
Onze verzwegen Moeder     De leer der Essenen, een tipje van de sluier.   

In een artikel in het September nummer in Spiegelbeeld “Verliezen wij onsZelf”  beschreef ik de 

invloed van de huidig machten en krachten die ons stelselmatig binnen de cirkel van de Samsara 

programma’s houden. Laat ik zeggen dat het erg makkelijk is, om op werkelijk alle gebieden in het 

“belastende – de wereld draait door- systeem”, wat ons zelf letterlijk de kop kost, door te graven in 

de bodemloze put van de schijnwereld op zoek naar de waarheid. De wereld ondersteboven, 

achterstevoren en binnenstebuiten, huppelend en spiritueel zappend van het ene programma in 

het volgende. En ja.. het is noodzakelijk dit onder de loep te nemen, om de ogen te openen voor al 

hetgeen ons voorgeschoteld wordt, dat ons al eeuwen ondermijnd en ons afhoudt werkelijk 

verantwoordelijk en liefdevol Mens te Zijn. Echter, wat ook heel begrijpelijk is, is dat een ieder al 

deze scenario’s, van de werkelijke manipulatieve krachten achter het wereld-toneel niet meer wil 

en kán horen, zien en voelen, daar dit het leven ondragelijk maakt en wij nu eenmaal in dit 

duistere Systeem moeten meedraaien, omdat er brood op de plank moet komen. Maar hoe 

doorbreken we deze mensonwaardige cirkel?  

ROMA versus AMOR.                
Heel recent werd ik buitengewoon geïnspireerd door een georganiseerde prachtige Rome 

cultuurreis. De geschiedenis die uit de koker van de Stichters van Rome komen, de macht, pracht en 

praal van het Vaticaan, letterlijk en figuurlijk gestapeld en opgebouwd uit duizenden jaren oudere 

culturen vol mysterieuze wetenswaardigheden. Nu staan dagelijks 30.00 tot 50.00 duizend mensen in 

de rij te trappelen om een entreekaartje te bemachtigen waarmee deze oeroude schatten en het 

leven in Vaticaan-stad medegefinancierd en bewonderd kunnen worden. De spil en het toppunt van 

de Wereld draait door. Rome.. oeroude culturen, stadsmuren, burchten, tempels, historische brood 

en spelen plaatsen, catacomben, tombes, de verborgen bibliotheek over de ware geschiedenis van 

de mensheid, heilige graven in meer dan 700 fraai versierde kerken gewijd aan vele heiligen, en…  

duizenden pizzeria’s vormen de (v)Roomse poorten naar de hemel waarin de Vader vereerd wordt. 

Al duizenden jaren…  

Ik was opzoek. Opzoek naar de oeroude waarheid achter al deze schoonheid, symboliek en façade. 

De meest prachtige  kunstwerken, glitter en glamour, weerspiegelen het drama van de mensheid. De 

Erfzonden… en schijnbaar eeuwig durende strijd tussen het licht en de duisternis. Tijdens een 

bijzonder bezoek in een schaars verlichte en kleine bedompte ruimte van het bijzonder heilig graf 

tempeltje van St. Petrus, die zich in de kelder recht onder het baldakijn in de St. Pieter bevindt, werd 

gezamenlijk door ons, Onze Vader gepreveld. Het gaf mij een ontzag-wekkend, doch onzalig gevoel. 

Ik miste Onze Moeder. Onze Moeder die ik ooit met verbazing in “de leer der Essenen” van Bordeaux 

Szekely las en welke ontleend is aan het oorspronkelijke Aramese manuscript, notabene bewaard in 

het archief van het Vaticaan. Dit had mij diep geraakt, als het noodzakelijk complement dat de 

eenheid vormt met Onze Vader. Deze Samen-Eén, wat nog altijd zorgvuldig weggelaten, tot zoveel 

verdeeldheid zorgt en wat ik jullie ter in-spiratie mee wil geven.  

Ik citeer Onze Vader en Onze Moeder uit de leer der Essenen:  

“ Onze Vader die in de Hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk kome; uw wil 

geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; 

vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in 

verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in de eeuwigheid.”  

 



 “ Onze Moeder die op de Aarde zijt, uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome; uw wil 

geschiede, gelijk in u alzo ook in de onze. Gelijk gij dagelijks uw engelen uitzendt, zend hen 

ook naar ons. Vergeef ons onze zonden, gelijk wij al onze zonden tegen u verzoenen. En leid 

ons niet naar ziekte maar bevrijd ons van alle kwaad, want uwer is de Aarde en het lichaam 

en gezondheid Amen.”   

Deze innerlijke kracht, liefde en wijsheid van Onze Moeder geeft ons In-zicht en de weg via Haar, De 

wijsheid van Moeder Aarde In onsZelf, om weer in contact met  onze eigen Goddelijke essentie, 

waarachtig Mens te worden. Ik citeer; “Uw adem, uw bloed en uw vlees zullen één zijn met de adem, 

het bloed en het vlees van Moeder Aarde, zodat ook uw geest één kan worden met de geest van de 

Hemelse Vader want waarlijk Niemand kan de Hemelse vader bereiken dan door de Moeder 

Aarde”.  Dit geeft je te denken….  

De essentie van deze leer wordt ook meegegeven in het boek, de Meesters van het verre Oosten van 

Baird Spalding. (vooral de oorspronkelijke uitgaven) Zij gaan zelfs nog een stap verder: Wij Zijn in 

essentie Goddelijk/God (geschapen naar zijn evenbeeld) en dienen hierin op te staan en te Leven.   

De engelen van Moeder Aarde zijn de engelen van het licht/zon, het water en de lucht. Zonder deze 

elementen is leven niet mogelijk. Hoe wrang is het te realiseren dat momenteel juist het zonlicht 

verduisterd wordt, de zeeën en wateren vertroebelen en de lucht verstikkend vervuild, waarmee de 

Aarde en het leven zelf, geheel verziekt. Het Leven wordt door de mens, handelend in strijd met de 

natuurwet, bedreigd en door Moeder Aarde zo goed en zo kwaad als het nog kan gereinigd en 

hersteld, hoewel zij uitgeput raakt… synchroon aan de mens.   

Hieronder ook enkele uitspraken uit de leer der Essenen die tijdloos zijn, de geest verhelderen en de 

harmonie, via de weg van de Goddelijke Vader EN de Goddelijke Moeder en Moeder Aarde, kunnen 

herstellen. Uitspraken die ons de aardse verleidingen tonen, hoe in desillusie en verdeeldheid te 

vervallen. Leest u tussen de regels door wat de Esseense ( Essence) boodschap van de Vrede van 

duizenden jaren geleden aan Levenskracht en het Scheppingsveld IN u, te zeggen heeft.  

“En Jezus antwoordde: Gezegend bent u, dat u hunkert naar de waarheid, want ik zal u met het brood 

der wijsheid verzadigen. Gezegend bent u dat u aanklopt, want ik zal de deur van het leven voor u 

openen. Gezegend bent u dat u de machtige ketenen van de satan wilt afwerpen, want ik zal u het 

koninkrijk der engelen van onze Moeder binnenleiden, waar de macht van de satan geen toegang 

heeft.” En zij vroegen hem in verwondering “wie is onze Moeder en welke zijn haar engelen? En waar 

is haar koninkrijk? “Uw Moeder is In u en u In haar. Zij heeft u gedragen; zij geeft u leven. Zij was het 

die u uw lichaam gaf en aan haar zult u het eens teruggeven. Gezegend bent u wanneer u haar en 

haar koninkrijk leert kennen; indien u de engelen uwer Moeder ontvangt en haar wetten naleeft. Ik 

zeg u waarlijk, hij die deze dingen doet zal nimmer ziekte aanschouwen. Want de macht van onze 

Moeder gaat alles te boven. En hij vernietigt satan en zijn koninkrijk en regeert over uw aller 

lichaam en alles wat leeft”. 

“Ik zeg u waarlijk dat u één bent met Moeder Aarde; zij is In u en u In haar. Uit haar werd u geboren , 

en in haar leeft u en tot haar zult u wederkeren. Houdt u zich daarom aan haar wetten, want 

niemand kan lang leven noch gelukkig zijn dan degene die zijn Aardse Moeder eert en haar wetten 

ten uitvoer brengt. Want uw adem is haar adem, uw bloed is haar bloed, uw beenderen  zijn haar 

beenderen, uw vlees is haar vlees, uw ingewanden zijn haar ingewanden, uw ogen en uw oren zijn 

haar ogen en haar oren”.  

Het is duidelijk. Indien wij de Aarde respectloos exploiteren, exploiteren en vernietigen wij ons zelf. 

Want het kwaad leeft IN ons: “Beëlzebub, De vorst der demonen, de bron van alle kwaad, ligt in het 



lichaam van alle Zonen der mensen op de loer. Hij is de dood, de meester van elke plaag, en vermomd 

in aantrekkelijke kledij verlokt hij de Zonen der mensen en brengt ze in verleiding. Rijkdom belooft hij 

en macht en schitterende paleizen, gouden en zilveren gewaden en een grote bediendenschare, al van 

dit soort zaken; hij belooft roem en eer, overspel en wellust, vraatzucht en gepimpel, een losbandige 

leefwijze, luiheid en leegloperij. En hij verlokt een ieder met datgene waartoe zijn hart het meeste 

neigt”. God en zijn wetten zijn niet in het najagen van rijkdom, en evenmin in de angst en haat voor 

uw vijanden. Want al deze dingen zijn verre van de ware God en zijn engelen. Maar al deze dingen 

draagt u in u. De gemene schuldeiser is de satan. De schulden zijn de ziekten. De zware arbeid is de 

pijn. De verloren zoon dat bent uzelf. De betaling van de schulden is het uit u verdrijven van alle 

duivels en ziekten en het genezen van uw lichaam”.  

De Wet van het Leven:  

Niet in ons wetboek, maar…  “In het Leven zelf staat de wet geschreven. U vindt hem in gras, in de 

boom, in de rivier, in de bergen, in de vogels in het zwerk, in de vissen in de zee; maar zoek hem 

voornamelijk In uzelf. Alle levende wezens zijn dichter bij God dan de schrift, die levenloos is. God 

heeft de wetten niet geschreven op bladzijden van boeken, maar in uw hart en in uw geest. Het schrift 

is het werk van mensen. Het leven en al zijn dragers zijn het werk van God”. “Zij is in uw adem, in uw 

bloed en in uw beenderen; in uw vlees, uw ingewanden, uw ogen, uw oren, en in elk nietig deel van 

uw lichaam. Zij is aanwezig in de lucht, in het water, in de aarde, in de planten, in de zonnestralen, in 

de diepte en in de hoogte. Zij spreekt alle tot u opdat u de taal en de wil van de levende God moge 

verstaan. Volg het voorbeeld van het stromende water, van de wind zoals hij waait, het op- en 

ondergaan van de zon, het groeien van planten en bomen, van de dieren zoals zij rennen en dartelen, 

het afnemen en wassen van de maan, de sterren zoals zij komen en gaan; zij blijven alle in beweging 

en verrichten hun taak”.  

“Ik ben u door de Vader gezonden om het levenslicht voor u te laten schijnen. Het licht verlicht zichzelf 

en de duisternis, maar de duisternis kent slechts zichzelf en kent het licht niet.”              

“Want alles wat het leven heeft is in beweging en alleen wat dood is blijft stil. En God is de God der 

levenden en satan die van de doden. Daarom moet u de levende God dienen, dan zal de eeuwige 

beweging van het leven u onderhouden en zult u de eeuwige onbeweeglijkheid van de dood 

ontkomen”. Welke keuze heeft de mens? “Hij dient hetzij de dood, hetzij het Leven. Ik zeg u 

waarlijk, gezegend zijn zij die de wetten van het Leven ten uitvoer brengen”. “… Want de wijsheid, 

de liefde en de kracht van God (Liefde) gaan alles te boven”.  

De ware Scheppingskracht inspireert en creëert uit het niets. De duivelse kracht kan alleen stelen, 

liegen en kopiëren. Ons samenlevingssysteem is voornamelijk uit het laatste opgebouwd. En.. lees ik 

nu tussen de regels door dat, indien de Echte Goede Mens leeft naar zuiver eer en geweten en zelf 

standvastig kiest voor de innerlijke manifestatie van Onze Vader en Onze Moeder, ofwel van onze 

eigen Goddelijke essentie IN onszelf volgens de weg/wet van de Natuur en daardoor dienend is aan 

het Leven Zelf, beschermd is en niet ten val komt als “satans goddeloze slaaf” binnen “satans 

onmenselijk systeem”? En wel omdát in de frequentie van Liefde en Licht de duisternis simpelweg 

niet kán bestaan! Het koninkrijk IN u? Dit werpt toch een ander licht op het geheel en Al, dacht ik 

zo…   

En dan..“ zullen in aller harten wonderschone bloemen bloeien van een wonderbaarlijke schoonheid, 

de bloemen der vreugde.”  

Heeft u enig idee waarom Onze Moeder al duizenden jaren verkwanseld en zwegen wordt?  
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