zag er sfeervol en feestelijk uit met kleurige 
draperieën en prachtige bloemen. Ook de Menora was 
present en er was een beeldje van de Vrouwe geflankeerd 
door brandende lichtjes. 
Voor de lunch, later die dag, konden we kiezen uit twee 
heerlijke soepen met stokbrood. 
 
 
Dr. Annine van der Meer opende met een welkomstwoord de conferentie.  
Naast Annine waren er de volgende sprekers:  

 Dr. Margaret Barker in haar lezingen over: Vrouwe Wijsheid in drie lezingen met de volgende titels: 
lezing 1: ‘How Lady Wisdom in the Old Testament was hidden by the scribes’; lezing 2: ‘The Lady in 
worship: bread, water, oil’ en lezing 3: ‘The Lady returns in the church as Mary. From Wisdom, the 
Lady of the Temple to Mary, the Lady of the early Christian Church’.  

 priester Ronald Engelse over: ‘De Boodschap van onze Vrouwe aan de Mensheid en de Wijsheid die 
Prof. Van der Stok bezielde’.  

 bisschop Gert Jan van der Steen: ‘De Heilige Mis in kosmologisch perspectief; hoe mannelijke en 
vrouwelijke symbolen werkzaam zijn in de H. Mis’.  

 
Annine van der Meer sprak over: ‘De Symbolen van Wijsheid in Maria-hymnen en Maria-iconen: over de relatie 
tussen Wijsheid, Maria en Maria Magdalena’.  Zij bracht deze kleurrijk in beeld met een schat aan illustraties, 
waarin kunst, iconografie en architectuur centraal stonden. In dit artikel zal ik mij beperken tot een 
samenvatting van de bijdrage van dr. Margaret Barker. Omdat ik besef dat ik niet volledig kan weergeven wat 
zij verteld heeft richt ik mij vooral op de Tempel. Dat is een onderwerp dat mij al langer bezighoudt.  

Sophia met boekrol.  

Russisch ikoon van Novgorod 16e eeuw. 



Vrouwe Wijsheid 
Iedere zondag weerklinkt voorafgaand aan de Heilige Mis in vele gemeenten van onze Vrij-Katholieke Kerk de 
Bezinning op de Wijsheid (Spreuken 8:22).  
Margaret Barker spreekt in haar voordrachten van ‘Vrouwe Wijsheid’. Hiermee wil zij het specifieke karakter 
van Wijsheid benadrukken. In deze samenvatting zal ik haar term gebruiken. 
 
Dr. Margaret Barker is, een opmerkelijke vrouw, moeder en grootmoeder, aimabel, eigenzinnig en 
revolutionair. In haar woonplaats Borrowash in Derby heeft zij 33 jaar geleden het eerste en oudste Blijf van 
mijn lijf huis in Engeland opgericht en is daar altijd fondsen voor blijven werven; zij is er nog steeds betrokken.  
Zij is vanaf haar 13

e
 jaar, toen zij zichzelf Hebreeuws leerde, bezig de Hebreeuwse teksten van het Oude 

Testament, de geschiedenis van de Joodse cultuur, de Joodse religie te onderzoeken en kwam tot verrassende 
ontdekkingen. Hebreeuwse en Grieks oudtestamentische teksten, Het Nieuwe Testament, Joodse en 
Christelijke Apocriefen, Dode Zee Rollen, Rabbijnse en latere Joodse geschriften en tradities, Pseudepigrapha, 
Vroeg-christelijke geschriften en liturgieën, Gnostische geschriften, Antieke teksten uit het Midden Oosten 
vormen o.a. de bronnen waar Margaret Barker haar kennis vandaan heeft en waaruit zij haar bezieling en 
inspiratie put. 
Zij werkte als docente en predikante; zij verzorgt gastpreken en begeleidt al vele jaren predikanten in opleiding. 
Zij richtte de Temple Study Group en de Temple School op, die in London twee keer per jaar symposia 
organiseert waarvoor mensen van over de hele wereld aanvliegen. In het begin werd Margaret Barker 
nauwelijks serieus genomen maar nu krijgt ze internationaal en nationaal volop erkenning. Ze geeft overal ter 
wereld lezingen over de geschiedenis van de Eerste Tempel. Ook was Margaret presidente van de Society for 
Old Testament Studies (SOTS). Voor al haar werk ontving ze uit handen van koningin Elisabeth een belangrijke 
onderscheiding en werd ‘Doctor in Divinity’.  
Centraal in Margaret’s werk staat de theologie van de Tempel  
 
Dr. Margaret Barker spreekt over de Vrouwe in de Tempel van Jeruzalem vóór de zuivering door koning Josia 
(640-609 v.Chr.); de Vrouwe, de oermoeder van Oud- Israël, die Wijsheid wordt genoemd. Andere namen waar 
de Vrouwe onder bekend stond zijn: Ashratah/Asherah, El Shaddai, Ruach, Chokmah, Ela (Eloha) en Qudshu. 
Ook vertelt Dr. Barker hoe Vrouwe Wijsheid in de Tempel van Jeruzalem werd afgewezen en uiteindelijk werd 
verdreven; ze keerde terug naar haar plaats tussen de Engelen (1 Enoch 42). Het boek Openbaringen, het 
visioen van Johannes bevat veel verwijzingen naar Vrouwe Wijsheid.  
 
Als je over de Vrouwe spreekt, dan verwijs je in 
wezen naar de Eerste Tempel, die in een 
visionaire traditie stond. De Tempel was gericht 
op het Oosten. Nadruk lag op theosis, de weg 
van transformatie. De Tempel is één van de 
symbolen voor Vrouwe Wijsheid. De essentie 
van de Tempel werd onder meer gevormd 
door: het Kosmisch Verbond, de Moeder van 
de Heer, de Zoon van God, de Troon, de 
Engelen, de Levensboom, zalfolie en het 
Voorhangsel. ‘De Tempel vertegenwoordigde 
de Schepping’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asjera bedreigd 
 



schets Tempel Jeruzalem  
 
 
Wat is er gebeurd met het vrouwelijk aspect van de God van 
Israël?  
In een van haar boeken, ‘The Great High Priest’, wijdt Margaret 
een hoofdstuk aan ‘Wisdom, the Queen of Heaven’. Margaret 
verwijst hierin naar Genesis 1:26 en 27: ‘Laat ons de mens maken 
als ons beeld, op ons gelijkend…’; ‘En God (meervoudsvorm, Elohim) schiep de mens naar zijn beeld. Als het 
beeld van God schiep hij hem; Man en vrouw schiep hij hen’. (NBG) 
Ook verwijzend naar archeologische vondsten brengt Margaret Barker ons in herinnering hoe het goddelijk 
vrouwelijke ooit vereerd werd en een voorname status had. 
 In Juda en Jeruzalem werden honderden vrouwelijke figurines (zgn. Judese zuilfigurines) daterend vanaf 854 
v.Chr. opgegraven. Deze beeldjes zijn tussen de 8 en 14 cm hoog. Archeologen hebben kunnen vaststellen dat 
deze figurines ten tijde van de Tweede Tempel periode buiten gebruik zijn geraakt.. 

 
We weten dat de Tempel in Jeruzalem tot twee keer toe is verwoest. 
Het begon al met de hervormingen van koning Josia, koning van 
Juda. Koning Josia was een sacrale koning.  
De vondst van een boek doet koning Josia breken met de traditie tot 
dan toe. Het boek gaat over de wet van Mozes en werpt een totaal 
ander licht op de religie. In dat boek staat onder meer dat er geen 
goden en geen godinnen bestaan; dus er is geen ruimte voor een 
Moeder Gods. Dit boek vormt de aanleiding voor koning Josia om 
tot ‘zuivering’ over te gaan. In eerste instantie richt de zuivering zich 
op de aanhangers van de oudste traditie en dat zijn de priesters. 
 
 
Aäron steekt de menora aan 

 
Velen slaan op de vlucht naar Syrië, Egypte en Arabië. Alles wat nog 
met de Moedergodin te maken heeft, met engelen en met de 
aanwezigheid van een visionaire traditie wordt vernietigd en 
kapotgeslagen. Te vergelijken met de Beeldenstorm in de Lage 
Landen.  Uiteindelijk werden alle Tempels vernietigd. Ook vele 

geschriften die te maken hadden met de oudste traditie van Israël werden of vernietigd of veranderd.  
Het gewone volk blijft achter zonder Tempel en zonder priesters. Dit speelde zich af in een periode waarin de 
meerderheid van het volk kon lezen noch schrijven; dus zij die dat wel konden hadden veel invloed. Een aantal 
schrijvers krijgt de opdracht om de heilige teksten zo te veranderen dat ze in overeenstemming raakten met de 
teksten uit het door koning Josia gevonden boek over de Wet van Mozes in de Tempel van Jeruzalem. 
Margaret vertelt hoe door de schriftgeleerden en schrijvers (Scribes) alle woorden welke maar enigszins 
verwijzen naar Vrouwe Wijsheid, naar de eerste Tempel en naar latere christelijke opvattingen doelbewust zijn 
verwijderd of hoe bepaalde letters van volgorde werden veranderd en weggeschreven, waardoor betekenissen 
eenduidig werden. In bestaande teksten werd de naam van Jahweh en zijn wet ingelast (Ben Sirach 24:23; 
Baruch 4:1, 3:9;3:12). Dit werd allemaal gedaan om er voor te zorgen dat er in de heilige teksten geen sporen 
meer van de oudste traditie achterbleven Uiteindelijk is dan overgebleven het Oude Testament zoals wij deze 
kennen, de uniforme Masoretische tekst. Zo kwam de interpretatie te liggen met de nadruk op de Wet, de Tien 
Geboden. De Wet werd een substituut van Vrouwe Wijsheid. Van Vrouwe Wijsheid en alle verwijzingen naar 
haar is pas dan iets te vermoeden als je weet waarnaar je moet zoeken.  
 
Vijf en twintig jaar na de zuivering door koning Josia vallen de Babyloniërs het land binnen en belegeren 
Jeruzalem. Later nemen ze de notabelen mee in ballingschap. Voor de aanhangers van de oudste traditie, van 
de Eerste Tempel, was deze rampspoed iets vanzelfsprekends; immers, de Vrouwe was vijf en twintig jaar 
eerder de Tempel uitgejaagd. Het Verbond was daardoor verbroken. En de Vrouwe weent. Zij weent omdat er 
niet meer naar haar geluisterd wordt en omdat dit onheil brengt.  
Omstreeks 538 v.Chr. krijgen de Judese ballingen toestemming om terug te keren van koning Cyrus van Perzië, 
die Babylonië heeft veroverd. De Tweede Tempel wordt gebouwd. 



De Tempel is verwoest   
Een wereld is ineengestort. Een nieuwe wereld is ontstaan, waarin van de oude wereld voordien slechts 
brokstukken en fragmenten her en der verspreid liggen en een vage herinnering resteert. De Vrouwe leeft in 
deze nieuwe wereld als een onbewust, een niet logisch motiveerbaar gevoel, als een zich verliezend weten in 
een donkere diepte. 
Jeruzalem is het machtscentrum; daar bevindt zich een beperkte groep die de dienst uitmaakt. Die heersende 
klasse was tegenstander van de oude traditie, van die eerste Tempeltraditie, de Tempel van Salomo, de Tempel 
van Vrede. In buitengewesten als Galilea blijft de invloed van de oudste traditie gelukkig nog zeer groot.  
De eerste christenen gebruikten een eerdere ‘ongepunte’ editie (zonder klinkers) van het Oude Testament.  
Jezus staat in een oude Hebreeuwse Tempeltraditie van voor de Tweede Tempel. Daar waar in christelijke 
teksten ‘Heilige Geest’ staat wordt ‘Moeder van de Heer’, de ‘Moeder van Jezus de Christus’ bedoeld. Hiermee 
besluit ik deze samenvatting van Margaret Barker’s bijdrage op zaterdag (2).   
 
Zij heeft op een pakkende manier, helder, gedegen, en met humor verteld . Zij maakte duidelijk hoe het 
christendom in wezen de voortzetting is van de oudste Tempeltraditie (3).  
 
Wat mij inspireert in het werk van dr. Margaret Barker  
Haar naam was mij bekend doordat godsdienstfilosoof dr. Daniël van Egmond deze tijdens enkele van zijn 
lezingenseries noemde. Hij roemde haar om het baanbrekende werk wat ze heeft verricht in haar onderzoek 
naar de traditie van de Eerste Tempel, als zijnde de wortels van de christelijke liturgie.  
Enkele weken geleden vond ik van Margaret Barker o.m. het boek ‘The Great High Priest’. Tijdgebrek 
noodzaakte mij tot een voorlopig selectief lezen. Ik heb mij beperkt tot o.a. het hoofdstuk: ‘The Angel 
Priesthood’. De strekking daarvan was voor mij van een duizelingwekkende diepte; haast niet te bevatten als je 
dit hoofdstuk op een louter rationele wijze zou benaderen. Het visionaire karakter van de Eerste Tempel wordt 
mijns inziens in dit hoofdstuk heel duidelijk. Studie van de boeken van Margaret Barker wil ik graag aanbevelen. 
Bijvoorbeeld voor ons als geestelijkheid (Nora is diaken bij de VKK, redactie) zou haar werk kunnen leiden tot 
een nog dieper inzicht en een intens levende ervaring van onze liturgische vieringen.  
 
Hoe kunnen wij de Tempel herstellen?  
Tempels komen in bijna alle culturen en religies voor. In onze liturgie van de VKK komt de Tempel op meerdere 
plaatsen voor. De officiant roept elke zondag de gemeente op met de woorden: ‘Laat ons nu samen de Tempel 
grondvesten’. Het grondvesten van de Tempel betekent wezenlijk dat het gebouw in het centrum van de 
wereld geplaatst wordt, dat het een waarachtige ontmoetingsplaats wordt voor God en mens. En daarmee 
betreden we heilige grond, gewijde grond. De traditie leert namelijk dat gewijde plaatsen zich in het centrum 
van de wereld bevinden. Hemel en aarde komen daar samen.  
De aarde wordt getransformeerd tot een stukje hemel. En de hemel wordt gematerialiseerd in een stukje 
aarde. De Chaos is daardoor begrensd en de Kosmos weer geordend.  
 
De vorm van zo’n heilige plaats was bedoeld als een afbeelding van een universele, hemelse structuur die haar 
uitdrukking vindt in God, mens en wereld. In de Tempelbouw herkennen we deze structuur als het Heilige der 
Heiligen, de Heilige Plaats en de Voorhof. Bij de bouw en het inrichten van onze Vrij-Katholieke Kerken is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met deze structuur. In onze Sint Gabriël Kerk te Amsterdam is deze structuur 
duidelijk zichtbaar. Ook attributen helpen ons de symbolische betekenis van de structuur te ervaren. Wij 
beschikken zelfs over een bijzondere zevenarmige kandelaar!  
 
De Tempel is met haar specifieke beeldentaal en mythische verhalen een wereld op zich. Ze kreeg haar vorm in 
een cultuurperiode van de mensheid waarin de wereld van de ziel makkelijker toegankelijk was en de mens 
meer transparant. De mens van toen dacht in mythisch-poëtische beelden. Hoe anders is dan onze wereld van 
vandaag, waarin ons bewustzijn door de Verlichting min of meer beperkt wordt tot het rationele vlak. 
 
Herstel van de Eerste Tempel als symbool is een belangrijk begrip in vele mystieke tradities. In de Nag 
Hammadi geschriften, o.m. het Evangelie van Philippus, vinden we heel veel van de Eerste Tempel terug. Hierin 
wordt gesproken over het bouwen van een innerlijke Tempel, zelf een Tempel worden. De rode draad hierbij is 
de transformatie van de mens. Langzamerhand vergaten de mensen dat ze deel vormden van een Kosmisch 
Verbond. De priesters vergaten zelfs dat ze de functie hadden om middelaar te zijn, om ‘brug’ te zijn tussen 
hemel en aarde. Hierdoor raakten de leringen die ze gaven vervormd. Ze waren eigenlijk al bezig de samenhang 
te verliezen tussen God, Mens en Natuur. In wezen is de fysieke, materiële verwoesting van de Tempel een 



uitdrukking van de mens die zich niet meer richt op de harmonie, die de eenheid uit het oog is verloren, de 
mens die niet meer zuiver is. De mens is dan vergeten hoe men bedoeld is te zijn; dat men zelf een Tempel is, 
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 
 
Dank zij de riten die in de Tempel worden gevierd en de gebeden die worden gezegd kunnen deze 
vervormingen worden hersteld en kan de mens worden getransformeerd tot een wezen waarin hemel en aarde 
weer verenigd zijn. Zo wordt de mens een afbeelding van de Tempel; zo wordt zij of hij zelf tot een Tempel 
gemaakt. En is daardoor ‘brug’, middelaar, tussen hemel en aarde. 
 
Met een vervuld gevoel sta ik zondagmiddag 11 mei om 19.30 u op het perron van station Naarden-Bussum op 
weg naar huis... Zittend in de trein naar Amsterdam, namijmerend over Vrouwe Wijsheid, bedenk ik het 
volgende: 
Zij, Vrouwe Wijsheid, gaat over vraagstukken als samenhang, binding en verbinding;  
over de relatie tussen het menselijke en het Goddelijke; 
ze gaat over het intermenselijke; 
zij gaat over de Natuur; 
zij gaat over kracht,  
over omkering (metanoia); 
en transformatie (theosis). 
Laten we haar in Vredesnaam verwelkomen en omarmen. 
 
Noten 
(1) Barker, Margaret. Temple Theology, SPCK, 2004. p. 17. 
(2) Voor meer informatie over Margaret Barker , haar werk en haar publicaties: ‘www.margaretbarker.com’.  
(3) Meer informatie hierover in: Barker, Margaret. The Great High Priest’, the temple roots of Christian Liturgy. 

Geraadpleegde bronnen 
Bijbelvertaling. De Heilige Schrift, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973. Spreuken 8:1-5 
Barker, Margaret. The Great High Priest, T&T Clark International, London/New York, 2003. p. 73-145 en p. 239-
261.  
Barker, Margaret. The gate of Heaven, SPCK London, 1991. p.57-79. 
Barker, Margaret. Temple Theology, SPCK, 2004, Preface, 
Eliade, Mircea. De Transcendentie van het Dagelijks Leven, Servire Uitgevers B.V., 1987. 
 
Lezingenreeks, transcript: 
Egmond, Daniël van. De Tempel van de Mens, 2008, (www.stichtingarcana.nl) 
Egmond, Daniël van. Metatron, 2012, (www.stichtingarcana.nl’) 
 
Hands-out: 
Barker, Margaret. 
Meer, Annine van der. 
 
 


