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HET WERK VAN DE ORDE 
 

20 november 1953 
 
Gedeelte uit de lezing: 'Eeuwige waarden in de wereld en in het hele Al'   
 
 
Goedenavond vrienden. 
 
Daar op het ogenblik de mogelijkheid bestaat om nog enkele woorden tot u te richten, zou ik 
graag nogmaals uw belangstelling willen vragen voor het werk onze Orde. 
 
U moet goed begrijpen allereerst, wat eigenlijk onze Orde is. Wij zijn "Orde der Verdraag-
zamen" d.w.z. we proberen om datgene waartegen wij ons normalerwijze zouden verzetten, 
niet te verzetten, maar het te verdragen, in zoverre als het door ons als redelijk wordt erkend. 
Het is een poging dus tot zelfbeheersing.  
 
Deze Orde bestaat in de geest al langere tijd en zij heeft zich geuit in verschillende centra op 
de wereld vanaf praktisch het jaar 1892. 
 
Hier in Nederland functioneert onze Orde in verschillende omstandigheden reeds vanaf het jaar 
1920 praktisch. De eerste grotere bekendheid aan ons werk kon worden gegeven in Nederland 
in de jaren 1927 tot 1955.  
 
Wij trachten - ik geef u de gegevens over Nederland, niet over de andere plaatsen - wij 
trachten om zover als ons dit mogelijk is, u voortdurende voorlichting te geven, u in te lichten 
omtrent de vorderingen die op geestelijk gebied kunnen worden gemaakt, u in te lichten ook 
omtrent de verhoudingen op uw eigen wereld, in de hoop dat u door deze verrijking van uw 
kennis, zult kunnen komen tot een beter begrip voor deze wereld. 
 
Op grond hiervan zullen wij ons vaak wenden tot de semiwetenschappelijke betogen die u van 
ons zult kennen. Wij stellen er prijs op niet te worden gezien en erkend als een Orde of vereni- 
ging van enigerlei zuiver religieuze aard. Wilt u zeggen "esoterisch" dan wil ik dit graag 
beamen. Ik kan echter niet zeggen: van religieuze of godsdienstige aard. 
 
Wij wensen aan een ieder zelf de vrije keuze te laten welke vorm van godsdienst en belijdenis 
hij voor zichzelf verkiest. Wij trachten echter wel om u zoveel gegevens te verschaffen dat u 
binnen door uzelf gekozen perken en grenzen, kunt komen tot een beter begrip van deze 
wereld en van de mogelijkheden van een volgende.  
 
Om dit werk te doen inspireren wij o.a. sprekers, schrijvers, dichters, toonkunstenaars, staats- 
lieden en politici, en verder al diegenen die voor ons op een bepaald ogenblik bereikbaar zijn 
en van wier werk wij kunnen verwachten een zekere kracht te zien uitgaan.  
 
Wij beperken ons niet tot het werk alleen in de vorm van deze Orde. Wij geven overal vrijelijk 
en zover als in ons vermogen, hulp. Wij trachten overal te helpen een contact met onze wereld 
bv. tot stand te brengen, waar wij slechts overtuigd kunnen zijn dat een eerlijk streven naar 
bewustwording als grondslag en kern dient. 
 
De "Orde der Verdraagzamen" heeft in de tijd dat zij zich op aarde geuit heeft, allereerst in 
haar bestaan als geestelijke Orde haar ware betekenis. Zij is niet een Orde of organisatie van 
enigerlei stoffelijke aard of stoffelijk belang. Wanneer wij ons tot u richten en u vragen om lid 
van onze Orde te worden, dan doen wij dit zeer zeker niet in de hoop een organisatie, in welke 
vorm dan ook, tot stand te zien komen, wij zouden dit zelfs ten zeerste betreuren. 
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De organisatievorm moet niet uitgaan boven datgene wat huishoudelijk, gezien de omvang 
van de belangstellenden die zichzelf als tot de Orde behorend wensen te beschouwen, nood- 
zakelijk maakt. Wanneer u echter deel uit wilt maken van onze Orde, zult u zich er bewust van 
moeten zijn dat er geen enkele methode bestaat om dit lidmaatschap te verwerven, behalve 
een zuiver geestelijke.  
 
Een geesteshouding uwerzijds die leidt tot verdraagzaamheid tegenover uw medemensen, die 
bevordert het dienen in naastenliefde. Wanneer u deze taak op u neemt, behoort u tot onze 
Orde en kunt u op haar bijstand rekenen, zelfs wanneer u het spiritisme - onder welke vorm 
wij ons eigenlijk uiten op het ogenblik - veroordeelt als werk van de duivel. Ik zeg dit er na- 
drukkelijk bij, want uw oordeel heeft in deze generlei waarde, maar alleen de werkelijke toe- 
stand. En indien uw geestelijk streven rein is, doen de uiterlijke omstandigheden niets ter 
zake. 
 
Wij hopen dat u in staat zult zijn voor uzelf en voor uw medemensen, te vormen een kleine, 
maar steeds krachtiger wordende bron van licht en vreugde. Licht door de helderheid, door- 
zichtigheid en waarheid van uw handelingen, daden en gedachten, dat u zult kunnen zijn een 
mens die zonder masker durft en kan leven, dat u zult zijn ook een grote steun doordat u, 
gevende voortdurend in naastenliefde, uw krachten, om anderen gelukkiger te maken, hen te 
voeren tot een beter geestelijk en lichamelijk welzijn, deze geeft vreugde, geeft welzijn en zo 
in uzelf ook tevens de vreugde scheppen.  
 
En nu zult u mij misschien zeggen: maar als iemand dan helemaal niets weet van dit werk en 
er niet aan gelooft, gelooft aan God noch gebod, wat helpt het dan om deze mens wat geluk- 
kiger te maken?  
 
Dat zal ik u zeggen: wanneer u deze mens gelukkiger maakt, dan zal hij  tegenover de wereld 
- of zij tegenover de wereld - prettiger en vriendelijker staan, zal minder aanleiding geven tot 
haat, tot minachting, tot onverdraagzaamheid. En als zodanig zal dan indirect ook uw doel, 
verdraagzaamheid en groei van de broederschap onder de mensen, worden bevorderd. 
 
Rest mij nog voor u vast te stellen dat wij generlei politieke overtuiging aanhangen, goedkeu- 
ren of afkeuren, dat wij overtuigd zijn dat, daar waar de mens goedwillend is, in elke uitdruk- 
king dezer goedwillendheid iets goeds te vinden moet zijn. Wij zijn verder overtuigd dat de 
meest hoge en zuivere idealen, alleen dan waarde krijgen, wanneer de mens zelf ze uitdraagt 
zonder zelfzuchtige belangen op de voorgrond te schuiven.  
 
Ik hoop u hiermee duidelijk te hebben gemaakt wat onze Orde is en wat zij doet. 
 
Ik vang nog één vraag op: "je hebt niets gezegd", zo denkt deze persoon, "over jullie zelf". 
 
Laat ik ook dit nog doen om volledig te zijn. Wij zijn over het algemeen personen die op aarde 
geleefd hebbende, om een of andere reden niet godsdienstig waren, wij zijn personen die 
geleerd hebben in te zien - in onze wereld - dat onze houding fout was. Wij hebben op grond 
van onze ervaringen en op grond van datgene wat wij hebben moeten leren en wat wij nu nog 
leren en kunnen leren, de overtuiging verworven dat het voor een mens onmogelijk is te leven 
zonder zijn God, dat het voor de mens verder onmogelijk is, te leven in een houding van 
onverdraagzaamheid, die is een tegendeel van ware naastenliefde. 
 
En daarom komen wij tot u, hopende hiermee de gevolgen van onze eigen vroegere daden uit 
te wissen, hopende tevens hiermee bij te mogen dragen tot uw bewustwording. 
 
En daarmee dank ik u voor uw aandacht. 
 

 


