PROFIEL – MISSIE – VISIE (uit het Beleidsplan 2020-2022, zoals aangenomen op het
Grootoosten 2019)
Profiel
De vrijmetselarij is een eeuwenoude, wereldomvattende seculiere broederschap met een
methode om mensen te leren zich te verhouden tot zichzelf, de ander en het andere.
Missie
De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een
zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing,
broederschap en – daardoor - een betere samenleving.
Visie
In de afgelopen decennia is de samenleving steeds verder geseculariseerd en
geïndividualiseerd. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het koesteren van eigen
waarden, het zelf kiezen en zelf ervaren zijn in de huidige samenleving in toenemende mate
richtinggevend geworden.
Toch is de behoefte aan vertrouwelijkheid, zingeving, verbondenheid en ontmoeten
onverminderd groot. De vrijmetselarij komt tegemoet aan die behoefte en biedt om die
reden ruimte aan elk individueel lid in samenspraak met anderen een eigen visie op de
samenleving te ontwikkelen. De loge is daarvoor de plaats bij uitstek.
Het zoeken naar antwoorden op existentiële vragen is van alle tijden en dikwijls wordt
daarbij verwezen naar een ‘andere werkelijkheid’. De vrijmetselarij is een beweging die de
mens stimuleert zelfstandig antwoorden te zoeken op die existentiële vragen. De mens is
daarbij volkomen vrij om zelf te bepalen of die ‘andere werkelijkheid’ een rol speelt. Wat dat
betreft is de vrijmetselarij - zoals deze in de blauwe graden wordt beoefend - een leerschool
zonder leerstellingen en dogma’s. Je kunt zeggen dat vrijmetselarij een universele stroming
is die de mens handvatten aanreikt om zelfstandig te leren hoe zich te verhouden tot
zichzelf, de ander en het andere.
Al driehonderd jaar biedt de vrijmetselarij een perspectief op vraagstukken en dilemma’s die
in de aanloop naar het jaar 1717 hebben geleid tot het ontstaan van vrijmetselarij en die
vandaag de dag nog niets aan actualiteit hebben ingeboet.
Algemene begrippen uit de Ordegrondwet
Artikel 1
1. Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde
behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge.
Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn
persoonlijke vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden
door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd. De gezamenlijke arbeid stimuleert
hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt
op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een
allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke

verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk
waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een
hoog beginsel, symbolisch aangeduid als ‘Opperbouwmeester des Heelals’. De vrijmetselaar
erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle
mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders
verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.
2. Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loges genaamd. Vrijmetselaren
betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de loges
ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden,
levensbeschouwingen en inzichten. De gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van
verbondenheid van alle vrijmetselaren. Deze verbondenheid wordt broederschap genoemd.
3. De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is het
organisatorisch verband waarbinnen de voorwaarden worden geschapen om vrijmetselarij
te kunnen beoefenen in de traditie waarin zij dat sedert haar oprichting heeft gedaan.

