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OVER ASPECTEN  VAN DE OBdH
Bouwstuk voor de ALDriehoek opgeleverd op 6 mei 2014 psdoor BrJD. Alles uit
dit Bouwstuk mag door een ieder naar eigen goeddunken gebruikt worden, ik heb het immers
zelf ook ‘om niet’ gekregen.

AMr, waarde Bbr

Vanavond wil ik u spreken “Over aspecten van de Opper Bouwmeester des Heelals”. Het is
een zoektocht naar dat wat ons bindt, en daarmee is het een poging nader te komen tot de
OBdH.
Waarde Bbrhet is niet mijn bedoeling u te gaan bekeren, maar om u te laten zien wat ik
zie. Neem daarom van mijn woorden wat u goeddunkt en vergeet de rest.
Graag nodig ik u nu uit met mij mee te denken aan de hand van enkele specifieke aspecten
van de OBdH, en wat ik daaronder versta. En vanavond wil ik u dan speciaal spreken over
een drietal aspecten, en wel over: *inzicht, *gnostiek en *mystiek.

OVER BEGRIPSBEPALING
* Inzicht staat voor denkvermogen, voor begrip. Inzicht staat voor een weten van de OBdH,
voor een weten dat de OBdH bestaat.
Inzicht is weten van de OBdH.
* Gnostiek kan gezien worden als een intuïtief beleven, als een beleven van de OBdH, als een
kennen van de OBdH. Gnostiek is kennen van de OBdH.
* Mystiek is een inspiratieve ervaring, het is een begrijpen van de OBdH. Het is mystieke
eenwording, de unio mystica. Mystiek is eenwording met de OBdH.

Uit deze begripsbepaling volgt al, dat ik geloof, dat de OBdH realiteit kan worden voor de
mens. Realiteit, weliswaar beperkt en voor ieder mens verschillend, maar wel realiteit.
Zoals de soefi-meester Hazrat Inayat Khan ons zei: maak de OBdH tot realiteit, tot een wer-
kelijkheid voor jou, dat zal je inzicht geven.
Het gaat dus om een zeer persoonlijke relatie, en die persoonlijke relatie van de mens met
de OBdH zou ik religie, religiositeit, willen noemen. Godsdienst is dan de door cultuur be-
paalde organisatie, de manier waarop we religie vorm geven.
Je kan zeggen: religie is de inhoud en godsdienst is de vorm.
En het doel van religie en van alle godsdiensten is nader te komen tot de OBdH.

OVER DE OBdH
Wat versta ik onder de OBdH? En bestaat de OBdH eigenlijk wel? Of is de OBdH een fictie,
een denkconstructie, een cultuurgebonden begrip? Opium voor het volk? Dat zijn moeilijk te
beantwoorden vragen.
Het onbenoembare benoemen gaat nu eenmaal niet.
Een vage benaderende omschrijving is het beste wat ik kan geven. Ik zou willen zeggen de
OBdH is voor mij: Alomtegenwoordig, almachtig, aldoordringend, eeuwig, eenheid. Aanwe-
zig in en de oorzaak van al wat is. De OBdH is het begin en het einde, de zin en het doel. De
OBdH is Werkelijkheid, Werkelijkheid die boven ons menselijk bevattingsvermogen uitgaat.
Kortom: de OBdH is alles wat er is.
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Eigenlijk is dit allemaal voor mij onbegrijpelijk en niet goed te bevatten. Maar dan geven
woorden van de soefi-leraar Inayat Khan een troostrijk perspectief.
Hazrat Inayat Khan leerde ons:
"De Vrijmetselaar schept voor zichzelf die OBdH, die voor hem begrijpelijk is, maar daar bo-
ven uit gaat iets en dat is de Werkelijkheid". (bis)

1) We gaan nu luisteren naar muziek van Vivaldi, uit zijn Gloria.
We gaan luisteren naar: ‘Gloria in excelsis Deo’ 2:20

OVER MYSTIEK
We denken vanavond met elkaar na over enkele aspecten van de OBdH.
En wel speciaal over drie aspecten. Zo hebben we gehoord:
*Inzicht is weten van de OBdH.
Inzicht is het weten, dat de OBdH werkelijkheid is.
*Gnostiek is kennen van de OBdH.
Gnostiek is kennis hebben van de OBdH, gnostiek is een beleven van de OBdH.
*En mystiek is éénwording met de OBdH, de unio mystica.

Om eerst het begrip mystiek nu verder wat te verduidelijken wil ik een beroemd verhaal uit
de Perzische literatuur aanhalen. Het is een symbolisch verhaal over de mens Majnun die
nader wil komen tot zijn goddelijk geliefde, tot Layla, maar die daarin belemmerd wordt
door zijn aardse manifestatie, door zijn kameel.
Over Majnun en zijn geliefde Layla gaat het volgende verhaal.

Majnun hield met heel zijn hart van zijn Layla en als zijn vrienden zeiden:
Majnun er zijn toch veel mooiere meisjes dan Layla, dan zei Majnun: dat kan wel zijn, maar
het gaat als je bijvoorbeeld wijn drinkt niet om de beker, maar om de wijn in de beker.
En zei Majnun: ik houd van Layla en zij is voor mij de heerlijkste wijn die jij je kan denken.

*Wel, op een dag ging Majnun in alle vroegte van huis om zijn geliefde Layla in een verderop
gelegen stadje te bezoeken. Hij zadelde zijn kameel en ging de woestijn in. Spoedig was hij
geheel verzonken in gedachten aan Layla, zo zelfs dat hij zijn hele omgeving vergat. De ka-
meel liep rustig voort en Majnun was diep in gedachten verzonken.
Toen de avond viel naderde hij een stadje, maar tot zijn verbazing bemerkte hij, dat het zijn
eigen stad was die hij die morgen verlaten had.
Wat was het geval? Zijn kameel was halverwege omgekeerd om terug te gaan naar haar kalf
in de stal en Majnun had niets gemerkt.
*De volgende ochtend ging Majnun weer op pad en weer raakte hij volledig verzonken in
gedachten aan zijn geliefde Layla.
Toen het avond werd naderde hij een stadje en zie, het was weer hetzelfde stadje vanwaar
hij die morgen was vertrokken. Weer was zijn kameel halverwege gekeerd, om terug te gaan
naar haar kalf in de stal.
*De daarop volgende morgen vertrok Majnun weer in alle vroegte en weer raakte hij spoe-
dig geheel in gedachten verzonken. En, u begrijpt het al, tegen de avond naderde Majnun
weer zijn eigen stad.
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De kameel werd zo naar haar kalf getrokken, dat ze halverwege weer was omgekeerd. Toen
zei Majnun: morgen ga ik naar Layla en dan zal ik gaan lopen, want de kameel en ik hebben
tegengestelde belangen.

Een les die we uit dit verhaal kunnen leren is dit:
De mens Majnun verlangt naar vereniging met zijn goddelijke Geliefde, maar zijn voertuig,
dat is zijn aardse manifestatie, die wordt gedreven door aardse belangen, houdt hem af van
eenwording met de Ene.
Zoals Majnun verlangde naar zijn Layla, zo verlangt de mens naar een persoonlijke relatie
met de goddelijke Geliefde, met de Schepper, met de Ene, met de OBdH. Zo verlangt de
mens naar mystieke eenwording, naar de unio mystica.

OVER GODSBESEF
De unio mystica, dat is eenwording met de goddelijke Geliefde.
Maar wat is de goddelijke Geliefde? Dat brengt ons naar het begrip Godsbesef.
Het godsbesef in de tijd van vóór Copernicus werd bepaald door een wereldbeeld dat ge-
vormd was in drie verdiepingen. De bovenste laag bestond uit de hemel, met daarin Gods
troon, de engelen, de wolken, en de sterren. De middelste laag bestond uit een plat vlak, de
aarde, met daarop de bekende mineralen-, en planten- en dierenrijken én de mens. En daar-
onder bevond zich de derde laag, de onderwereld met zijn hel en het dodenrijk.
Deze beeldspraak werd destijds alom geaccepteerd: men daalde af naar het dodenrijk, naar
de hel en men steeg op tot Gods troon in de hemel.
Copernicus heeft ons echter geleerd, dat dit wereldbeeld niet klopt.
De zon draait niet om de aarde, en de aarde is niet het middelpunt van het heelal. De aarde
is slechts een kleine planeet tussen miljarden andere, vaak veel grotere planeten. De aarde is
slechts één onder vele planeten.
Dat was een enorme omwenteling in het denken van de mens.

Deze enorme omwenteling in het denken van de mens heeft veel omver geworpen. Maar
men geloofde nog wel, dat de mens het middelpunt was van de schepping. Alles draaide om
de mens. De mens was de kroon van de schepping, het hoogtepunt. Toen kwam Darwin, die
gooide dat beeld omver met zijn evolutietheorie. De mens was niet het middelpunt, het
hoogtepunt. De mens was slechts een fase op de lange weg van de evolutie.
Dit was weer een enorme omwenteling in het denken van de mens.

Ook deze enorme omwenteling in het denken van de mens gooide veel omver. Maar geloof-
de men, de mens was ten slotte wel een "bewust ik", een vrij-denkend mens, een zelfver-
antwoordelijk bewustzijn. Toch een centrum in het heelal!
Freud gooide ook dat beeld omver, toen hij aantoonde hoe vanuit ons onbewuste onze han-
delingen en ons gedrag mede bepaald worden.
De mens heeft weliswaar een zekere keuze-vrijheid, maar hij wordt ook gedreven door
krachten die buiten de controle van zijn bewuste ik vallen.
En ook dit was alweer een enorme omwenteling in het denken van de mens.

Het oude wereldbeeld kantelde. Er moest een nieuw wereldbeeld gemaakt worden om het
denken van de mens te ondersteunen.
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Het oude beeld van God de Vader op een troon, hoog in de hemel, sprak niet meer aan. Het
Godsbesef moest herzien worden, aangepast aan nieuwe culturele waarden. Dat dat niet
zonder problemen kan verlopen zal duidelijk zijn.

In de bijbel staat daarover het prachtige volgende symbolische verhaal, het is het verhaal
over het beeld van de heidense god Dagon:
Door de tand des tijds was het beeld van de god Dagon gescheurd en gekraakt. Toen de
priesters dit opmerkten en de situatie bezagen zeiden ze tegen elkaar: lijmen jongens, lijmen
en dan het beeld opzetten in een donkere hoek, zodat het volk de aangerichte schade niet
opmerkt. Maar deze pogingen om het oude beeld te behouden bleken onvoldoende, want
naarmate de tijd verstreek verviel het oude beeld totaal. Daar was geen lijmen meer aan.
Er was behoefte ontstaan aan een nieuw beeld, aan een nieuw godsbesef.

2) we gaan nu weer luisteren naar muziek van Vivaldi:
Het: Domine Deus, Rex caelestis. 3:59

OVER RELIGIE en GODSBESEF
Onder religie, religiositeit versta ik de persoonlijke relatie tussen de mens en de OBdH. En of
religie, religiositeit, dus die persoonlijke relatie van de mens met de OBdH nu aangeboren is
of aangeleerd, Godsbesef is je in je wezen meegegeven. Daarom moet het mogelijk zijn de
ordenende kosmische kracht, die we overal kunnen herkennen, aangepast aan nieuwe cultu-
reel bepaalde denkbeelden, gestalte te geven.
En het doet er naar mijn mening niet veel toe, hoe je die ordenende kosmisch kracht wil be-
noemen. Of je nu spreekt van Beginsel, van diepere grond van alle dingen, van Waarheid,
van Atman, van universeel Bewustzijn, van God, van Opperbouwmeester, van Allah, van het
Zelf, van de Ene, van Schepper, of van wat dan ook.

We moeten proberen ons los te maken van vastgeroeste woorden, begrippen, en namen,
met de bedoeling ruimte, visie, wijsheid, inzicht te verkrijgen.
Inzicht is dat wij weten van de OBdH. Inzicht is weten dat de OBdH werkelijkheid is.
De Boeddhisten bijvoorbeeld spreken niet van God, maar van Waarheid.
De Islam spreekt in haar traditie over de 99 heilige namen van Allah. Niet dat er niet méér
namen te bedenken zouden zijn, maar ze staan symbool voor vele aspecten van Allah. De
Islam -dat betekent vrede- , de Islam leert: als de gelovige één wordt met de naam van Allah,
bevrijdt hij zich innerlijk van de materie en van het lijden dat daarbij hoort; hij ervaart vrede.
De Hindoes kennen vele goden en in de beroemde Bagavad-Gita zegt Krishna -die symbool
staat voor de Logos, voor het AlGoddelijke:
"ook zij die andere goden navolgen zoeken slechts Mij, maar zij weten het niet".

Het is wel duidelijk, dat we met onze pogingen een nieuw Godsbesef onder woorden te
brengen met grote problemen zitten. We kunnen het onnoembare niet anders benaderen,
dan met menselijke woorden en menselijke begrippen. Dit denken, waarbij de mens vanuit
zichzelf denkend en redenerend begrippen verwoordt, is onvermijdelijk. Wij kunnen niet
anders dan denken vanuit ons mens-zijn, denken vanuit ons-zelf.
Het is zinvol ons te realiseren, dat wij onze menselijke beperkingen in onze menselijke
woorden en begrippen meedragen.
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Neem eens de volgende prachtige gedachte uit de Soefi-mystiek.
De OBdH sprak:

"Ik ben als een verborgen schat en Ik wil ontdekt worden.
Daarom schep Ik de mens.

En wel zodanig, dat de mens Mij kan leren kennen
en de mensen Mij in elkaar kunnen ontdekken.”

Als je deze gedachte van de ene kant beziet, opkijkend vanuit de mens naar de OBdH, dan
kan je deze gedachte opvatten als zou de OBdH zeggen: Ik wil gekend worden, daarom schep
Ik de mens, zodat de mens Mij kan leren kennen.
Dat is gnostiek, weet u nog: het kennen van de OBdH. En het is deze zienswijze, die de afge-
lopen eeuwen kenmerkend was voor het westeuropees godsdienstig denken.
Maar als je deze gedachte anders opvat, neerkijkend vanuit de OBdH naar de mens, dan kan
je deze gedachte opvatten als zou de OBdH zeggen, Ik wil dat de mensen Mij in elkaar kun-
nen ontdekken, Ik wil ontdekt worden in de mens. Daarom schep ik mensen zodanig dat
mensen Mij in elkaar kunnen ontdekken, Mij in elkaar kunnen kennen en herkennen.
Deze laatste zienswijze geeft perspectief aan een Godsbesef, waarbij de OBdH, de Tijdloze,
zich manifesteert in mensen. De mensen zijn dan plaatsvervangers: de OBdH  in ons en wij in
Hem. Er is een goddelijke vonk in ons.
De bijbel spreekt over God niet als een persoon, maar zegt: God is Geest.
Geest is veel meer dan Persoon, het is meer omvattend. Zo manifesteerde Jezus God, die
Geest is, in een persoonlijke vorm. De onbekende God in een persoonlijke gestalte, in een
plaatsvervanger, in een mens.

De oude beeldspraak hoeft echter niet opgedoekt te worden. In alle godsdiensten van alle
tijden zijn er altijd mensen geweest, die hebben kunnen luisteren naar de oorspronkelijke
Boodschap. Zij hebben steeds de Stem gehoord, die hen persoonlijk riep, ook in oude beeld-
spraak. Voor vele anderen echter, die niet meer in de taal van de oude beeldspraak hun
Godsbesef herkennen, is een nieuwe beeldspraak nodig.

En als zij dan lezen: Gods oog zal op u zijn, begrijpen zij dat bedoeld kan worden: de ogen
van de mensen, de plaatsvervangers van God, zullen op u zijn en zullen u bemoedigen.
Als zij lezen: Gods hand zal u leiden, dan kunnen zij die belofte interpreteren als: de handen
van de mensen, de plaatsvervangers van God, zullen u leiden, zullen u tot gids zijn.
Het is dunkt mij zinvol, om te proberen de ene zienswijze niet als absoluut juist te zien en de
andere zienswijze als absoluut onjuist.
Beide kanten geven inzicht, en inzicht is weten van de OBdH, weten dat de OBdH werkelijk-
heid is.

Tegenwoordig spreekt men in de theologie dan ook graag over de immanente en de trans-
cendente God. God in ons, in alles wat is, God-immanent.
Maar ook God boven ons, boven alles wat is, God-transcendent.
Zo proberen we het een én het ander onder woorden te brengen,
maar onze woorden blijven zeer beperkt en onvolkomen.
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OVER  WERELDBESCHOUWING
In de middeleeuwen werd het streven van de mens gekenmerkt door het "Memento Mori",
gedenk te sterven. Zoek naar het heil, niet hier en nu, maar verwerf je een eeuwig leven in
het hiernamaals.
In de renaissance vinden we de tendens "Carpe Diem", pluk de dag. Dat is: zoek het heil juist
wél hier en nu, maak je niet te druk over een leven na dit leven.
Vandaag de dag zouden we kunnen zeggen dat een combinatie van die twee een meer rea-
listische kijk is. Memento mori, inderdaad. Ons lichaam, dat is het voertuig van onze ziel, is
slechts tijdelijk. Maar ook, carpe diem, wij leven nu, wij gaan nu ons geestelijk pad in het
besef van de Boodschap, in het besef van onze opdracht.
En onze opdracht is: op aarde plaatsvervangers te zijn van de OBdH.

Als we de mens als plaatsvervanger van de OBdH zien, dan brengt dat automatisch een veel-
voud van aspecten van de OBdH aan het licht. Maar, het is zo als bij een geslepen briljant,
we kunnen nooit alle aspecten, alle vlakken tegelijk bekijken. Het is ons slechts gegeven, om
enkele aspecten tegelijk vanuit een bepaalde gezichtshoek waar te kunnen nemen. We we-
ten echter, dat er meerdere vlakken, meerdere aspecten zijn. Onze zoektocht naar die as-
pecten brengt ons tot communicatie, communicatie met elkaar in een voortdurend proces
van slijpen en toetsen aan elkaar. Laten wij ons richten op dat wat we van elkaar kunnen
leren en begrijpen. Laten we vermijden wat ons scheidt, want daar is al teveel ellende en
strijd uit voortgekomen.
Een Soefi-meester leerde ons: Wij mensen kunnen de onmetelijk rijke en veelzijdige schep-
ping van de OBdH niet goed bevatten. Om daarin wat te helpen zouden we die schepping
kunnen vergelijken met een fietswiel met spaken.
De spaken raken elkaar niet, want zij lopen allemaal vanaf de buitenkant, de velg, naar één
centraal middelpunt, de naaf, dat is de kern. De naaf verbindt alle spaken tot een eenheid en
laat ze op één as aansluiten, als één punt waar alles om draait.
Zoek eens die spaak, die religie, dat gods-stelsel, die godsdienst, dat godsbesef, dat het bes-
te bij jou past. Volg die spaak van de velg tot de naaf, tot de kern en zie vol mededogen uit
naar de andere spaken.
Als wij allen in eendracht in de naaf, in de kern, bijeenkomen, zullen wij het wiel gevormd
hebben en is de eenwording, de unio mystica een feit.

3) we gaan luisteren naar muziek van Vivaldi: Domine Deus, agnus Dei. 4:09

TOT  SLOT
Waarde Bbr ik ga afsluiten. Heel veel aspecten van de OBdH kunnen herkend worden in
mensen, in de plaatsvervangers. Als wij op zoek gaan naar dat wat ons bindt willen wij be-
wust verdraagzaam, in mededogen, open staan voor andermans visie. En dat wordt prachtig
vertolkt in de woorden van Hazrat Inayat Khan, die ons leerde:

“Door het leven niet alleen van ons eigen gezichtspunt te bezien,
maar ook van dat van een ander,

verliezen wij niets maar verwijden we integendeel onze horizon.”

AMrIk hoop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en ik verzoek u mij toe te
staan mijn plaats op de kolommen weer in te nemen.


