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Lieve Vrienden van AMORC, 
 
Het aantal Vrienden groeit en daar zijn we heel blij mee. Er wordt meer voor de Vrienden 
georganiseerd en dat is positief nieuws. Er zijn Vrienden die de digitale bijeenkomsten 
bezoeken. Dat is fijn en we hopen dat steeds meer Vrienden meedoen. Het wordt door de 
organisatoren gewaardeerd en willen u graag een warme ontvangst geven. Daarom wordt 
door hen gevraagd of u, na het inloggen, vertelt dat u Vriend van AMORC bent. 
 
In deze nieuwsbrief krijgt u informatie over de Rozekruisers Orde AMORC, want daar hebben 
we in onze nieuwsbrieven nog niet zoveel over verteld.  
 
Wat is de betekenis van de letters AMORC? 

Het is de afkorting van de naam Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis, 
wat betekent Aloude Mystieke Orde van het Rozekruis. In veel oude 
geschriften komt de Latijnse naam Antiquus Mysticusque Ordo Rosae 
Crucis voor. In veel landen over de wereld is deze Latijnse benaming 
vertaald in de landstaal en is in de meeste gevallen vertegenwoordigd 
in de afkorting AMORC. 
 

Wat is AMORC? 
AMORC is een filosofische en inwijdende organisatie, die de kennis in stand houdt en 
doorgeeft, die de ingewijden door de eeuwen heen aan elkaar hebben overgedragen. In oude 
tijden werd de kennis mondeling doorgegeven. Vanaf het begin van de vorige eeuw is de 
kennis op schrift gezet, wat destijds als een (r)evolutie werd ervaren. Deze lessen worden 
monografiën genoemd. Inmiddels zijn de monografiën on-line beschikbaar. Over het 
algemeen is het doel van de lessen, de mens vertrouwt te maken met de kosmische wetten en 
te leren hoe men in harmonie met deze wetten kan leven.  
 
Wat is een inwijdende organisatie? 

Gedurende het jaar vinden in de Rozekruisers Tempels 
inwijdingen plaats. De inwijding kan de Rozekruisersleerling 
helpen zijn bewustzijn op spiritueel niveau te openen en te 
vergroten. De inwijdingen vinden bijvoorbeeld plaats bij het lid 
worden van een afdeling, bij de installatie van een ambtsdrager 
en bij de bevordering naar een hogere studiegraad. 



 
Wat is mystiek? 
Mystiek heeft niets met geheimzinnigheid te maken. In het 
algemeen is mystiek die vorm van kennis, die spiritualiteit, 
filosofie en wetenschap, in zich verenigt. Niet alleen op 
theoretisch, maar ook op praktisch niveau. Mystiek is ook het 
zoeken naar de waarheid en de eeuwige waarden. Het is de 
studie van de zichtbare- en onzichtbare banden, die de mens 
met het kosmische verbinden. Men kan mystiek definiëren 
als de innerlijke zoektocht van ieder mens, die de mysteries 
van het leven probeert te begrijpen. Met name de mysteries 
die betrekking hebben op de triade: geboorte, leven en 
dood.  
 
Wat is de Orde van het Rozekruis? 
De Rozekruisers Orde, is net als de Orde van Advocaten of een Klooster Orde, een organisatie 
van mannen en vrouwen, ook wel een broederschap genoemd. Zij verbinden zich door het 
afleggen van een gelofte, om naar beste weten en kunnen, zich te conformeren aan het 
gedachtengoed van het Rozekruis. 
 

 
 
Nieuwjaarsfeest 
Het begrip “Aloude” komt onder andere tot uiting in het Rozekruisersjaar. Op of omstreeks 21 
maart treedt de zon het lentepunt binnen. Dit is van oudsher de datum waarop onze Orde een 
nieuw jaar begint. Dat loopt van 21 maart tot 21 maart. Onze leden staan, door middel van 
een ritueel, stil bij het doel van het mystieke werk. Aansluitend worden de nieuwe besturen 
en officianten geïnstalleerd. Het komende Rozekruisersjaar is 3376. 

 
 

 
 
 

 
 


