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Maria Magdalena in esoterisch perspectief

Op 23 oktober jongstleden vierde Loge 
Utrecht haar 120-jarig bestaan met een 
lezing van Annine van der Meer: Maria 
Magdalena in esoterisch perspectief.

In 2010 verscheen de vertaling van een 
oude tekst die tot dan toe onbekend was 
gebleven. The Gospel of the beloved 
Companion (het Evangelie van de Geliefde 
Metgezellin), vertelt het verhaal van 
Yeshua de Nazoreeër (Jezus) verteld door 
Miryam (Maria), bijgenaamd de Migdala, 
de geliefde metgezellin en echtgenote 
van Yeshua. De tekst is geschreven in 
het Alexandrijns Grieks en werd in de 12e 

eeuw in het Occitaans vertaald. Beide geschriften werden eeuwenlang 
zorgvuldig geheimgehouden en bewaard ergens in Zuid-Frankrijk. De 
huidige vertaling is opgedragen aan de Katharen die in de 13e eeuw 

vervolgd, vermoord en verbrand werden.

In Isis Ontsluierd schrijft mevrouw Blavatsky al dat de Bijbelse evangeliën zoals 
wij die nu kennen, in de loop van de tijd sterk veranderd en vervalst zijn. Sinds de 
ontdekking van de Nag Hammadi bibliotheek in 1945 kennen we andere (gnostische) 
evangeliën en geschriften die niet in de Bijbelse canon terecht zijn gekomen.

Uit The Gospel of the beloved Companion blijkt dat Jezus 
niet uit Nazareth kwam; hij kwam uit Judea en was een 
Nazoreeër. De Nazoreeërs waren een groep die tot 
de Essenen behoorde, maar minder strikt was dan de 
Esseense groepen die eerder in Qumran leefden. Miryam, 
Maria, kwam niet uit Magdala (dat bestond nog niet eens in 
hun tijd); zij is dezelfde als Maria van Bethanië, de zuster 
van Martha en Eleazar (Lazarus). De naam Migdala is een 
eretitel en betekent ‘de hoog verhevene’, ‘de ingewijde’. Zij 
was de geliefde discipel.
Ons huidige evangelie van Johannes vertoont grote 
overeenkomsten met The Gospel of the beloved Companion, 
maar is later sterk veranderd. Zo werd ‘de geliefde leerling’ 
in latere versies een man en werd Maria Magdalena afgeschilderd als een naamloze 
zondige vrouw. De ‘oerversie’ van The Gospel of the beloved Companion werd door 
een groep vluchtelingen, waaronder Miryam de Migdala, in 44 n.C. meegenomen 
naar Zuid-Frankrijk waar zij predikte en uiteindelijk overleed.

De gnostische teksten en ook The Gospel of the beloved Companion staan in de 
oude traditie van Israëls eerste tempel, die in 585 v.C. door de Babyloniërs werd 

verwoest. De elite van Jeruzalem werd weggevoerd in Babylonische ballingschap. 
In de eerste tempel werd ook Sophia, de vrouw van en naast God, vereerd. Toen 
de Joodse ballingen terug mochten naar Israël ging het religieuze roer volledig om: 
Jahwè was de enige God zonder vrouw naast hem. Het oude gelaagde godsbeeld, 
profeten, profetessen en hun spirituele hemelreis werden verboden. Sophia, 
Wijsheid, verdween uit beeld. De vrouw werd ondergeschikt aan de man. Hiervoor 
moest het Oude Testament flink worden aangepast en kwam er een tweede wet: 
Deuteronomium.
Jezus wilde de oude Joodse traditie van de eerste tempel in ere herstellen.

Annine nam ons mee door The Gospel of the beloved Companion, vergeleek dit 
met ons huidige Johannesevangelie en legde hier enige gnostische teksten zoals 
het Thomasevangelie, het Evangelie van Filippus en het Evangelie naar Maria 
(Magdalena) naast. 

Uit The Gospel of the Beloved Companion komt een duidelijke 
tijdlijn naar voren van de doop, maart 29, tot de kruisiging en 
opstanding in 33.
Je kunt hierover uitgebreid lezen in haar nieuwe boek: Maria 
Magdalena ontsluierd.

The Gospel of the beloved Companion heeft een belangrijke 
boodschap voor onze huidige tijd. Het vertelt onder meer over 
de zeven stadia op het Pad en de spirituele hemelreis. Vanuit de 
dualiteit tegen de dualiteit vechten heeft geen zin, we moeten 
de dualiteit overstijgen; intunen op een hogere frequentie. 

De redactie van Theosofia feliciteert Loge Utrecht met dit gedenkwaardig jubileum.

Verslag door Marianne Plokker

6-Delige lezingenreeks: Maria Magdalena Ontsluierd. 
Zes online lezingen bij het boek Maria Magdalena Ontsluierd door Dr. Annine van der Meer te beginnen op 
zondag 3 oktober met vervolglezingen op 7 november, 5 december, 9 januari, 6 februari en 6 maart 2022. 
Ook tijdens en zelfs na de lezingencyclus kan men instappen. De reeks wordt gegeven in samenwerking 
met Drs. Karin Haanappel en is te zien via haar Webinar-systeem. 
Vandaar dat er kosten aan verbonden zijn. Zie https://bit.ly/2ZBWsg0

Werkwijze. Iedere deelnemer krijgt een PDF van de Nederlandse vertaling van het Evangelie van 
Miryam de Migdala (te downloaden in de online leeromgeving). Per college wordt het evangelie aan 
de hand van een hand-out achtereenvolgens in zes delen doorgenomen. Verbindingen worden gelegd 
naar Vrouwe Wijsheid uit Oud-Israël en de apocriefe teksten van het Oude en Nieuwe Testament die 
niet tot het mainstream joden- en christendom behoren. Maar juist daar kun je achterliggende informatie 
over Wijsheid terugvinden die de woorden en daden van Miryam de Migdala en Jeshua als dochter en 
zoon van Wijsheid betekenis geven. Daarnaast ontvangt men een PDF met het vierde Evangelie van de 
Geliefde Leerling.


