Mevrouw Blavatsky,
dochter van Wijsheid
Verslag door Annine van der Meer over deze lezing die zij op 5 februari 2013
in Loge Rotterdam gaf (bewerkt).

- Annine van der Meer

Dr. Annine E.G. van der Meer is voorzitter van de Academie PanSophia en lid van de
TVN. Zij is godsdiensthistoricus en symbooldeskundige, heeft veel gereisd om het
spoor van de verborgen Moeder in teksten, kunst en symbolen terug te vinden en
schreef diverse boeken. In oktober 2011 leverde zij een bijdrage aan het najaarsweekend van de TVN, De Eeuwige Moeder. In maart 2013 verscheen haar boek
The Language of MA, the Primal Mother, the Evolution of the Female Image in
40,000 years of Global Venus Art.
Op zaterdag 6 juli 2013 vindt in de Besant Hal van het Internationaal Theosofisch
Centrum in Naarden de conferentie Het Eeuwig Vrouwelijke plaats. Centraal staat de
universele mysterietraditie van Wijsheid, haar verdwijnen in Oud-Israël en haar
terugkeer in de 21e eeuw. Het onderwerp zal zowel in historisch
als esoterisch opzicht belicht worden.
Sprekers: dr. Margaret Barker (bijbelgeleerde uit het UK), drs. Ronald Engelse
(Vrij-Katholieke Kerk Rotterdam), dr. Annine van der Meer (Academie PanSophia)
en dr. Gert Jan van der Steen (Vrij-Katholieke Kerk Nederland). De lezingen van dr.
Barker zullen in het Engels gehouden worden. Zie www.academiepansophia.nl
onder Lustrum Divine Female Power.
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Het embleem

De]ZihX]ZgbhiVViVVc]ZiWZ\^cZc
VVc]ZiZ^cYkVcYZaZo^c\VahZZchddgi
Vae]VZcdbZ\V]ZiZbWaZZbkVcYZ
I]Zdhde]^XVaHdX^Zin#KVcj^iZZc\gdiZ
[did^cZZcolVgZa^_hi]dd\VVcYZ
bjjg`^_`ibZkgdjl7aVkVih`n&-(&"
&-.&dcYZgodZ`ZcYdedchcZZg#>c
ZZchi^aaZ]dZ`WgVcYiZZc`VVghČ
=ZiZbWaZZbkVcYZI]Zdhde]^XVaHd"
X^ZinhiVVikddg]Zi:Zjl^\ZYViigVch"
XZcYZci^hZcWdkZcYZhX]Zee^c\hiVVi!
iZgl^_a]Zidd`^bbVcZciZc^cldcZcY
^h^cZa`Z\ZhX]VeZckdgb#
 7^ccZc]ZikZaYkVcbVc^[ZhiVi^Z!
YZgdcYZX^g`ZakVcYZhaVc\Y^Z^cYZ
hiVVgiW^_i!o^_cZgYZilZZYddgZZc\Z"
kadX]iZcYg^Z]dZ`ZckVc\ZZhiZchid[#
9ZYdc`ZgZcVVgWZcZYZckddgYZ^cYV"
a^c\kVcYZ\ZZhi^cYZhid[ZcYZa^X]iZ
cVVgWdkZckddg]Zidehi^_\ZckVcj^i
YZhid[idi\ZZhi#
 >cYZYg^Z]dZ``dbZcYZYg^ZVVc"
\Zo^X]iZckVc]Zi:Zjl^\ZhVbZc/
<dYYZKVYZg!<dYYZBdZYZgZc<dY
YZOddc$9dX]iZg#>cY^V`Zci7gV]bV!
K^h]cjZcH]^kVZc]jclZYZgo^_YhZ
h]V`i^h#=ZidjYZ:\neiZ`Zci>h^h!
Dh^g^hZc=dgjh#>ciVaadoZdjYZUXjaij"
gZc^cWVaVch`ZcibZcbVccZa^_`ZZc
kgdjlZa^_`ZdgYZhkVc^c\Zl^_YZc!Y^Z
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hVbZclZg`Zcdbidi^co^X]i^c]Zi]dZ
ZclVVgdbkVcYZhX]Zee^c\!`dgidb
idiL^_h]Z^YiZ`dbZc#
 LViY^ZdcYZghiZl^iiZYg^Z]dZ`Zc
]ZiigVchXZcYZgZc^cYZ\ZZhiWZigZ[i/
hdbb^\ZbZchZcbZcZcYVio^_YZ
\ZZhibdZiZcUWZkg^_YZckVcYZhid[#
O^_YZc`ZcYVi]ZicdY^\^hiZdci]ZX]"
iZcVVcVaaZhlViYZVVgYZkddghX]ddch
W^ZYi!bVVgYZegV`i^hX]ZL^_h]Z^Y
aZZgi^ZihVcYZgh/l^aaZcbZchZc\gdZ^"
Zc^c\ZZhi!YVcbdZiZco^__j^hiVVg"
YZc!lVciVcYZghdciVVgYi]jced\^c\
dbiZkZg\ZZhiZa^_`Zc^ckZgYdgY^ciZa"
aZXijVa^hbZZckZghiVgYgVi^dcVa^hbZ0
^cYZ[gjhigVi^ZkVcY^Z\ZcZY^ZVai^_Y
Wa^_[iodZ`ZcbVVgcdd^ioVak^cYZc0^c
YZolZkZgY^Zc^ZihXdcXgZZih^cYZhid[
cZZgoZiČ
 7VaVchZcZZc]Z^Y^hiZk^cYZcYddg
iZVVgYZc!Yjhkda\iZgZZcWVaVchdZ[Z"
c^c\Y^ZYZilZZYg^Z]dZ`Zc^cWVaVch
ZckZgkda\ZchidiZZc]Z^YWgZc\i#9ddg
YZVVcYVX]icVVgWj^`ZckdZiZciZ
WgZc\Zc\V_ZgZhdcZgZcbZiYZVVgYZ!
igZ`_ZYZVVgYZZcZg\^ZVah]ZilVgZ
db]dd\lVVgYddgYZa^X]iZcZg\^ZkVc"
j^iYZ`dhbdhk^VYZ`gj^c`Vc^cYVaZc#
Cj]ZZ[i]ZikgdjlZa^_`eg^cX^eZZZc
kVid[\gVVa\ZkdgbYlVVg^c]ZibVc"
cZa^_`eg^cX^eZkVca^X]iZcZcZg\^Z
kdgb`Vc`g^_\Zc#KVcj^iYZoZilZZ"
]Z^Y^cWVaVchdcihiVViZgZZckZaYkVc
ZZc]Z^Y#
 =ZikgdjlZa^_`Z^hegV`i^hX]#>`
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kgVV\YZVVclZo^\Zco^X]^cY^ikZaY
bZiZa`VVgiZkZgW^cYZcZc]ZilddgY
666DDDBBBiZo^c\Zc#>`]ddg
bZoZa[oZ\\ZcYViY^ikZaYkVcZZc]Z^Y
dchhVbZcYddgYZVkdcYoVaYgV\Zc#
9Vi_Zc^Zih]ZWiVVc[^adhd[ZgZcdkZg
]ZikgdjlZa^_`eg^cX^eZVah_Z]Zidd`
c^Zi^cYZegV`i^_`kdZaiZcZgkVVgiZc
YViYZWVaVchijhhZc]Zi`dhb^hX]Z
bdZYZg"ZckVYZgeg^cX^eZW^ccZc_Z
Z^\ZcZcZg\^ZhnhiZZbYZhaZjiZaidi
ZZc]Z^Y^h#

aliteiten, zoals vrouwelijk en mannelijk.
In deze fase van bewustzijn is er het
godsbeeld van de Grote Moeder die de
mensheid als haar kind bij de hand neemt
en leidt. Overwegend vrouwelijke kunst
uit Oude en Nieuwe Steentijd vormt het
bewijs voor het feit dat deze periode
veel vrouwelijke ingewijden kende, dochters van de Moeder.

Een overzicht van de ontwikkelingsfasen
van het menselijk bewustzijn:
Het gelukkige begin. In de menselijke
geschiedenis is er naar mijn mening een
eerste fase van eenheid en overvloed
geweest, ‘het paradijs’. Deze zou in de
periode voor 10.000 v. Chr. gesitueerd
kunnen worden.

Sedes Sapientiae
Venusbeeldje

De kindertijd. Daarna kiest de mensheid
voor een diepere incarnatie in de stof.
Men verlaat de gelukzalige eenheidsfase
en komt terecht in de wereld van du60
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Vrouwelijke ingewijden. Voormoeders,
uitgebeeld in kleine ‘venusbeeldjes’, zijn in
deze tijd belangrijk, omdat zij na de dood
de familie en clan beschermen en leiden.
De voormoederbeeldjes dienen als huis
voor hun zielen en worden (tot op de
dag van vandaag, bij Siberische stammen)
bij het haardvuur bewaard. De aardse
nazaten houden contact met de voormoeders over de dood heen. Zij maken
sjamanistische reizen door de sferen
heen. De eerste sjamanen zijn vrouwen, energiewerkers, grote ingewijden
die sterk van geest zijn en dan wellicht
minder diep in de stof geïncarneerd zijn.
Daardoor kunnen ze makkelijk uittreden
en schouwen in de geestelijke werelden.
Daar zien en begrijpen ze hoe de kosmos in elkaar zit; ze zien de eenheid en
samenhang der dingen.
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De puber-tijd. Na deze fase gaat de mensheid puberen. In het godsbeeld ontwikkelt zich nu de vaderfiguur, die de mensheid wetten voorschrijft, grenzen vastlegt
en paal en perk stelt aan het puberend
gedrag. De puber wil het huis verlaten,
zelfstandig op eigen benen staan en een
eigen weg gaan. Nu ontwikkelt zich een
materialistisch wereldbeeld waarin voor
geest, ziel en onzichtbare energieën uit
andere dimensies geen plaats meer is.
De volwassenheid. In de 21e eeuw breekt
voor de mensheid de periode van
volwassenheid aan. Het is de tijd van de
herinnering aan oude vermogens waar
men ooit verbinding hield met multidimensionale onzichtbare werelden,
waarin men met klank genas en grote
werken verrichtte. Het is de tijd voor het
herinneren van de Moeder, omdat zij de
verbinding verzorgt met de geestelijke
werelden. Zij spreekt tot de ziel en zal
de mens eraan herinneren wie de mens
werkelijk is en over welke onvermoede
kosmische vermogens de mens beschikt.
Er zijn mensen geweest die in de 19e
eeuw aan het begin stonden van het
ontsluieringproces van de grote Moeder.
Eén van hen was mevrouw Blavatsky.

Mevrouw Blavatsky en
de Eeuwige Moeder.
 BZkgdjl7aVkVih`n\ZZ[iVVc]Zi
WZ\^ckVc9Z<Z]Z^bZAZZg^cYZHiVc"
oVhkVc9onVcc^ZjlZcVbZcVVcYZ
dZg"ilZZ]Z^Y"ZcYg^Z]Z^YY^Z^c^ZYZgZ
XjaijjglZZgVcYZgZcVbZc`g^_\i#
>cHad`V&kVcHiVcoV&WZ\^cio^_bZi
YZ:Zjl^\ZBdZYZg&#&#>ZihkZgYZg
hegZZ`io^_dkZgYZKVYZgZcYZBdZYZg
ZcYZOddcY^ZvvclVgZckddgYViZg
ZZcc^Zjll^Za\^c\YgVV^Zc&#*#>c
HiVcoV(olZaiYZBdZYZgÑcVYZaVVi"
hiZig^aa^c\ÑdeZcoZio^X]kVcW^ccZc
cVVgWj^iZcj^i(#&#
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Mevrouw Blavatsky en de
Moeder – Vader.
>cY^kZghZHiVcoVhhegZZ`io^_kVc
KVYZg"BdZYZg'#+0(#&%#9^iYdZio^_
^c]VVgi^_Y!aVc\kddgYVi^c&.)*ZZc
W^Wa^di]ZZ`kVcdjYX]g^hiZa^_`ZiZ`hiZc
W^_CV\=VbbVY^ldgYiiZgj\\Zkdc"
YZc0]^Zg^cldgYiY^ZilZZ"ZcZ\dY"
]Z^YVVc\Zhegd`ZcVahUBdZYZg"KVYZg
ZcUKVYZg"BdZYZgo^Zb^_cWdZ`
KVcHde]^VidiBVg^V(&&!((&!(((#
BZkgdjl7aVkVih`n^h^cYZlVVgYZ"
g^c\kVcYZ\cdhi^hX]"X]g^hiZa^_`ZCV\
=VbbVY^iZ`hiZc!lVVg^cL^_h]Z^Y
]Zio^_Vah:ZghiZ7Z\^chZa!]Zio^_Vah
IlZZYZ7Z\^chZaZcXdbeaZbZcikVc
]ZibVccZa^_`Z:ZghiZ7Z\^chZa!]VVg
i^_YkZgkddgj^i#

Het vrouwelijk aspect van de godheid raakt verloren.
LVVgdb^hY^iodc^Zjl^c]VVgi^_Y4
KVcV[]ZiWZ\gVkZckVcYZCV\
=VbbVY^"W^Wa^di]ZZ`^c(+,^h]Zi
kZgW^ZYZckVc]Zi\Za^_`lVVgY^\Z
bdZYZgVheZXikVcYZ\dY]Z^YZc]Zi
dcYZgYgj``ZckVc]ZikgdjlZa^_`ZZc
YZkgdjllZgZaYl^_YjhVcXZ\Zldg"
YZc!^c`Zg`ZchiVVi#BZkgdjl7aV"
kVih`neaVVihi^c]VVgi^_YYZ:Zjl^\Z
BdZYZgdec^ZjldeYZaVcY`VVgikVc
]ZiWZljhio^_ckVcYZlZhiZghZlZgZaY#
9VVgdb^hBZkgdjl7aVkVih`nb^_ch
^co^ZchZZcYdX]iZgkVcL^_h]Z^Y#

Bronnen van Wijsheid.
=Zi^hYZkgVV\lVVgo^_YZoZL^_h]Z^Y
kVcYVVc]VVai#CVijjga^_`^ho^_]^ZgidZ
kVc]d\Zg]VcY\Z^che^gZZgY#IdX]o^_c
ZgÑodVah^`VaZZgYZgde]ZicV_VVgh"
lZZ`ZcY9Z:Zjl^\ZBdZYZgbZaYYZ
Ñdd`XjaijgZaZVX]iZg\gdcYZc^c]VVg
Z^\ZcaZkZc!Y^Z]VVgWZigd``Zc]Z^YW^_
YZ\dYYZa^_`ZL^_h]Z^YcVYZg`jccZc
kZg`aVgZc#
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India.
I^_YZch]VVgkZgWa^_[^c>cY^VbdZi
BZkgdjl7aVkVih`n^cgZX]ihigZZ`h
XdciVXi\Z`dbZco^_cbZiZZcaZkZcYZ
kZgZg^c\kddgYZBdZYZg^c>cY^V#
Kda`hgZa^\^Zh^c>cY^Vo^_cZZchX]Vi`V"
bZgkddgcd\hiZZYhaZkZcYZigVY^i^Zh
j^iZZckddg"KZY^hX]ZdZgXjaijjg#
GZXZciZa^_`o^_cZgVVcYZddhi`jhikVc
>cY^VgZa^}[hj^iYZoZXjaijgZcde\Z\gV"
kZc!odWZg^X]iYZ>cY^VI^bZhkVc'%
cdkZbWZg'%&'o^Zlll#VXVYZb^Z"
eVchde]^V#cadcYZgkZghaV\Zc#@jhi"
\ZW^ZYZco^_cW^_]Zihi^_\ZckVcYZ
oZZhe^Z\Za\ZaZ^YZa^_`VVcYddgYZoZZ
kZgolda\ZcZc^coZZkZgodc`Zc#

b^a_dZcbZchZc]ZZ[idb]ZahY#BZchZc
^ccddYldgYZcYddg]VVgdg\Vc^hVi^Z
U:bWgVXZi]ZLdgaYYVVYlZg`Za^_`
dcYZghiZjcY/cVZZcgVbedcikVc\Zc
YZkgdjlZccVV^bVX]^cZhZcYZbVc"
cZcZZcWddi#=j^oZcldgYZc]ZghiZaY
d[c^Zjl\ZWdjlY#@^cYZgZcY^Z]jc
djYZghkZgadgZc!ldgYZca^Z[YZkda
de\ZkVc\Zc^clZZh]j^oZc#DcaVc\h
g^ZeYZoZ6bbV!V[`dbhi^\j^iYZ^c
Ddhi">cY^VVVcYZ`jhi\ZaZ\ZcYZZa"
hiVVi@ZgVaV!kgdjlZclZgZaYl^_Ydb
deiZhiVVciZ\ZcYZ]VVikVcbVccZc
j^i]d\ZgZ`VhiZcY^Z]Zcb^hWgj^`Zc
Vahl^aadoZegdd^#DcgZX]i`dbi^cYZ
deZcWVVg]Z^Y/YZBdZYZgdcihaj^Zgi
o^X]ZclZg`i^cYZlZgZaYYddgk^V
hiZg`Z!deVVgYZ\ZcXVgcZZgYZYdX]iZgh
d[6bbVh!YZbdZYZghkVc]Zikda`#
Het is mijns inziens duidelijk dat mevrouw Blavatsky tijdens haar verblijf in
India gevoed werd uit deze oercultuur.
Maar er is nog iets: we moeten nog verder teruggaan tot in haar kinderjaren en
puberteit, willen we de vroegste culturele
invloed begrijpen die haar van kindsbeen
af vormde: Rusland.

Rusland en Moeder Aarde0a^Z[YZ
Amma uit Kerala
De Amma’s.
KZaZYdgeZc^c>cY^V`ZccZcYdgeh\d"
Y^ccZc#DjYZgZXaVcbdZYZghlZgYZc!
idZckZghX]^aaZcYZXaVch^cYdgeZc
\^c\ZchVbZcldcZc!kZg\dYYZa^_`i#
9VVgdb`ZccZcYZdciZaWVgZYdgeZc^c
>cY^V^ZYZgY^kZghZUYdgeh\dY^ccZc#
OZldgYZc6bbVh\ZcdZbY#9Z\gdiZ
]Z^a^\ZHg^6jgdW^cYd]VYZZc\ZZhiZ"
a^_`ZgZaVi^ZbZiUi]ZBdi]Zg#KVcYVV\
YZYV\`Zci>cY^VYZlZgZaYWZgdZbYZ
U]j\"6bbVY^ZdeY^ibdbZciVah
aZkZcYiddcWZZaYkVcbdZYZga^Z[YZ!(&
62
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kddgBdZYZgi_ZGjhaVcYZcBdZYZg
6VgYZ!YVibdZiYZ`aZ^cZ=ZaZcV
EZigdkcV^c]ZiGjhaVcYkVc]VVgi^_Y
bZiYZeVeaZeZao^_c^c\Z\diZc#>cGjh"
aVcY^hZgidideYZYV\kVckVcYVV\
ZZckZgZg^c\kddgYZhVXgVa^iZ^ikVc
BdZYZg6VgYZ#KZaZGjhhZc]ZWWZc
ZZc`aZ^cZYVih_Vd[Wj^iZc]j^h_ZbZi
kda`hij^c!kZgWa^_kZc]^Zg^cYZodbZg
ZckZgWdjlZc]jcZ^\Zc\gdZciZZc
[gj^i#LVccZZg_ZkVcYVV\YZYV\^c
YZGjhh^hX]Z;ZYZgVi^ZdkZgZZcbVg`i
addei!o^Z_ZYZ]djiZcegdYjXiZckVc
l^ciZghZ]j^hka^_i^caVc\Zg^_Zc^c]Zi
\Za^YhiVVc#=Zio^_cYZY^`Wj^`^\Z
bdZYZg[^\jgZc!BVigdZh_`Vhd[
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Rusland en Sophia of de goddelijke
Wijsheid.

Matroesjka’s

BVigZdh`VhY^Z^c]jcgdcYZWj^`^Z"
YZgZ`ZZglZZgZZc`aZ^cZgUbdZYZgi_Z
YgV\Zc0hdbb^\ZhZg^ZhWZkViiZclZa
'%WZhX]^aYZgYZ]djiZcbdZYZgi_Zh#
KVclZ\ZY^ZZ^cYZadoZ]Zg]Va^c\hiVVc
YZbdZYZgi_Zh^cedhiXdbbjc^hi^hX]
GjhaVcYhnbWddakddgYZZZjl^\]Z^Y#
CVVhiVaY^ZVVgYhZbdZYZgi_Zh`Zci
X]g^hiZa^_`GjhaVcYdd`ZZc=ZbZahZ
BdZYZg#=VVgcVVb^hHde]^Vd[L^_h"
]Z^Y#

Icoon van de goddelijke
wijsheid

=Zi`lVbVaZZgYZgVVcYZdgYZ/
BZkgdjl7aVkVih`n]VY^ZihbZiYZ
\dYYZa^_`ZL^_h]Z^Yd[I]ZdHd[^V#
Hde]^V]VYkddgbZkgdjl7aVkVih`n
Yg^ZVheZXiZc/\dYYZa^_`Z`Zcc^hZcYZ
VVgYhZ`jcYZ0ZcVahYZgYZ]ZidcYZg"
hX]Z^Y^c\hkZgbd\ZcdblVVg]Z^YkVc
dclVVg]Z^YiZdcYZghX]Z^YZc#
 6ah`^cYbdZio^_^cGjhaVcYbZi
Hde]^V^cXdciVXio^_c\Z`dbZc#>c
cVkda\^c\kVcYZ=V\^VHde]^V^c
8dchiVci^cdeZa!\ZWdjlYcVVgYZ
bViZckVcYZiZbeZakVc`dc^c\
HVadbd!lZgYZc^cGjhaVcYkVcV[YZ
WZ`Zg^c\kVcYViaVcYcV..-kZaZ
`Zg`Zc\ZWdjlYY^ZlVgZc\Zl^_YVVc
YZ]Z^a^\ZL^_h]Z^Y/^cBdh`dj!@^Zk
ZcCdk\dgdY#>cYZgdcYZ`dZeZad[
Veh^hkVcYZ`Zg`ZclZgYHde]^V$BVg^V
VahBdZYZgkVc8]g^hijh\gddihX]ZZeh
V[\ZWZZaY#9VVgcVVhi`gZZ\L^_h]Z^Y^c
GjhaVcYVVcYVX]i^cYZ^Xdcd\gV[^Z0Zg
kZghX]ZcZcHde]^V"^XdcZc^chddgiZc
ZcbViZc#>cYZa^ijg\^ZlZgYo^_^ciVa
kVc]nbcZcWZodc\ZcZc^cYZ[^adhd"
[^ZZci]Zdad\^ZlZgYo^_WZhX]gZkZc
^c^c\Zl^``ZaYZ`dhbdad\^Z}c#?V!
X]g^hiZa^_`GjhaVcYdcil^``ZaYZZZc
Hde]^dad\^ZY^Z]ZidcYZglZgekVc
\ZhegZ`^hdelZiZchX]VeeZa^_`ZXdc"
\gZhhZc!odVahYVi^cC^_bZ\Zc^c_jc^
'%%,#9Za^Z[YZkVc&.ZZZjlhGjhaVcY
kddgL^_h]Z^YbdZi]Zi_dc\Z`^cYZc
bZ^h_Z^Zih\ZYVVc]ZWWZc#9^igdZeiYZ
kgVV\delVVgYZ[^\jjgkVcL^_h]Z^Y
^c]ZiddhiZgh"dgi]dYdmX]g^hiZcYdb!
lVVgYZGjhh^hX]ZL^_h]Z^YkVcYVVc
`dbi#
In wezen heeft het oosters orthodoxe
christendom niets meer of minder dan
een oudchristelijke Sophia-traditie in zich
opgenomen en aan volgende generaties
overgedragen. Naast een scheppende
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God de Vader kent deze traditie ook een
medescheppende God de Moeder. Die
christelijke God de Moeder komt voort
uit de veel oudere Hebreeuwse traditie.
In Oud-Israël heet zij El Shaddai of God
met de borsten; andere namen voor haar
zijn Ashera, Qudshu, Ruach en Chokma
of Wijsheid.

Ashera van Israël

aan het corrigeren en herschrijven van
de teksten. De Moeder, haar Zoon en
hun beider mysterietraditie en rituelen
werden op honderden plaatsen uit de
teksten weggeschreven. Op 6 juli 2013
zal een specialiste op dit gebied, Dr. Margaret Barker, hierover diverse lezingen
geven (een unieke kans u op de hoogte
te stellen van nieuwe ontwikkelingen in
theologie en mystiek).

Van Sophia naar Maria.

De Hebreeuwse Wijsheid.

In de tijd van de Hebreeuwse aartsvaders, het Verenigd Koningrijk van koning
David en Salomo en de latere splitsing in
een Noord- en een Zuidrijk, is zij in OudIsraël prominent naast de Vader aanwezig
in het oud-oosterse pantheon der goden.
Zij werd vlak voor de val van Jeruzalem
en de verwoesting van de Eerste Tempel
in 589 v. Chr. uit de tempel van Jeruzalem
verdreven. Het volk en de elite moesten
van de overheersers mee op ballingschap
naar Babylonië. Een wettische en puriteinse groep - het hervormde Judaïsme
- kwam na 50 jaar ballingschap terug en
verbood in Judea de beeldverering én de
verering van de Moeder. Ook zette men
zich in de school van de Deuteronomist
64
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De oudere Hebreeuwse traditie met het
vrouw- mannelijk godsbeeld werd door
de ballingen en vluchtelingen die Judea
verlieten meegenomen in de diaspora.
Ze trokken onder andere massaal naar
Egypte. In de diaspora werd de functie
van de Hebreeuwse Wijsheid, toen het
christendom eenmaal doordrong in de
joodse milieus, overgenomen door Maria.
De eerste joodse en hellenistische christenen zagen Maria niet als aardse moeder
van de mens Jezus, maar als Almoeder
die de Zoon gebaard had, in de christelijke traditie ‘de Christus’ genaamd: Christus
als Eerstgeborene van het eerste kosmische mannelijke en vrouwelijke oerpaar.
Het ontzag voor Sophia en Maria, als de
Moeder Gods en Moeder van de Zoon,
werkt tot op de dag van vandaag door
in post-communistisch Rusland. Buiten
de Russisch-orthodoxe kerk is er ook
nog de Grieks-orthodoxe kerk met de
grote verering voor Maria als Panagia of
Alheilige.

Een tegengeluid.
DeY^ibdbZcikVcYZVkdcYj^iZc
ilZZkVcYZidZ]ddgYZgh]jcdc\Z"
cdZ\ZcdkZg^ZihlVi]jc`ZccZa^_`Va
ZkZcYlVgho^i/b^_cgZaVVh^h]jcUc^Zi
i]Zdhd[^hX]\ZcdZ\!lVci]Zi\VVi
]jc^cYZad\ZiZkVV`dkZg]ZiX]g^h"
iZcYdbZciZlZ^c^\dkZgi]Zdhd[^Z#
>`WZcVYgj`YViYZYg^Z]dZ`bZiYZ
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Yg^ZVVc\Zo^X]iZckVc]ZiZZjl^\Z^c
VaaZgaZ^XjaijgZcZ^\ZccVbZc`g^_\Zc
ZcYVi]ZiZZcjc^kZghZZa\Z\ZkZc^h0
`^_`bVVgcVVg:\neiZbZi>h^h!Dh^g^h
Zc=dgjhZccVVg>cY^V#8]g^hijh^hZZc
X]g^hiZa^_`ZcVVbkddg]Zijc^kZghZaZ
`dhb^hX]Z@^cYkVc]ZibVccZa^_`ZZc
kgdjlZa^_`ZdZgeVVgYVidkZgValZZg
VcYZgZcVbZc`g^_\i#>ZbVcYVcYZgh
kjaiVVcYViVaaZhj^ivvcWgdc`dbiZc
YVi]ZiW^_i]Zdhd[^Zj^iZ^cYZa^_`dkZg
Y^ZdcYZga^\\ZcYZZZc]Z^Y\VVi#
Na de pauze vertel ik de aanwezigen
over een bijzondere tentoonstelling, tot
25-08-2013 in het Bijbels Museum in
Amsterdam: Divine Surprise, het vrouwelijke
in God. Meer dan 250 figurines uit OudIsraël, waaronder diverse Ashera figurines met prominente borsten, belichten
onbekende vrouwelijke aspecten van de

mannelijke Jahwe, de joodse god, die zich
later zal ontwikkelen tot die ene mannelijke god van het monotheïsme, ook in
christendom en islam.
=ZiZ^cYZkVcYZVkdcY#=ZildcYZg^h
\ZhX]^ZY/YZhVbZchegVV`bZiYZoVVa
kZgaddeiYncVb^hX]ZceaZo^Zg^\#=Zi
ldgYiZZc\ZVc^bZZgYZVkdcY#>cgVe
iZbedl^hhZaZckgV\ZchiZaaZghZa`VVgV[
ZcldgYiZg\ZaVX]Zc#=jbdg!ZZc]Z^Y!
heZZah]Z^YZcZZck^iVa^hZgZcYZZcZg\^Z
o^_ckdZaWVVgVVclZo^\#>`\VWa^_cVVg
]j^h!de\ZaVYZcZckdaedh^i^ZkZZcZg"
\^Z/^`WZcYVc`WVVgYVi]Zi:Zjl^\
KgdjlZa^_`Zo^X]dec^ZjlkVc]VVg
iVV`\Z`lZiZc]ZZ[i!cVbZa^_`bZchZc
Zc]jcZcZg\^Z}ckZgW^cYZc!W^_Za`VVg
WgZc\ZcZcYZZZc]Z^YaViZcZgkVgZc#
6VcYZkgjX]iZc]Zg`Zc_ZYZaZkZch
Wddb#

(advertentie)

The language of MA the primal
mother - The evolution of the
female image in 40,000 years of
global Venus Art
Annine van der Meer
Uitgeverij A 3 boeken, 2013
ISBN: 9789082031300
587 pages, paperback
Prijs: € 29.95
— Venus Art reflects the consciousness of egalitarian societies of peace in which
women and feminine values play or have played a central role, and where MA or
the MATER or MOTHER and the primal mothers of the clan are central.
— It reveals the symbolic and spiritual character of Venus Art with its basic
themes of life, death, life after death and reincarnation.
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