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Zomer Sint Jan 2013 A:.L:. Ziggurat, O:. Zoetermeer 
Zomer-Sint-Jansbouwstuk 

 
“Ga en vertel het verhaal van deze middag…” 

 
 
Achtbare Meester, dierbare Zz:. en Bb:., 
 
In de dagen dat ik me aan het bezinnen was op hoe ik vandaag dit Bouwstuk voor u 
zou optrekken, viel mij een geluk ten deel. Er ontstond voor mij een gelegenheid voor 
een herontmoeting met een wijze vrouw. Het was een werkelijke herontmoeting. Ik 
kende haar uit een andere wereld en in mijn nieuwe wereld kruisten onze paden 
elkaar op een wonderlijke wijze. Ook in die andere wereld waren wij op elkaars pad 
gekomen op een levensbepalend kruispunt – sinds dat moment was zij voor een tijd 
mijn mentor geweest. Haar wijsheid, liefdevolle betrokkenheid en onvoorstelbare 
creativiteit mocht ik ervaren als een stil geschenk. 
 
Nu, een aantal jaren nadien, ontmoetten wij elkaar opnieuw. Niet alleen ik, maar ook 
zij had er inmiddels voor gekozen onze gezamenlijke andere wereld te verlaten en 
actief te worden binnen nieuwe contexten. Nu wij elkaar weer spraken, keken we 
samen terug op de wereld waarin wij beiden werkzaam waren geweest. We 
concludeerden dat die wereld een unieke en dierbare leerschool was geweest en na 
enige tijd kwamen we te spreken over hoe men daar gewend was en is om om te 
gaan met het stellen en behalen van doelen en de daarop gerichte handelingen. Dat 
gaat, enigszins gesimplificeerd, als volgt: aan het begin van ieder jaar worden 
meetbare doelen bepaald, zowel voor de organisatie als voor alle daarbinnen 
werkzame mensen. Gedurende het jaar wordt op vaste momenten de tussenstand 
bekeken en waar nodig worden zaken bijgestuurd. Aan het eind van het jaar wordt de 
balans opgemaakt en bij gerealiseerde doelen volgt een ‘goed gedaan’. En dan begint 
de jaarcyclus opnieuw. Iedereen is eraan gewend, iedereen voert zijn of haar taken 
uit en iedereen is blij wanneer aan het einde van de rit de gestelde doelen zijn 
gehaald. Het is een succesvolle werkwijze, binnen een mede daardoor zeer 
succesvolle organisatie. 
 
Toen we daar wat meer over nadachten en toen we daar allebei onze ervaringen uit 
de nieuwe werelden naast legden, ontdekten we iets ogenschijnlijk kleins, maar 
eigenlijk essentieel anders. In onze nieuwe werelden wordt eveneens gekeken naar 
hoe dingen verlopen en naar wat we willen bereiken, maar veel meer vanuit een 
omzien en vanuit een reflectie op alles wat is voorgevallen en ontstaan op de weg 
ernaartoe. 
 
Vonden wij de ene manier nu beter dan de andere? Zeker niet. Maar we raakten wel 
geïnspireerd door onze gedeelde ervaring. Waarom? Omdat de eerste manier 
weliswaar heel duidelijk is voor iedereen en heel goed de kaders schept waarbinnen 
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mensen werkzaam moeten zijn, maar deze manier niet of nauwelijks ruimte laat voor 
dat wat onstaat gedurende het proces en wat misschien wel niet in de doelen stond, 
maar wat wellicht wel eindeloos beter of mooier is dan wat we dachten nodig te 
hebben. Of op z’n minst een heel waardevolle aanvulling blijkt te zijn. Het systeem 
nodigt niet echt uit tot reflectie op dat wat buiten de vooraf bepaalde doelen valt. 
Samen stelden we vast dat een combinatie van beide manieren van met elkaar 
werken misschien wel heel goed zou zijn: het eerste systeem zou daarmee aanzienlijk 
worden verrijkt, terwijl het tweede systeem wat meer kaders zou krijgen die meer 
kunnen uitnodigen tot gezamenlijke ontplooiing. 
 
Wat bijzonder om uitgerekend nu met haar hierover van gedachten te mogen 
wisselen - zo vlak voor de viering van ons Zomer Sint Jan. Gaat het Zomer Sint Jan 
immers niet om een gezamenlijk omzien als voorbereiding op onze nieuwe weg? Mijn 
gesprek met de wijze vrouw inspireerde me tot een voorzichtige vergelijking met 
onze Loge en de weg die we het afgelopen jaar met elkaar zijn gegaan… 
 
Hadden wij eigenlijk doelen en kaders? Wat was onze invulling geweest? Wat was er 
onderweg ontstaan? We zouden best kunnen stellen dat ook voor Ziggurat bepaalde 
doelen waren bepaald – laat ik er een paar noemen: we wilden een nieuwe Loge 
oprichten, we hadden een nieuwe werkplaats nodig, op 1 februari wilden we de 
Lichten ontsteken, we zochten ten minste zeven oprichtend Meesters. Noem maar 
op… allemaal zaken die we gezamenlijk nastreefden. En in mijn optiek allemaal 
kaders en doelen, maar… stuk voor stuk en alles bij elkaar geen doelen op zich. 
Kunnen we meten of we deze en andere doelen hebben gehaald? Natuurlijk kunnen 
we dat. Maar waarom zouden we dat doen? Deden we al deze dingen, soms expliciet 
afgesproken, soms spontaan, niet eigenlijk om iets heel anders? Hebben we binnen 
onze Loge en binnen onze de wereld omspannende broeder- en zusterketen niet juist 
te maken met het Onmetelijke? Zijn we er niet juist op gericht om binnen die kaders 
werkelijk iets te laten onstaan met elkaar. Onmeetbaar misschien, maar o zo 
voelbaar. Onnoembaar welhaast, maar o zo verrijkend. 
 
Laten we daarom vooral eens kijken naar wat er dit jaar onderweg met en voor ons is 
gebeurd. Die kleine parels op ons pad – volstrekt niet gepland of beoogd, maar zo 
mooi en zo ontroerend: 
 

 Drie mensen aanvankelijk die niets liever willen dan weer samen bouwen, maar 
hoe? Plotseling een uitgestoken broederhand. Vol liefde en constructie. Ziggurat 
krijgt een huis. 

 Drie mensen met een werkplaats maar ze kunnen het niet alleen. Plotseling 
kruisen diverse mensen ons pad: ze willen meebouwen, ze durven risico’s te 
nemen, er ontstaat iets onnoemelijks. Bijna als vanzelfsprekend en woordeloos 
ontstaat een gemeenschappelijke intentie. 
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 Acht meesters en een werkplaats maar o wat zouden ze graag een 
generatieverbinding laten ontstaan met een nieuwe toekomst en nieuwe 
leerlingen. De hervinding vindt plaats – we mogen twee prachtleerlingen in onze 
kring opnemen. 

 De Lichten worden ontstoken maar o wat zouden we dat graag delen met 
Broeders en Zusters om zo ons geluk van de hernieuwde bouw samen te vieren. 
De Broeders en Zusters komen, tegen alle verwachting in, ze komen… En ze 
bouwen mee en ze blijven meebouwen. En we koesteren ons in hun aanwezigheid 
en in de uitwisseling die ons ten deel valt. 

 We zijn weer thuishaven, we voelen ons gelukkig met de hervatte bouw, maar 
wat zou het mooi zijn als we dit met meer mensen konden delen. Ziggurat raakt 
bekend, mensen voelen zich aangetrokken – drie nieuwe Leerlingen worden 
ingewijd, drie anderen kloppen aan. Onze Loge groeit en onze groep wordt almaar 
hechter. Zo divers en toch zo vertrouwd. Zo werkelijk op elkaar gericht. 

 Maar hoe blijven we onze weg vinden? Wie helpt ons daar waar wij nog niet 
kennen, niet weten, niet zien? Zie daar onze Meester van Eer, met al zijn wijsheid 
en ervaring, die ons met liefde bij de hand wil nemen om ons de weg te wijzen 
naar nieuwe paden. Zie daar ook de Broeders die ons telkens opnieuw terzijde 
staan, zodat we als groep en als individuele vrijmetselaars verdieping blijven 
vinden. 

 Maar wat zouden we graag blijven leren hoe onze Broeders en Zusters in andere 
werkplaatsen met elkaar arbeiden – bij wie zouden we daartoe nog welkom zijn? 
De uitnodiging komt, nooit verwacht, maar zij komt… We worden met 
broederliefde en warmte ontvangen in België. We zijn weer welkom, niet bij 1 
werkplaats alleen maar bij vele Loges. We mogen weer de wereld in. 

 
Al deze dingen – ze zijn ontstaan. We hebben ze doorleefd. We voelen ze. Ze voeden 
ons vertrouwen: in onszelf, in elkaar, in onze werkplaats en in de mogelijkheid om 
werkelijk samen te blijven bouwen aan de Tempel van de Mensheid. Met compassie 
als onze drijfveer durven we het aan: samen optrekken, omzien, zorgen en als het 
nodig is werkelijk door het vuur gaan voor elkaar. Daaraan werden we net nog 
herinnerd: durf maar, kom door het vuur naar me toe… Heb vertrouwen. 
 
Vanaf onze Ziggurat proberen we het vuur te verspreiden. Vanuit onze harten 
proberen we het Licht door te geven. Van mens tot mens, van generatie op generatie. 
Ondanks alles. Want we houden vol en we begrijpen stilzwijgend ons gezamenlijk 
streven – en onderweg draagt iedereen daar op zijn of haar eigen manier aan bij. Zo 
blijven de parels van Licht ons pad versieren en als we reflecterend om ons heen zien, 
merken we ze op. 
 
Graag deel ik een klein drieluik met u dat, vanuit drie verschillende invalshoeken, dit 
uitstralen en doorgeven op een prachtige manier illustreert. Illumineert… 
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“En de rabbijn zei: ‘Toen een groot rabbijn zag dat de joden slecht behandeld werden, 
ging hij naar het bos, maakte een heilig vuur en zei een speciaal gebed, waarin hij 
God vroeg Zijn volk te beschermen. En God stuurde een wonder. Later ging zijn 
leerling naar dezelfde plek in het bos en zei: “Meester van het Universum, ik weet 
niet hoe ik een heilig vuur moet maken, maar het speciale gebed ken ik wel. Hoor mij, 
alstublieft!” Het wonder geschiedde. Er ging weer een generatie voorbij, en toen een 
andere rabbijn de vervolgingen van zijn volk zag, ging hij naar het bos en zei: “Ik kan 
geen heilig vuur maken en ook ken ik het speciale gebed niet, maar ik herinner me 
nog wel de plek. Help ons, Heer!” En de Heer hielp. Vijftig jaar later sprak rabbijn 
Israel, die kreupel was, tot God: “Ik weet niet hoe ik het heilig vuur moet maken, ik 
ken het gebed niet en ik kan niet eens de plek in het bos vinden. Het enige wat ik 
doen kan, is dit verhaal vertellen en hopen dat U me hoort.” En het wonder 
geschiedde opnieuw. Daarom: ga en vertel het verhaal van deze middag.’ 
 
En de imam die verantwoordelijk was voor de Al-Aqsa-moskee, had respectvol 
gewacht tot zijn vriend de rabbijn klaar was met spreken en zei toen: ‘Een man klopte 
aan bij een bevriende bedoeïen om hem een gunst te vragen: “Ik zou graag 
vierduizend dinar van je lenen, omdat ik een schuld moet betalen. Kan dat?” De 
vriend vroeg zijn vrouw alles wat waarde had bijeen te brengen, maar zelfs zo was 
het niet genoeg. Ze moesten de buren af en hun met klem om geld vragen, totdat ze 
over de benodigde som beschikten. Toen de man weg was, zag de vrouw dat haar 
echtgenoot huilde. “Waarom ben je verdrietig? Is het omdat we nu in het krijt staan 
bij de buren, en je bang bent dat we onze schuld niet kunnen betalen?” “Niet 
daarom. Ik huil omdat hij een vriend is om wie ik veel geef. Toch wist ik niet hoe het 
met hem ging. Ik herinnerde me hem pas toen hij geld moest komen lenen.” Daarom: 
ga en vertel aan iedereen wat jullie vanmiddag gehoord hebben, zodat we onze 
broeder kunnen helpen, zelfs nog voor hij dat nodig heeft.’ 
 
En zo gauw de imam ophield met spreken, begon de christenpriester: ‘Een zaaier ging 
uit om te zaaien. En het gebeurde dat een deel van het zaad op de weg viel, en er 
kwamen vogels uit de lucht, die het opaten. Een ander deel viel op de rotsbodem, 
waar maar weinig aarde was, en het liep meteen uit, omdat het niet diep de grond in 
kon. Maar toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortels had 
verdorde het. Weer een ander diel viel tussen de distels; die schoten op en verstikten 
het. En nog een ander deel viel in goede grond, en omdat het groeide en gedijde, gaf 
het vrucht, deels honderdvoudig, deel zestigvoudig en deels dertigvoudig. Daarom: 
zaai je zaden overal waar je maar komt, omdat we niet weten welke van de zaden 
zullen bloeien om de volgende generatie te verlichten.’” 
 
(Uit Paulo Coelho: Manuscript uit Accra, 2012, pp. 163-165) 
 
Laten we samen het vuur van het Onmetelijke blijven verspreiden en genieten van 
het wonder op ons pad! 
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Straks ontsteken we ons Sint Jansvuur. Moge het staan voor een bezield omzien naar 
wat ons ten deel is gevallen, zodat de loutering van het vuur ons voorbereidt op wat 
komen gaat in het nieuwe jaar. Licht uit Licht… 
 
En de wijze vrouw? Aan het einde van dit bouwstuk kom ik graag nog even bij haar 
terug, zoals wij door de jaren heen bij elkaar terug zullen blijven komen. Op 
wonderlijke wijze en altijd precies op tijd. We gingen opnieuw uit elkaar en ze zei tot 
mij: “Toeval bestaat niet. Wij vallen elkaar toe…” En ze omhelsde me tweemaal, op 
een manier die voor altijd voelbaar zal zijn in mijn hart… 
 
A:.M:., lieve Bb:. en Zz:., ga en vertel het verhaal van deze middag en mogen wij 
elkaar onderweg blijven toevallen – ik heb gezegd. 
 
Zr:. Ingrid de Bonth 
Red:. A:.L:. Ziggurat, O:. Zoetermeer 
http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl 
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