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Aantekeningen1
In het evangelie naar Philippus wordt Maria van Magdala beschreven als: Jezus’ meest intieme
metgezel, het symbool van de goddelijke wijsheid.
“De metgezel van de (verlosser is) Maria Magdalena. Maar Christus hield meer van
haar dan van (al) de discipelen, en hij kuste haar (dikwijls) op haar (mond).
De overige (discipelen ergerden zich daaraan) … Ze zeiden tot hem: waarom houdt u
meer van haar dan van ons? De verlosser antwoordde en zeide tot hen: Waarom houd
ik niet van jullie, zoals ik houd van haar?
Strijd tussen mannelijke discipelen
-

Maria van Magdala
Orthodoxe stroom, Petrus, de twaalven, teruggegrepen op
oude verhalen
Maria van Magdala visionair en politie/mystiek.

Maria van Magdala die het ‘Al’ kende.
Andere geheime teksten, activiteiten vrouw, uitdaging over de
leiders van orthodoxe gemeenschap met Petrus als
woordvoerder.
P… Sophia (geloofswijsheid).
Petrus klaagt over dominerende rol van Maria in gesprekken met
Jezus en zijn leidende rol. Vraag Jezus Maria de mond te
snoeren en wordt berispt.
Maria: ‘Petrus maakt mij onzeker. Ik ben bang voor hem omdat
hij het geslacht der vrouwen haat.’
Jezus antwoordt: ‘Wie door de Geest wordt geïnspireerd, man of vrouw, van godswege de
opdracht heeft gekregen om te spreken.’
Tekst Maria van Magdala, ca 150 jaar na Jezus geboorte.
Rabonus Maurus 9e eeuw;
Maria = apostel van de apostelen, niet oorspronkelijk manuscript, evenmin als van Nieuwe
Testament + geheime boek van Johannes en de Wijsheid van Jezus Christus.
Berlijnse Codex.
1896 Duitse egyptoloog in Caïro ontdekt en gekocht en meegenomen naar Berlijn,
400 n Chr. Schidisch Koptisie (?)
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Bronnen: Evangelie volgens Filippus, Codex II p. 333, 46 en Evangelie volgens Maria (Magdalena),
Berlijnse Codex p. 1113–1126, In: Slavenburg, Jacob en Willem Glaudemans, De Nag Hammadi
Geschriften. Een integrale vertaling uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex (Deventer,
Deel I 1e dr. 1994, 5e dr. 2000; Deel II 1e dr. 1995, 2e dr.1996)
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1917 Papyrus codex één fragment
gedateerd rond 251 na Chr. (Grieks origineel)
Gnostische tekst heersende theologie.
Nag Hammadi 1946 gevonden, meer belangstelling voor gnostische tekst, daardoor meer licht
gekomen op het evangelie naar Maria.
Gnosis = binnenkant geloof (kennis), ingewijde, ervaring, intuïties, esoterie,
ervaringskennis door contact met de opgestane Christus.
De kennis van ingewijden ontwikkelt zich tot kennis voor ingewijden = gnostiek.
Gnostiek in christendom: mythisch
Doordachte gnosis, die zelfs tot metafysische systemen wordt uitgewerkt.
Alternatieve christelijke traditie, 1e eeuw.
verschillende stromingen.
orthodoxie.
Maria de Groot2: in orthodoxe traditie het kind van de gnosis met het badwater van de
gnostiek heeft weggegooid.
In de rigoureuze afwijzing van de gnostiek is veel vrijmoedigheid van geloof en veel invloed
tot fantasie verloren gegaan.
Opmerking: belang feministische theologie ongebonden wat je kunt zeggen. Met name
ervaringskennis door contact met de opgestane Heer.
Beschrijving visioenen en gesprekken met verrezen Heer.
Dogma’s berusten op visioenen; Petrus en Paulus in Handelingen.
Maria van Magdala rivaal van Petrus.
Veel ervan in Nieuwe Testament in gnosis. Jezus spreekt tot een discipel. Hand. 1; Joh. 20 en
21.
Verwonderd en opgetogen zitten aan de voeten van de Heer. Maria van Magdala
Psychologische en antropologische interesse,
‘De mens die al haar vermogens durft te ontvouwen is tot de meest verrassende kennis in
staat.’ 1’: 1 tot 17:5, deel visioen.
Afwijkend idee: hemelreis van de ziel.
Barrière van vier machten
-

Duisternis
Onwetendheid
Begeerte
Zevenvormige woede (15:5)

Mythische systematische doordenking van de onzienlijke wereld, die elk mens door moet na
haar overlijden, kun je gnostiek noemen.
Wordt afgewezen, doordenking dus.
Wisselwerking gnosis — gnostiek en v.v.
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Groot, Maria de, Het evangelie naar Maria Magdalena (Baarn 2007)
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Vrouw ontwikkelt theologie vanuit haar ervaring zoals in traditie die (konomiel) (?) geworden
is mannen vanuit geloofservaring theologie hebben ontwikkeld.
Wat is er gebeurd?
‘Zelfkennis is godskennis’, is kennis van ‘de diepte van het Al’ — verleden — heden —
toekomst.
herkomst — identiteit en bestemming van de mens.
Christendom en gnosis met elkaar in contact gekomen.
Gnostisch christendom (ervaring van Johannes) 2e en 3e eeuw bloei.
Minder ingewikkelde theorieën, geen antwoord meer op praktische problemen.
Orthodoxie 4e eeuw steun politiek om ketterse geschriften te vernietigen.
Verloren gegaan. Daarom verborgen = Nag Hamadi
Boodschap juist in 1946 gevonden: openbaring.
Egypte 15e eeuw in droge zand
Tegenstanders en felle bestrijders.
Opmerkingen:
-

-

Als je dit weet waarschijnlijk waarom kerkelijke traditie Maria
van Magdala als zondares heeft bestempeld. Vooral van die
‘kus’
Maria, die zijn metgezellin wordt genoemd (Philippus)

Niet op ontstaan wereld, maar tegenhanger: verlossing van de ziel
en einde van de stoffelijke wereld.
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