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Om een duistere reden staat er in de bijbel dat God hemel en aarde geschapen heeft.
In feite gaat het volgens de Hebreeuwse oertekst om de Elohim, maar die worden in
de joodse traditie als rechters opgevat. Het Hebreeuwse JHWH wordt als Adonai,
‘Vader’, uitgesproken en daarmee is de Moeder God uit het zicht verdwenen. Er is de
Here God overgebleven, een Vader God die een avontuur aangaat met het joodse
volk waarbij Kanaän, het beloofde land, centraal staat.
Dit land ligt in een regio waar hevige gevechten en bombardementen normaal zijn.
Hoe is dat mogelijk? Het medium Judith Moore heeft al jaren terug ontdekt dat de
God van de drie monotheïstische godsdiensten onbetrouwbaar is. Er is een Jehova die
een God van liefde is en door haar Jahwe wordt genoemd. Maar er is ook een
Jehova die een God van oorlog en strijd is en het Midden-Oosten in een groot
slagveld heeft veranderd.
Onlangs heeft Judith in een visioen gezien dat Maria Magdalena als de vrouwelijke Christus de
oorlogszuchtige Jehova tot bedaren heeft proberen te brengen. Maria Magdalena ging voor de troon van
Jehova staan met haar linkerhand op haar hart en haar rechterhand gericht op de God van oorlog en strijd:
‘Jehova, voer de legioenen van demonische legers niet langer naar de oorlog toe om bloed over de
mensenkinderen te brengen. Jehova, het kwaad is machtig op aarde en de kreten van de onschuldigen
echoën door de hemelen. Ik beveel je nu dat je door het licht zult worden bevrijd en niet langer hele naties
zult verdoemen… Jehova, het tijdperk van oorlog moet op aarde ophouden. Roep je legers, zowel die van de
engelen als die van de demonen, terug, zoals ik jou nu beveel, opdat de oorlogen in de hemelen niet langer
de oorlogen van de wereld zullen spiegelen…
Ik roep de kinderen van God op, elkaar te vergeven en zichzelf te vergeven, want het Tijdperk van Vergeving
is het Tijdperk van Glorie. En de woorden die mijn Geliefde sprak weerklinken door de hemelen en door de
woorden heen van allen die lijden: Vergeef hen, Vader, want zij weten niet wat ze doen… Gezegend zij het
bloed van het Lam, want het bloed van het Lam is het levensbloed en het stroomt in de wateren van de
moederschoot als het eeuwige leven.’
Workshop ‘Ontwaak het Goddelijke Vrouwelijke’..
Met deze achtergrond belooft de komende workshop van 24 oktober in Centrum de Zonnewijzer (Aalsmeer)
indringend te worden. De kwaadaardige Vader God heeft Moeder Aarde en daarmee het vrouwelijke
principe verkracht. Met de ontkenning van de Moeder God is in feite het hart van de schepping ontkend en
is onze planeet in een woestenij veranderd. Nu gaat het er volgens Judith om ons te openen naar de
mystieke kracht van de Moeder God opdat wij haar zegeningen van licht, haar wijsheid en haar leiding
kunnen ontvangen:
‘Wij roepen haar aan om ons te helpen vergeven, om het gewonde vrouwelijke te genezen en als een feniks
uit de as van de vernietiging van onze planeet op te rijzen om een toestand van goddelijke relatie met het
heilig mannelijke aan te gaan. Het gewonde vrouwelijke, binnen in ons en buiten in de wereld, roept om de
kracht van dit licht. Wij komen samen in een cirkel van liefde opdat de macht van de Moeder God via het
heilige centrum vloeit om vereniging naar de wereld te brengen.’
De workshop waaraan Judith Moore, Renske Danceskills, John Consemulder bijdragen vindt plaats op een
moment dat miljoenen mensen op de vlucht geslagen zijn en de verhoudingen in de wereld zodanig zijn dat
geen enkele regering de spiraal van geweld lijkt te kunnen doorbreken. Er zit dan ook niets anders op dan
de spiraal van geweld in onszelf te doorbreken en te gaan staan in het licht van een bron die niet door
negatieve krachten is verontreinigd en uit zuivere liefde en compassie bestaat.
Enigszins onverwacht ben ik zelf ook bij deze workshop betrokken geraakt en ik heb mij afgevraagd wat ik
zou kunnen bijdragen. Vanuit de dieptepsychologie weet ik dat het goddelijk vrouwelijke alleen maar in het
leven van een man tot vrucht kan komen als hij een relatie weet te leggen met de anima. Hoe je een
dergelijke relatie legt heb ik beschreven in mijn sprookje ‘Joël en de verloren Graalprinses.’
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Daarbij heb ik dankbaar gebruik gemaakt van wat Judith in haar transmissies over Maria Magdalena, haar
dochter Sara en de Heilige Graal heeft doorgegeven. Tegelijkertijd heb ik mijn fantasie laten gaan en van
Sara een animagestalte gemaakt die de joodse Joël op het pad van de Witte Roos begeleidt. De Witte Roos
is een symbool van Maria Magdalena. Sara zegt tegen Joël:
‘Ik geef je een witte roos ten teken van de zuiverheid van onze relatie en ook als teken
van de weg naar heelheid die je bent ingeslagen. Die witte roos speelt een belangrijke
rol in het leven van mijn moeder. Ik begrijp niet alles van mijn ouders, maar wel dat zij
een weg geopend hebben van duisternis en ellende naar licht en liefde. Wat voor hen
persoonlijk telde was dat zij deze weg gezamenlijk gingen om aan alle offers en alle
leed een einde te maken. Mijn moeder stond met een witte roos klaar om op
paasochtend een nieuw tijdperk in te luiden, het tijdperk van de opstanding. Deze tuin
waarin ik verblijf is een herinnering aan dat moment en wordt de tuin van de Witte Roos
genoemd.’
In het sprookje heb ik verder de gedachtegang verwerkt dat de erfenis van Ethiopië als het land van de
Moeders in Amsterdam terecht zal komen. Een van de redenen is dat Ethiopië in politiek opzicht zo onvrij is
dat daar de eigen erfenis van de koningin van Sheba op dit moment niet tot bloei kan komen. Mensen
vluchten ook weg uit het naburige Eritrea. Onze hoofdstad is een van de plekken in Europa waar Afrikaanse
vrouwen een nieuw leven kunnen opbouwen. Omgekeerd kunnen wij naar Ethiopië reizen om ons direct met
dit prachtige land te verbinden. Judith is dit voorjaar met twee vriendinnen in Ethiopië geweest en in de buurt
van Axum heeft zij de geboorteplaats van Maria Magdalena bezocht. Ook werd zij zich bewust van de diepe
band tussen Ethiopië en Jamaica:
‘In de tijd van de oorsprong van de grote beschavingen van licht vormde Ethiopië als het Moederland van
Afrika het hart dat alle takken van de Levensboom verenigde, want Ethiopië is het hart van de Levensboom.
Uit het hart van Gods heilige koninkrijk kwamen twaalf takken voort. De tak van Juda is met Jamaica
verbonden omdat de Ethiopiërs en de Jamaicanen één volk vormen… De verloren gegane Tafel van Juda
spreekt van de goddelijkheid van de mensheid en van de heilige kennis dat we niet gescheiden zijn van de
oorsprong van onze ziel en dat alle naties aan één bron van leven ontspringen.’
Op Jamaica heeft Judith de Tafel van Juda teruggevonden en daarmee de stam van Juda
verenigt:
‘De Tafel van Juda erkent de bloedlijn van de Leeuw en de stam van Juda die Ethiopië en
Jamaica verenigt en daarmee de bloedlijn herstelt. Het herstel van deze tak verenigt de
gehele mensheid en herstelt de goddelijkheid, de verbinding en de relatie van alle twaalf
stammen van David. De Tafel herstelt hun oorsprong in het bewustzijn van God de
Almachtige via het Tabernakel van Zion.’
Kortom het gaat niet alleen om de erfenis van Ethiopië, maar ook om de Leeuw van Juda
die Ethiopië en Jamaica met elkaar verenigt. Om deze reden droeg Bob Marley enkele jaren
voor zijn dood de ring met het zegel van de Leeuw van Juda. Voor hem was Ethiopië enige
tijd het beloofde land waar de zwarte bewoners van Jamaica een nieuw leven zouden
kunnen opbouwen. Maar keizer Haile Selassie werd vermoord en toen gaf diens zoon Asfa Wossen via de
ring van zijn vader aan Marley de erfenis van Ethiopië door.
De Leeuw van Juda is in de Openbaring van Johannes het Lam Gods dat uitziet naar de Bruid die als het
Nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. Maar waar gaat die bruiloft plaatsvinden als de hele wereld in
brand staat? Volgens mijn sprookje zou Amsterdam een van de aangewezen plekken kunnen zijn. En het
gekke is, Sara is het er nog mee eens ook. Eind juli merkte zij tegenover mij op:
‘Maria Magdalena is als Ethiopische volop met de huidige tijd verbonden. Ethiopië is het land van de
Moeders en dit land is in Amsterdam aanwezig. Jij hoeft niet naar verre oorden te reizen. Voor jou is het
gemakkelijker naar Amsterdam te gaan, afgekort A’dam, de eerste mens. Laat het sprookje werkelijkheid
worden. Je hoeft Amsterdam niet te bedenken. Die stad is er al. De stad draagt het verdriet van de
verdwenen en weggevoerde Joden. Joël zou er geboren kunnen zijn, maar dan ontheemd in een stad zonder
ziel. Laat de Ark uit Ethiopië komen, de Ark die David dansend naar de heilige stad bracht. Droom de mythe
verder. Laat A’dam de stad van Sara worden.’
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Er is een vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten en een uit Afrika. Vaders en moeders zijn op de vlucht
omdat er voor hun kinderen in het land waar zij wonen geen toekomst meer is. In Jeruzalem is geen tempel
van Salomo meer, maar in Amsterdam is er een paleis op de Dam. In Ethiopië is de Ark van het Verbond
goed verborgen, maar de Ark in het hart van mensen kan ongezien de douane passeren op weg naar
Europa als het nieuwe beloofde land. Eigenlijk was de hele aarde bedoeld als het Nieuwe Jeruzalem, maar
als dat visioen nu nog te hoog gegrepen is, kunnen we in Amsterdam beginnen, maar ook in Aalsmeer…
WORKSHOP ZET DE INTENTIES
Tijdens de workshop gaan we via meditatie, dans en muziek de takken van de Levensboom tot leven
wekken. De Levensboom die via de Kabbala bekend is geworden kent in traditionele vorm maar tien takken,
tien sefirot of bollen van licht, terwijl er toch minstens twaalf stammen van Israël zijn. Het lijkt erop dat één
tak ruw is afgebroken om de harmonie op aarde te verstoren. Irene Vollenhoven die Judith op haar reis van
Ethiopië heeft vergezeld heeft al ervaren dat de ontbrekende sefirot tot leven gewekt kunnen worden.
De elfde sefirot staat voor compassie, de twaalfde voor vreugde en de dertiende voor genade. Sara is als het
licht van de dertiende Zon, het licht van de Centrale Zon intiem met de dertiende sefira verbonden. En als zij
ons oproept van Amsterdam de stad van Sara te maken, dan gaat het erom om door deze smeltkroes van
culturen het licht van genade te laten vloeien. Ooit zijn we uit genade gevallen door een gebrek aan
compassie. Maar nu staan we op het punt de heelheid van de mensheid te herstellen. En dat gaan we op 24
oktober in praktijk brengen..!
Workshop over het ontwaken van het goddelijk vrouwelijke
Centrum Zonnewijzer
Linnaeuslaan 2 b, 1431 JV Aalsmeer
Zaterdag 24 Oktober a.s. 11:00 – 18:00 uur
Toegangsbijdrage/donatie: € 66,(incl. lunch, koffie en thee)
Een deel van de dagopbrengst is bestemd voor moeders in nood.
De organisatie van de workshop is in handen van
Renske Skills en John Consemulder
van Centrum Zonnewijzer
Neem voor nadere informatie contact met hen op via: www.centrumzonnewijzer.nl
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