een lidmaatschap dat langdurige wederzijdse tevredenheid gaat
opleveren. We raden je daarom af verdere stappen te ondernemen
om lid te worden van de vrijmetselarij. Dit om wederzijdse
teleurstelling te voorkomen.
50-59 punten Jij en de vrijmetselarij lijken (nog) niet zoveel
overeenkomsten te hebben. De vraag is nu of jouw eventuele
lidmaatschap langdurige wederzijdse tevredenheid gaat opleveren.
Wellicht kan een goed gesprek hierover meer duidelijkheid geven.
60-69 punten Jij en de vrijmetselarij lijken een redelijk aantal
overeenkomsten te hebben. Graag praten we eens met je verder
om in te schatten of dit aantal voldoende is om ook op lange
termijn een succesvol lidmaatschap te kunnen garanderen.
70-79 punten Jij en de vrijmetselarij lijken een groot aantal
overeenkomsten te hebben. Graag praten wij snel met je verder
om te zien of je lidmaatschap ook op lange termijn de gewenste
wederzijdse voldoening kan geven.
80-89 punten Jij en de vrijmetselarij lijken behoorlijk op één lijn te
zitten. Graag praten we snel met je verder over je lidmaatschap.
90-100 punten Jij en de vrijmetselarij lijken de ideale ‘klik’ op te
leveren. Graag praten we snel met je verder over je lidmaatschap.

Je bent altijd welkom voor het stellen van
vragen of voor een persoonlijk gesprek.
Stuur een e-mail naar info@vrijmetselarij.nl
of neem contact op met de voorlichter van
de loge in jouw gemeente of regio.
Ook kun je de vrijmetselaar benaderen van
wie je deze zelftest ontvangen hebt.
Op al je vragen geven we graag antwoord.
Wil je eerst de website bekijken van de
Orde van Vrijmetselaren, werkend onder
het Grootoosten der Nederlanden:
vrijmetselarij.nl

Orde van Vrijmetselaren
Javastraat 2b
2585 AM Den Haag
070 – 346 00 46
(op werkdagen tussen 9 en 16 uur)
info@vrijmetselarij.nl
© november 2017

Orde van Vrijmetselaren,
werkend onder het Grootoosten
der Nederlanden

VRIJMETSELARIJ

een kleinere score dan 50 punten over het algemeen niet leidt tot

VERDER PRATEN?

KLIKKANS-TABEL

0-49 punten We moeten eerlijk zijn: de ervaring leert ons dat

IETS VOOR
MIJ?
Doe de zelftest
en kijk
of het ‘klikt’!

DOE DE ZELFTEST

Wil je onderzoeken of een toekomstig
lidmaatschap van een vrijmetselaarsloge
succesvol kan worden? Doe dan mee aan deze

Uitspraak A
Ik streef er voortdurend
naar beter mens te worden.

1
2

zelftest met 20 uitspraken, oplopend van A

3

tot en met T. Geef per uitspraak aan in welke
mate je je erin kunt vinden op een schaal van
1 tot 5. De hoogste totaalscore die je kunt
halen is dus 20 x 5 = 100 punten.

Uitspraak H
Ik vind de meningen van
andere mensen even
waardevol als mijn eigen
mening. Ik hoor ze graag.

Volledig mee oneens = 1 punt
Gedeeltelijk mee oneens = 2 punten
Weet niet / geen mening = 3 punten
Gedeeltelijk mee eens = 4 punten
Volledig mee eens = 5 punten
Omcirkel naast elke uitspraak jouw
beoordelingscijfer. Tel daarna de 20 cijfers op
en noteer je totaalscore hier:

punten

Uitspraak I
Ik ben altijd bereid
mijn inzichten te delen
met anderen.

inschatten of het kan gaan ‘klikken’ tussen jou
en je toekomstige loge. Laat het ons weten als
je naar aanleiding van je uitkomst een gesprek
wilt voeren met één of meer leden van deze

Uitspraak P
Ik houd me aan de
vertrouwelijkheid
binnen mijn loge.

loge. Begin hier.

‘KEN JEZELF’ IS DE OPDRACHT
AAN IEDERE VRIJMETSELAAR.

Uitspraak
Ik zie de voordelen van
een loge waarin alleen
mannen samenkomen.

2

Uitspraak C
Ik werk aan het welzijn
van onze samenleving.

1
2
3

4

4

4

5

5

5

1
2
3

Uitspraak G
Ik vind dat ieder mens het
recht heeft om zelfstandig
te zoeken naar waarheid.

1
2

Uitspraak F
Ik ben gelijkwaardig
aan alle andere mensen.

1
2

3

3

4

4

4

5

5

5

1
2
3

Uitspraak J
Ik denk dat rituelen en
symbolen mij kunnen helpen
om bijzondere momenten
in het leven meer waarde
te geven.

5

die in de klikkans-tabel. Dan kun je goed

1

3

4
Vergelijk deze totaalscore vervolgens met

Uitspraak B
Ik neem de volledige
verantwoordelijkheid voor
mijn eigen doen en laten.

1
2
3

Uitspraak O
Ik ben bereid andere
vrijmetselaren met
raad en daad te steunen
als zij dat nodig hebben.

1
2
3

5

1
2
3

5

3

3

5

5

2

2

4

4

Uitspraak R
Ik waardeer ook het
gezelligheidsaspect
van de broederschap.

1

4

4

1

Uitspraak K
Ik geloof dat het universum
niet toevallig bestaat.
En dat ik daarin een rol
te vervullen heb.

1
2
3

Uitspraak N
Als ik vrijmetselaar word
probeer ik zoveel mogelijk
mijn wekelijkse
logebijeenkomsten
te bezoeken.

Uitspraak S
Ik streef naar een langdurig
lidmaatschap van de Orde
en van mijn loge.

1
2
3

Uitspraak D
Ik zie het als een
maatschappelijke opdracht
om naar datgene te zoeken
dat mensen verbindt; om ze
bij elkaar te brengen.

1
2
3
4
5

Uitspraak E
Ik zie het als een
maatschappelijke opdracht
om datgene weg te nemen
dat mensen scheidt, zodat
ze hun conflicten kunnen
bijleggen of hun vooroordelen
kunnen bijstellen.
Uitspraak L
Ik ben een ‘vrij man van
goede naam’. Anders gezegd:
ik ben een ongebonden
en heb een goede reputatie.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Uitspraak M
Ik ben bereid me aan
de regels van de Orde
en mijn loge te houden.

1
2
3

4

4

5

5

1
2
3

Uitspraak T
Ik ben bereid en in staat
mijn logecontributie te
betalen (ca. € 400 per jaar).

1
2
3

4

4

4

4

5

5

5

5

