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Inleiding 

Achtb: Mrz:. W:. Bbr:. en Zzr:.  

 

Enige tijd geleden, ik denk een jaar of 10-12 geleden was ik in gesprek met iemand die ik op 

dat moment nog maar kort, via vrienden, kende. Dennis, zo heet hij, vertelde mij dat hij had 

gehoord dat ik lid ben van de vrijmetselarij en vroeg mij of ik hem er meer over kon vertellen 

omdat het hem wel interessant leek. Ik vroeg hem wat hem er aan interesseert, en 

tegelijkertijd vertelde ik dat ik nog maar kort, een jaar of 4-5 lid was, en dus nog niet zoveel 

kon vertellen. Zijn antwoord op wat hem er interessant aan leek was het mysterieuze en 

geheimzinnige. Op deze opmerking vertelde ik hem dat het voor mij niet zo mysterieus is als 

dat het lijkt en als je enigszins zoekt, je er vanzelf veel over te weten komt. Ik vervolgde met: 

“wellicht dat het mysterieuze in het zwijgen van een vrijmetselaar, meer over de inhoud van 

de ritualen is, dan over de vrijmetselarij en-sich. Over de ritualen zwijg ik vooral omdat, 

mocht jij besluiten om lid te willen worden, ik jou niet de elementen van verrassing ontneem”.  

Over de geschiedenis en de formele geschiedenis is wel veel te vinden, zowel op ‘t internet als 

in legio boeken. Over de oprichting in Engeland in 1717, over de Constitution of Freemasons 

van James Anderson, de operatieve en speculatieve vrijmetselarij etc. Er zijn veel speculaties 

over de geschiedenis en oorsprong in circulatie, zowel door vrijmetselaars zelf als door 

buitenstaanders. Er wordt veel gespeculeerd, wellicht omdat niemand de echte oorsprong 

kent. Speculaties hebben vooral betrekking op verbanden die er al dan niet zijn te leggen 

tussen het “gedachtegoed” van de VM en bestaande myhtes. Wel kon ik hem vertellen hoe 

voor mij de aanloop naar de vrijmetselarij was verlopen en wat voor mij vervolgens 

aanleidingen, ja in meervoud, waren om lid te worden.   

 

Vlak na mijn diensttijd was ik zwaar op zoek naar het antwoord op de vraag:  “is dit nou 

waarvoor ik op deze aarde rondhuppel?” Met “dit” bedoelde ik: geboren worden, studeren, 

werken, trouwen, kinderen en hopla, einde oefening. Wil ik dan weten of er een hiernamaals 

is? Nee, die vraag hoef ik, op dit moment, (nog) niet beantwoord te hebben. Als ik naar dieren 

kijk dan is mijn antwoord snel gegeven : ja, that’s it! no more no less.  Maar wat zet ons dan 

apart van dieren en insecten, wat maakt ons nou zo bijzonder? Het denken? Cogito ergo sum? 

Too easy. Laat ik gaan studeren en misschien dat ik dan een antwoord kan vinden!  Het zaad 

om vragen te stellen over de inhoud van mijn leven is geplant (met een d of met een t?). De 

collegezalen hebben mij geen antwoord gegeven, maar wat kan dat dan wel? Katholiek 

opgevoed is mijn denken eigenlijk al beïnvloed, maar ik verzette mij tegen de gedachten van 

een maagdelijke geboorte en een goddelijk figuur. Maar hoe maak ik mij daar dan van los? Ik 

heb mij suf gelezen over diverse stromingen, denkrichtingen en religies.  Al snel, ontmoette ik 

een vrijmetselaar met wie ik nachtenlang heb zitten bomen onder het genot van gezelligheid 

en een drankje.  Ik raakte erg geïnteresseerd in symboliek en het denken, vooral de vrijheid 

van denken en vooral het introspectief onderzoeken sprak mij erg aan. In mijn directe 

omgeving was het ongehoord dat ik mij inliet met vrijmetselarij maar het feesten, zuipen, 

hoeren en snoeren, en zwaar onder invloed verkeren was minder een probleem. Vanuit mijn 

omgeving kreeg ik een boekje getiteld “Vrijmetselaar of Christen?
1
” van ene Smit in handen. 

In dit boekje passeren in vogelvlucht de Illuminati de tempeliers, katharen, de gnostiek, de 

mithras cultus, gilgamesh epos en nog zo wat ,de revue waarna de schrijver in zijn conclusies 

overgaat tot verkettering van de vrijmetselarij. Onderwerpen die, omdat ik er al eerder over 

had gelezen, bij mij zijn bleven steken waren de gnostiek, de mithras cultus, de tempeliers, en 

                                                 
1 In 'Vrijmetselaar of christen?' onderzoekt de auteur of vrijmetselaar zijn verenigbaar is met christen zijn. Hiertoe onderzoekt hij de 

achtergronden, geschiedenis en artikelen en boeken van vrijmetselaars zelf om uiteindelijk tot een duidelijke conclusie te komen. 
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de gilgamesh epos. Uiteraard is het boekje te dun om deze onderwerpen uitgebreid door te 

nemen. 

Met de Mithras cultus kwam ik overigens, nog maar 5 jaar oud naar de stijl der vrije 

metselaren, iets meer dan 15 jaar geleden, in aanraking toen ik het boek uit 2001 van Manfred 

Clauss las getiteld : “The Roman Cult of Mithras, The God and his Mysteries”
2
. Helaas heb 

ik, wat kennelijk een klassieker op dit gebied was, het boek van Vermaseren uit 1959 getiteld 

: “Mithras de geheimzinnig God”  niet gelezen. Hierin wordt de ritualistiek beschreven zoals 

deze in die cultus werd opgevoerd. De ritualen vertoonden veel vergelijkingen met die van de 

vrijmetselarij. Dat trok mij uiteraard aan. 

 

Maar goed laat ik langzaam “pootjebaden” en mij beperken tot de gnostiek en het verband 

met mijn interesse.  

 

Voordat ik een aanvang neem, nog twee dingen die aan het beginpunt stonden van mijn 

belangstelling voor de gnostiek: in de eerste plaats, toen ik jaaaaren geleden las over de 

moordpartij op de Katharen en mij afvroeg wat daar de aanleiding voor was, en in de tweede 

plaats toen ik een boek las wat beschreef, dat bijbelteksten een soort tweede en soms derde 

betekenislaag hebben.(“De Nieuwe Mens”, Maurice Nicoll, 1995)
3
  Een extra duw kreeg ik 

door het lezen van het boek: “Schatgraven in Nag Hammadi. Een inleiding in Gnosis” van 

Bram Moerland
4
. 

 

Ik vang aan met de vraag wat is gnostiek, en vervolg in het kort naar de geschiedenis ervan. 

Vervolgens ga ik over naar het belang van de gnostiek en vertel ik iets over gnostische 

vrijmetselarij om tot slot te eindigen met wat gnostiek mij heeft gebracht.  

 

Wat is Gnosis of Gnostiek?  

Gnosis of ook wel de Gnostiek is een onderwerp waarmee ik wel enige moeite heb te 

beschrijven wat het is dat mij erin raakt. Ik heb er moeite mee om te verwoorden, wat mij er 

zo in raakt. Het heeft in ieder geval te maken met “Ken U Zelf”, en geestelijke 

onafhankelijkheid.  

                                                 
2
 Bol.com: The mystery cult of Mithras first became evident in Rome towards the end of the first century AD. During the next two 

centuries, carried by its soldier and merchant devotees, it spread to the frontier of the western empire from Britain to Bosnia. 
Perhaps because of odd similarities between the cult and their own religion the early Christians energetically suppressed it, 
frequently constructing churches over the caves (Mithraea) in which its rituals took place. By the end of the fourth century the 
cult was extinct. Professor Clauss draws on the archaeological evidence from over 400 temples and their contents including 
over a thousand representations of ritual in sculpure and painting to seek an understanding of the nature and purpose of the 
cult, and what its mysteries and secret rites of initiation and sacrifice meant to its devotees. In doing so he introduces the reader 
to the nature of the polytheistic societies of the Roman Empire, in which relations and distinctions between gods and mortals 
now seem strangely close and blurred. He also considers the connections of Mithraicism with astrology, and examines how far it 
can be seen as a direct descendant of the ancient cult of Mitra, the Persian god of contract, cattle and light. The book combines 
imaginative insight with coherent argument. It is well-structured, accessibly written and extensively illustrated. Richard Gordon, 
the translator and himself a distinguished scholar of the subject, has provided a bibliography of further reading for anglophone 
readers. (samenvatting door redactie) 
3
 Bol.com: De auteur (1884-1953), psychiater, volgeling van de esoterische leraren Gurdjieff (1865-1949) en Ouspensky (1879-

1947) geeft vanuit zijn achtergronden een visie op de bijbelse evangeliën van Jezus. Hij behandelt de wonderen en 
gelijkenissen van Jezus, de Bergrede, het gebed, het begrip "koninkrijk der hemelen", etc. Zijn visie is dat het om innerlijke 
processen gaat, om het hogere in de mens dat bereikt moet worden. Dat is de verborgen boodschap van het evangelie. Het is 
duidelijk dat zijn bijbeluitleg "onorthodox" is en door veel christelijke theologen niet gedeeld zal worden, vooral niet op 
exegetische gronden. Maar dat neemt niet weg, dat dit een interessant boek is, waarin men ook nog de hoofdpunten van 
Gurdjieff's opvattingen leert kennen. (Biblion recensie) 
4 Bol.com: Een uitleg van gedeelten van het Thomasevangelie met het oog op persoonlijke bevrijding van de lezer, mede 
geillustreerd met de eigen levensgeschiedenis van de schrijver, waarin Kathaarse inzichten (de Katharen zijn een gnostische 
stroming uit de Middeleeuwen) een rol spelen. Daarin past ook het verzet tegen kerk en christendom dat dit boek kenmerkt. De 
auteur is stellig in zijn overtuiging dat de (moreel verwerpelijke) God van Israel een ander is dan de Vader van Jezus. Het boek 
bevat een register, een bibliografie (met web-verwijzingen) en een (eigen) vertaling van het Thomasevangelie (vanuit het Frans 
en niet uit de brontaal Koptisch). De auteur is in het gnostische vakgebied reis- en cursusleider. Dit boek is geschikt als 
kennismaking met de hedendaagse gnosis, als cursusboek en als documentatie bij reizen naar de archeologische resten van 
de Katharen (Zuid-Frankrijk, Montsegur). Recensie door Drs. J. Wilts 
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Ik weet eigenlijk niet of iedereen het begrip gnosis of gnostiek meteen weet te plaatsen en ik 

hoop niemand voor het mooie neusje te stoten als ik hiervan uitga.  

Gnosis is, wat de belangrijke gnosis-kenner Prof Gilles Quispel, in een artikel in Trouw 

noemde “De Kennisse des Harten”
5
 . Valentinus sprak in ca.130 n.C over gnosis weer van: 

“de vrucht van de levende Godsvonk”
6
. In een bouwstuk uit 1998 uit mijn moederloge 

L’Union Royale, wordt gnosis vanuit de woordstam verbonden met het “Engelse ‘to know’”.  

Volgens Br:.Inleider vindt je gnosis ook terug in de woordstammen van:  “dia-gnose, para-

gnose, pro-gnose etc.”  Bram Moerland, een autoriteit op het gebied van de Gnostiek, 

verwoord Gnosis als : “kennis, maar dan niet in de betekenis van 'iets weten', zoals je 

bijvoorbeeld kunt weten waar iemand woont. Hier wordt een ander soort weten bedoeld, een 

intuïtief verstaan waarin je eigen diepste wezen weerklinkt”
7
. Gnosis legt hiermee de 

verantwoordelijkheid voor het eigen heil bij ieder mens. U kunt zich voorstellen, dat zo’n 

vrijheidsdrang 2000 jaar geleden tot conflicten moet hebben geleid en wellicht nog steeds, 

heden ten dage, doet. 

  

Hoewel Gnosis ook al in voorchristelijke tijden bestond (o.a.Zaratustra), heeft het toch vooral 

betrekking op de eerste eeuwen na Christus. Tijdens het Concilie van Nicea in 325 werden 

Evangeliën, toegeschreven aan meerdere apostelen, selectief opgenomen in de huidige Bijbel, 

de Canon. Andere, die niet zo goed pasten in de ideeën van de toenmalige kerkvaders, werden 

verboden en gingen min of meer ondergronds. Waar het de kop weer opstak werd het 

stelselmatig op bestiale wijze uitgeroeid. Pas in de laatste 50 jaar begint er weer een 

vruchtbare bodem te ontstaan zonder levensdreiging. 

  

Een belangrijk geschilpunt is dat de kerk de fundamentele zondigheid van de mens benadrukt. 

Augustinus bewijst in de 4
e
 eeuw, dat kinderen bij de geboorte al door en door zondig zijn! 

Zo’n mens heeft dus sturing en tucht nodig. Hij riep dan ook: “Dwing hen om binnen te gaan 

in het Koninkrijk der Hemelen”. Met andere woorden: neem de zogenaamde gelovigen in de 

houdgreep en sleep ze er naartoe. En als ze dan nog niet willen, hebben ze de dood aan 

zichzelf te danken. Mij klinkt het in de oren als de latere rechtvaardiging van de moorden 

door de Inquisitie. 

  

Gnostici daarentegen gaan uit van fundamentele goedheid van de  mens en hebben dus 

vertrouwen in de medemens. Gnosis maakt de mens vrij van het keurslijf en het rolmodel, dat 

wordt opgelegd door b.v. de kerk. Maar niet allèèn de kerk. Overal waar de mens geacht 

wordt te denken en te handelen volgens voorgeschreven codes, is hij een geestelijke slaaf. Als 

je geacht wordt, te  spreken en je te kleden op een voorgeschreven manier, of (iets heel 

anders) besneden bent, ben je vastgeklonken aan de heersende groep en dus niet geestelijk vrij 

meer. Uit het voorgaande blijkt wel, dat gnosis niet makkelijk te vangen is onder één noemer. 

Bovendien is gnostiek een in de tijd veranderend begrip. In het kort dan ook de historie die ik 

in de loop der jaren heb verzameld uit verschillende bronnen, waaronder Bram Moerland, 

Professor Quist en diverse andere bronnen. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Artikel Trouw 22-05-1996 Gilles Quispel: “het Thomas evangelie geeft een ander beeld van de historische Jezus”  te vinden op : 

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2465297/1996/05/22/Gilles-Quispel-het-Thomasevangelie-geeft-ander-beeld-van-de-
historische-Jezus.dhtml   
6
 Bron: Bouwstuk 1998 Loge L’Union Royale; Jan Sepers(?)   

7 Bram Moerland in “Gnosis en Gnostiek een toelichting op  “Het Evangelie van Thomas” 2002  
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Historie 

In 1945 werd bij Nag Hammadi niet ver van Luxor in Midden Egypte een kruik ontdekt, 

waarvan de inhoud de christelijke wereld op zijn grondvesten deed trillen. 

Er zaten geschriften in uit de tijd, kort na de dood van Jezus, waarschijnlijk verborgen door 

monniken die ze wilden beschermen tegen de nietsontziende zuiveringsacties van de zich 

vormende orthodox christelijke kerk. Er zijn mensen, die beweren, dat het feit, dat ze nu pas 

gevonden zijn, zo was bestierd omdat nu pas de wereld rijp en vrij genoeg is voor deze 

gedachten, voor een nieuwe gnostiek. 

In de oudheid vormden de gnostici een uiterst pluriform gezelschap, zeer ongrijpbaar voor de 

groeiende kerk, maar tekenend voor de vrijheid van de gnostici. 

De toenmalige kerk voerde tegelijkertijd ook al een existentieel gevecht met een andere en 

verwante concurrent, de Mithras-godsdienst!!.   

De gevonden geschriften is men evangeliën gaan noemen, zoals het evangelie van Thomas, 

van Filippus, Evangelie van Maria (Magdalena(?), het evangelie van de waarheid en allerlei 

openbaringsteksten. Daarnaast nog geschriften over 13 handschriften met 52 titels. 

Om maar meteen een mogelijk misverstand te voorkomen: het zijn geen nieuwe 

kerstverhalen. Evangelie betekent hier alleen “blijde boodschap” 

Wat zat er dan wel voor wereldschokkends in die kruik? Er zaten door tijdgenoten genoteerde 

woorden van Jezus in, waarin hij iedereen oproept om zelfstandig en onafhankelijk zoeker en 

denker te worden en zich niet te laten leiden door datgene, wat anderen bedacht hebben. In 

deze gedachte kan ik mij geheel vinden en zegt uiteraard iets over de verantwoordelijkheid 

van mijn, en uw, eigen zoektocht.  Het belangrijkste geschrift in de kruik is het evangelie van 

Thomas, een belangrijk gnostisch geschrift met een geheel andere toonzetting dan de 4 

canonieke evangeliën. Niet alleen voor de Koptische christenen in Midden-Egypte waren deze 

woorden een leidraad, ook de monniken in Syrië en later de Katharen in Zuid-Frankrijk en tot 

op zekere hoogte de Bogomielen op de Balkan probeerden naar die woorden te leven. 

Voor een hiërarchische kerk is het een dodelijk gezwel om zelfstandig denkende leden te 

hebben. Die moesten dus met wortel en tak worden uitgeroeid. En zo gebeurde. Gruwelijke 

moordpartijen waren het gevolg. Wat was dan het belang? 

 

Het belang van Gnosis 

Laat ik beginnen met de vraag: “wat houdt Gnosis zo ongeveer in?” 

Gnostiek was eigenlijk het oorspronkelijke en pure verzet tegen elk “god-denken”, dat zich 

verbindt met machtsuitoefening. Dit maakt wellicht de rol duidelijk van de historische Jezus 

in de tempel. Deze verwierp iedere macht met uitzondering van die van het leven (“Ik ben het 

woord, de waarheid en het leven”) De strijd om de religieuze macht werd, na de inkapseling 

van de ‘gnostische filosoof’ Jezus in de katholieke religie, beslecht in Nicea in 325, toen de 

gnostici tot ketters werden verklaard en ook de Griekse filosofie met haar voorkeur voor een 

innerlijke, bevrijdende dialoog, tot een wereldse zonde werd verklaard, hoewel de kerkvaders 

er wel gebruik van maakten om er hun theologisch-politieke draai aan te geven. 
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Heel bijzonder vind ik, dat op dat concilie de Canon, oftewel de Bijbel in zijn huidige vorm, 

werd vastgesteld en dat daarin een naadloze overgang van OT naar NT werd geconstrueerd op 

basis van, naar wat ik vernoem tot hadjeklap, en werd opgelegd met een angstaanjagend 

oudtestamentisch godsbeeld, terwijl Jezus volgens Thomas juist een volledige breuk met het 

oudtestamentische godsbeeld propageerde. In Logion 47 zegt Jezus: “Gij zult geen twee heren 

dienen” en “giet geen jonge wijn in oude zakken”, waarmee zoveel wordt bedoeld dat:  “de 

nieuwe leer niet past in de oude structuren”
8
 Jezus, die ook besnijdenis en vasten afwees. En 

over het vasten zei hij “want wat je mond ingaat zal jullie niet onrein maken, maar wat jullie 

mond uitgaat---dat zal jullie onrein maken”
9
. Ook hiërarchische structuren wees hij af. Hij 

zegt ondermeer: “Het Koninkrijk is binnenin jullie en buiten jullie” (Logion 3) Daar heb je 

geen geleiders bij nodig, maar je moet wel op zoek gaan. Want hij zegt “Wordt 

voorbijgangers” (
10

) “Ga zelf op zoek”. In de christelijk kerk is er een onoverbrugbare afstand 

tussen god en de mens, maar in de gnostiek zijn we rechtstreeks verbonden met de bron
11

  

  

De gnostici zien de slang uit het paradijsverhaal als de grote tegenstander van de God der 

Joden. Deze God had de boom der kennis van goed en kwaad tot taboe gemaakt, afgunstig als 

hij is. Die stamgod van de Joden wordt in de gnosis gezien als de heer van het kwaad, de god 

van de wraak, de Demiurg. In het evangelie van Thomas wijst Jezus in Logion 47 die god 

pertinent af.  De slang gaf Adam en Eva de goede raad om te eten van de boom van kennis, de 

boom van de gnosis, “van het weten dat wat je weet”. Eva en de slang worden dus eigenlijk 

en eindelijk volledig gerehabiliteerd. 

  

Interessant is ook dat in de gnostiek ‘dood zijn’ beschouwd wordt als de situatie waarin 

iemand verkeert in duisternis. Hem ontbreekt het inzicht. Het opstaan of opgericht worden uit 

de dood is het moment dat men tot dieper inzicht is gekomen. Dat is ook wat gebeurt als Jezus 

wonderen verricht en (de zogenaamde) doden tot leven wekt. 

 

Uiteraard heeft de Vrijmetselarij niet het alleenrecht op het “Ken U Zelf”, Jezus predikt het 

heel nadrukkelijk, specifiek in het Evangelie van Thomas, maar ook de Grieken kenden het 

natuurlijk al.  

Jezus is trouwens niet de enige die dat verkondigt: lang voor hem heeft de Boeddha al 

verkondigd, dat zijn volgelingen hun eigen Licht moeten zijn, dat ze het antwoord nooit 

buiten zichzelf moeten zoeken. Buddha zei: “Geloof nooit iets alleen omdat het je verteld 

wordt of omdat iedereen het gelooft. Hecht ook geen geloof aan wat je leraar je vertelt alleen 

omdat hij je leraar is, maar geloof pas iets, als je zelf, na grondig onderzoek, tot de conclusie 

bent gekomen, dat jouw inzichten voor jou zelf de juiste zijn”. 

Ik denk, dat Gnosis een basis zal vormen voor een convergerend denken over wereldvrede. 

Die kansen zijn beter dan ooit, omdat tegenwoordig mensen van alle delen van de wereld 

kunnen communiceren met elkaar zonder censuur van de overheid. Op Internet kan ik zo in 

seconden een tekst vertalen in b.v. het Koreaans. Nog lang niet feilloos, maar dat is een 

kwestie van tijd. Dat verbetert het onderlinge vertrouwen en begrip. Met gnostische ideeën als 

basis wordt een dialoog al veel makkelijker. Je zit dan redelijk snel met b.v. Boeddhisten op 

één lijn. Gnosis kan als een soort geestelijk Esperanto worden. 

 

 

                                                 
8
 Quist: “Het Evangelie van Thomas” p. 23 

9 Logion 4 : “Het Evangelie van Thomas”, Vertaling door Quist 
10 Logion 42: “Het Evangelie van Thomas”  Vertaling door Quist 
11 Schatgr.i.NH120 
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Gnostische Vrijmetselarij 

In ons rituaal van het Winter St.Jan staat, dat het zoeken naar waarheid niet slechts studie is, 

maar vooral een poging om het diepste wezen van de mens tot uitdrukking te brengen. Dat 

wijst in de richting van gnostiek.  Het is in ieder geval geen formulering die aan kerkelijke 

leerstelligheid ontsproten is. 

De Vrijmetselarij lijkt een soort tussenpositie in te nemen tussen gnostiek en christelijke 

religies. Niet alleen de oproep tot Zelfkennis, maar ook “onze” kerntekst uit Johannes, die 

getuigt van het Licht.  Johannes spreekt hier kennelijk over hetzelfde Goddelijke licht, 

waarover Gnostische teksten spreken. Voor zover ik heb kunnen nagaan wordt alleen in het  

bijbelse (dus canonieke) evangelie van Johannes gesproken over “Het Licht” 

Voor mijzelf vind ik het een soort maçonnieke ontdekking, namelijk:  Waarom de VM deze 

tekst tot zijn centrale thema heeft gekozen. Ik denk dat de VM destijds moest vermijden om 

niet helemaal verketterd te worden. Daarom moesten de uitingsvormen natuurlijk wel binnen 

de geaccepteerde bijbellezing blijven. Tegelijk had ze de behoefte om afstand te nemen van 

de kerkelijke dwang, dus om ruimte te maken, waarin ook vrijdenkers zich zouden kunnen 

vinden. De tekst van Johannes I komt binnen de toegestane teksten van de Bijbel nog het 

dichtst bij het gnostieke denken, zonder dat de samenstellers in aanvaring  zouden kunnen 

komen met de kerkelijke autoriteiten. Zonder dat ze zouden worden beschuldigd van ketterij 

of heidendom. Zoals u weet is de RK kerk daar toch niet “ingetrapt”, blijkens de pauselijke 

ban die wel schoorvoetend deels is opgeheven, maar waar Papa-Ratzi(nger) nu weer van terug 

lijkt te komen. Voor mij is de kern: Het gaat over de eenling, over de zoeker. Daarmee lijkt de 

werkwijze van de VM door zijn groepsvorming met vaste vormen en ritualen eigenlijk een 

beetje strijdig met gnostieke ideeën. Maar, een mens kan niet leven als eenling. Hij zoekt een 

groep gelijkgestemden, met het risico om weer gevangen te raken in keurslijven en zijn 

vrijheid van denken toch te verliezen. De maçonnieke keuze voor de Johannes-tekst is voor 

mij een voorbeeld van het zoeken naar een uitweg. 

  

Het is interessant te ontdekken dat ook de Katharen de voorkeur gaven aan het Evangelie van 

Johannes. Ik denk dus dat het algemener is, meer iets, dat van binnen gevoeld wordt dan dat 

het exact beschreven kan worden. Gnosis heeft te maken met een soort introverte 

zekerheid: Dat iets binnen in jou direct verbonden is met het Goddelijke. Voor mij persoonlijk 

heeft Gnosis een bredere basis, omdat het veel te maken heeft met de totale samenhang van 

alle dingen, bezield of niet. Dat zie je langzamerhand ook in de wetenschap. 

Nadat de wetenschap vanaf Descartes in de 17
e
 eeuw een volledig rationele vivisectie pleegde 

op alles wat zichtbaar is, begint er nu meer oog te komen voor de vraag hoe dingen in het 

grote geheel samenhangen. Rene Descartes (1596-1650). die door zijn manier van denken 

onderscheid aanbracht tussen lichaam en ziel. Hij ging uit van de gedachte dat alles wat je niet 

kon bewijzen in twijfel getrokken diende te worden.  

  

Wat heeft het mij gebracht 

Voor mijzelf is Gnosis of gnostiek van essentieel belang, omdat het ongeveer aanduidt wat ik 

geloof. Zoals ik denk, dat onze bestaanswereld in elkaar zit. Het is voor mij een sluitend 

verhaal, wat mij de nodige zielenrust geeft en door zijn ruimte een plaats kan geven aan veel 

verschijnselen en roerselen in en om mij heen. 

  

Gnosis heeft voor mij vooral  de bevestiging gebracht, dat je het in jezelf moet zoeken. Dus: 

“Op Mij komt het aan”. Als je dat zegt, met het bijbehorende gebaar van wijzen op mijzelf, 

voelt dat heel anders dan “Op U komt het aan”. Probeer het maar, 
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Ik weet natuurlijk inmiddels zelf niet meer, wat ik over gnosis aangereikt heb gekregen en wat 

ik zelf door  eigen introspectie heb toegevoegd. Het is ook niet meer zo belangrijk, het hele 

‘construct’ geeft mij veel houvast in het leven en dus rust. Mijn eigen ervaringen hebben voor 

mij de kracht van bewijs. Het totaal heb ik zodanig verinnerlijkt, dat het iets van mij is 

geworden. En het lezen erover geeft mij vooral een bevestiging van wat ik al wist. 

De strekking van gnostische teksten in het algemeen is: “Wie kennis van de waarheid bezit, is 

een vrij mens” (Evangelie van Filippus) Immers, als God in jou is , ben je zelf ook een beetje 

God en dat is de opperste vrijheid. Ofwel “Ken U Zelf en U zult de Goden en de Wereld 

kennen” , zoals op de tempel van Delphi wordt toegevoegd. 

Jezus zegt  in het Thomas-evangelie immers: “blijf een zoeker”, blijf zoeken in jezelf. Op het 

moment dat je meent het gevonden te hebben, stopt het zoeken en sta je hartstikke stil.  

  

Ik heb een paar van mijn zoekrichtingen getoond en pogingen gedaan om gnosis te 

beschrijven, zij het in vogelvlucht, te benaderen. Ik weet echter nog steeds niet wat een 

gnosticus is, laat staan, dat ik weet, of ik het een beetje ben. Misschien ben ik toch meer een 

agnost, omdat ik eigenlijk niet geloof, dat we iets kunnen weten over het wezen van god of 

van de dingen. 

  

Immers: Niets is zeker en zelfs dat niet! 

 

Achtb:. Mr:., ik heb gesproken, en ik hoop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan !!  


