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‘Maria als de Vrouwe van alle Volken’

Twee verrassende lezingen over het belang van Wijsheid als Maria voor de vroege Hebreeuwse
christenen. Met als primeur de eerste openbare lezing in Nederland over het decoderen van een
van de controversiele loden boekjes uit Jordanië.
Lezing 1. Wijsheid als de oudste ‘Vrouwe van alle volken’ die Maria voorging.
In Amsterdam verscheen tussen 1945 en 1952 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: the Grote Vrouwe of de
gebira, de Koningin, de Levende of Eva, de Heilige of Qudshu, God met de borsten
of Shaddai en Asjera/Asjrata of Zij die gelukkig maakt. 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 harmonie en de balans in de kosmos te
handhaven. Wanneer de engelen zongen vierden en vertegenwoordigden zij de
harmonie van de schepping. Dat is de reden waarom christenen tijdens de
eredienst zingen en soms dansen.
In het oude Jeruzalem was het hoofd van deze engelen de gezalfde koning, de Messias. Sommige
Hebreeuwse teksten beschrijven rituelen in het Heilige der Heiligen die de mens transformeeerden 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. Johannes noemde de christenen ‘ kinderen
van het licht’. Jezus leerde dat ieder die in hem geloofde als de Engel van Wijsheid, met hem verenigd zou
worden in het hernieuwde verbond van Vrede, Liefde en Licht.
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 Jordanie
in 2005.

Lezing 2. De loden boekjes onthullen een oud mysterie van Maria. Dr Margaret Barker
Velen denken dat Maria slechts een eenvoudig aards meisje was die de moeder werd van Jezus, de
Messias. Niets is minder waar. Zij is verre van dat. 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 karaktaristieke functies. Haar functies
omvatten onder andere: Moeder van God, de Baarmoeder, de Grote Vrouwe of de gebira, de Koningin en
de Duif van Jahwe. Haar titels zijn onder andere: Hayya of Chaya of Eva de Levende, Qudshu de Heilige,
Shaddai of God met de borsten en Alma de verborgen Maagd. Zij was de Boom van Leven die
gesymboliseerd werd door de menora, zoals het coverblad van het bewuste loden boekje toont.
Een van haar titels in het loden boekje is het Hebreeuwse equivalent van de Griekse titel ‘ Theotokos’ of
Baarster van God. Dit is Maria’s titel in de Orthodoxe Kerk die nog nooit tevoren gevonden is in het
Hebreeuws. In dit loden boekje klinken echos door uit de laatste wijsheidschool in Jerzualem. Deze tradities
warden gekoesterd en bewaard door de eerste christenen. De naam ‘ christenen’ betekent de ‘gezalfden’ .
Ze waren de nieuwe kinderen van de Vrouwe, die haar verbond van vrede met heel de schepping en alle
volken herstelden en onderhielden.

Het loden boekje dat ter beschikking van de wetenschap is gesteld, eigen foto, april 2017

