Waarde Broeders,

Ik ben, en zeker na mijn inwijding tot vrijmetselaar, zeer geïnteresseerd in symbolen en
ritualistiek. Maar vooral in combinatie met vragen vanuit mij zelf. Het "Ken U Zelf"
bijvoorbeeld. Is dat jezelf kennen, en weten hoe je in voorkomende situaties reageert? Hoe
je actief bent binnen intermenselijke relaties? Is dat weten wat je wilt voor de toekomst? Is
dat aspecten van jezelf leren kennen en er vervolgens achter komen dat je toch nog wat
scherpe randjes moet weghakken en het oppervlak moet effenen tot een volkomen platte
zijde? Niet eenvoudig, en als er één zijde klaar is zijn er nog vijf te gaan.
Het is hierom dat ik het hermetisme en gnosis zo interessant vind. In één van de
documenten die gevonden zijn in de kruik bij Nag Hammadi, in 1945 en welke dateren voor
dat de Bijbel er was, zat ook het evangelie van Thomas, hierin staat:
- Laat hij die zoekt niet ophouden met zoeken totdat hij vindt, en als hij vindt zal hij
verontrust worden en dan zal hij zijn koning vinden en rust vinden..Ook in de Gnosis staat het zoeken van je ware zelf centraal. Zonder dat blijft er slechts een
buitenkant of hooguit een interessante gedachte over. Het is goed als je verontrust raakt
over elementen in jezelf, wat deze ook moge zijn. Als je in je diepe wezen dingen tegenkomt
die je bij anderen constateert en bij jezelf negeert, ervaar je de spreekwoordelijke splinter in
het oog van de andere en de balk in je eigen oog.
Zelfreflectie is het leren zien waar je eigen daden en woorden op zijn gestoeld.
In het zojuist genoemde voorbeeld vanuit het evangelie van Thomas, welke overigens niet in
de bijbel is opgenomen door de Kerkvaders, staat de zin: dan zal hij zijn Koning vinden. Het is
ieders recht de koning te interpreteren zoals hij of zij wenst. Als God, als Jezus in de
gedaante van de zoon van God. Ik lees het als koning worden over je eigen woorden en
daden. Er is maar één entiteit aan wie je verantwoording hebt af te leggen. En die entiteit
ben jezelf. Ik zoek die splinter van licht die ik ergens in mij heb. En reis hierbij door diepe
dalen en over fraaie hoogvlaktes.

