
    
 

 

Voor hen die de vlam van het leven 

willen hoeden 

op aarde 
 

        

van de 



 2 

 

Geachte Zoeker op het Spirituele Pad, 
 

Mijn allerhartelijkste groeten! 

In een veranderende wereld zien veel mensen de 

noodzaak een pad van geestelijke groei te volgen. 

Uw zoektocht laat zien dat u een van deze mensen 

bent. 

Deze brochure kan heel goed een mijlpaal op uw spirituele pad 

betekenen. Zij biedt u toegang tot een van de innerlijke scholen van 

de opgevaren meesters, die onsterfelijken die ons voorgingen om 

ons de weg tot zelfmeesterschap te wijzen. U kunt worden 

toegelaten tot deze school door lid te worden van de Broederschap 

van de Hoeders van de Vlam. 

U ontvangt iedere maand een les die alleen verkrijgbaar is voor 

Hoeders van de Vlam, die u stap voor stap meevoert door de 

innerlijke mysteriën van alle tijden. Door deze lessen toe te passen, 

zult u versnellen op het pad van uiteindelijke hereniging met uw 

goddelijke bron.  

Ik nodig u uit om lid te worden van de Broederschap van de 

Hoeders van de Vlam. Zou u deze brochure willen doornemen? Als 

u besluit de overeenkomst aan te gaan, is het voldoende om het 

aanmeldingsformulier en de gelofte in te vullen en op te sturen. 

IK BEN vreugdevol in het hoeden van de vlam voor u, 

 

Moeder van de Vlam  
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Broederschap van de Hoeders van de Vlam 

 
 

 

WAT IS DE VLAM? 

De vlam is een geestelijk vuur in uw hart. Het is de goddelijke vonk 

die nooit is geboren en nooit sterft. Het is de vlam van het leven – 

uw eigen portie van de Geest, die aan u werd gegeven toen uw ziel 

werd geboren uit de Oneindige. 

 

WAAROM MOET DIE WORDEN GEHOED? 

Net zoals u voor het vuur in uw open haard moet zorgen, moet u 

zorgen voor de vlam. Lang geleden, nog voordat er geschreven 

geschiedenis was, zorgden er steeds minder mensen op aarde voor 

de vlam, totdat er niet één persoon meer was met een brandende 

vlam op het altaar van het hart. Het was een duister tijdperk toen 

allen hun goddelijke bron waren vergeten. Toen kwam Sanat 

Kumara, in het Boek Daniël de Oude van Dagen genoemd, naar de 

aarde om de vlam opnieuw te ontbranden, en anderen te leren 

ervoor te zorgen. Sindsdien zijn er in ieder tijdperk grote Lichten 

op aarde geweest die de vlam brandend hebben gehouden en toen 

zijn teruggekeerd naar de Geest. Onder deze grote Lichten 

bevinden zich Gautama Boeddha, Mozes, Jezus Christus, 

Kuan Yin, Krishna, Confucius – en in dit tijdperk, Saint Germain.  
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WIE IS SAINT GERMAIN? 

Saint Germain is onze onsterfelijke vriend 

en broeder, die de mensen van de aarde het 

Aquariustijdperk binnenleidt. In zijn levens 

als Christoffel Columbus, Francis Bacon en 

Le Comte de Saint Germain, baande hij de 

weg voor de technologische revolutie en de 

persoonlijke vrijheden die we heden ten 

dage genieten. Zijn ziel steeg op naar God in 

de  zeventiende eeuw,  aan  het  eind  van 

zijn leven als Francis Bacon. Als een opgevaren meester, bewoont 

hij de hemelwereld, ook wel het etherische vlak genoemd. 
 

Saint Germain wordt de Meester-Alchemist genoemd. Hij leert ons 

hoe we de vlam op het altaar van ons hart kunnen verzorgen, en 

hoe we het metaal van onze ziel kunnen transmuteren in het goud 

van de Geest. 
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WAT IS DE BROEDERSCHAP VAN DE  

  HOEDERS VAN DE VLAM? 
 

De Broederschap van de Hoeders van de Vlam komt voort uit de 

traditie van de oude geestelijke orden. Saint Germain heeft de 

Broederschap in 1961 opgericht in Washington D.C., in de 

Verenigde Staten van Amerika, door middel van zijn 

Boodschapper, Mark L. Prophet. Als Ridder Commandeur van de 

Broederschap, heeft Saint Germain beloofd dat hij deze aarde naar 

een gouden eeuw van vrijheid, vrede en verlichting zal brengen. 
 

Naast Saint Germain zijn er andere opgevaren meesters die de 

aarde helpen. In het Boek Openbaring wordt naar hen verwezen als 

de heiligen ‘bekleed met witte gewaden’. Samen met hun 

onopgevaren discipelen vormen zij de Grote Witte Broederschap. 

(‘Wit’ verwijst niet naar het ras, maar naar de aura van wit licht die 

deze meesters omgeeft.) De Broederschap van de Hoeders van de 

Vlam is een uiterlijke afdeling van de Grote Witte Broederschap. 
 

Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet zijn de Boodschappers 

van de Grote Witte Broederschap. Mark heeft in 1958 The Summit 

Lighthouse opgericht om de leringen van de Broederschap te 

publiceren en te verspreiden. In 1973 herenigde zijn ziel zich met 

God en werd hij de opgevaren meester Lanello. 
 

Elizabeth heeft hun werk voortgezet. Zij was de spiritueel leider 

van The Summit Lighthouse, nu gezeteld in Montana, V.S., evenals 

leraar, spreker en auteur.  
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In de Broederschap van de Hoeders van de Vlam, bekleedt zij het 

ambt van Moeder van de Vlam, en dus werd zij door haar leerlingen 

liefdevol met ‘Moeder’ aangesproken. Haar ziel herenigde zich met 

God in de hemelvaart in 2009. 
 

Mark en Elizabeth Clare Prophet zijn internationaal bekende 

auteurs van klassiekers zoals Saint Germain On Alchemy, The Lost 

Years of Jesus, en Fallen Angels and the Origins of Evil. 

 

 

WAAROM TOETREDEN TOT DE BROEDERSCHAP? 

Misschien hoedt u de vlam van het leven al. Misschien beschermt 

en verdedigt u de vrijheid en de heiligheid van het leven al, en reikt 

u die vlam uit naar anderen die niet weten dat zij een goddelijke 

vonk in zich dragen. 
 

Dus waarom zou u zich aansluiten bij de Broederschap van 

Hoeders van de Vlam? 
 

Als u lid wordt, krijgt u de onmiddellijke sponsoring van Saint 

Germain. Hij heeft ongekende macht, die uit het hart van God 

komt. En hij is bereid om deze macht te gebruiken om u bij te staan 

op uw spirituele pad, helemaal terug naar Huis. Bij het toetreden 

tot deze broederschap, versterkt u uw commitment om de vlam te 

hoeden nog meer door u te verbinden met broeders en zusters over 

de gehele wereld die ditzelfde doel dienen. Samen vereert en 

affirmeert u dagelijks de vlam van het leven door middel van 

gebed, meditatie en dynamische affirmaties en decrees. 
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De broederschap is geen kerk. Om deel te kunnen nemen, is het 

niet nodig dat u het lidmaatschap van uw eigen kerk of religieuze 

organisatie opzegt. U kunt met iedere organisatie verbonden 

blijven waarvan de geloofsovertuiging en oefeningen verenigbaar 

zijn met de wetten van God. 

 

 

WAT ZIJN DE VOORDELEN OM  

  EEN HOEDER VAN DE VLAM TE ZIJN?  

Als lid van de broederschap, zult u maandelijkse lessen in 

kosmische wetten ontvangen, om thuis te bestuderen. Deze lessen 

bevatten spirituele principes en begrippen zoals onderwezen door 

de opgevaren meesters. Het zijn uiterlijke tekenen van de innerlijke 

inwijdingen van uw ziel op het spirituele pad, en zullen daarom 

vertrouwelijk zijn. Er zijn nu drieëndertig lessen beschikbaar.  
 

Wij raden u ook aan u te abonneren op de maandelijks 

verschijnende Pearls of Wisdom, of de driemaandelijkse Parels van 

Wijsheid, tijdloze boodschappen van de opgevaren meesters, die 

door de Boodschappers zijn doorgegeven door middel van de 

werking van de Heilige Geest. 
 

Terwijl u zich toewijdt aan de vlam van het leven, zal Saint 

Germain u persoonlijk sponsoren op een pad van 

zielsbeproevingen en spirituele groei. Als u ‘s nachts slaapt, zullen 

engelen uw ziel naar de retraiteverblijven van de opgevaren 

meesters op het etherische vlak brengen, om spirituele training te 

ontvangen. 
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Ook kunt u andere Hoeders van de Vlam ontmoeten tijdens 

evenementen en diensten van The Summit Lighthouse in uw 

omgeving. En u hebt de gelegenheid om veel producten met 

lidmaatschapskorting te bestellen, en tegen lidmaatschapsprijzen 

deel te nemen aan activiteiten. 

 

WAT BELOOFT EEN HOEDER VAN DE VLAM  

  AAN SAINT GERMAIN? 

Als u zich aanmeldt om lid van de broederschap te worden, legt u 

een gelofte af aan Saint Germain om u aan de grondbeginselen van 

de broederschap te houden. 
 

U belooft ook de vlam van het leven ten minste eenmaal per dag 

opnieuw toe te wijden door het gebed ‘The Keeper’s Daily Prayer’ 

(of ‘Het dagelijks gebed van de Hoeder’) te reciteren, en door 

gebeden en invocaties aan te bieden ten behoeve van al het leven. 

Als u lid wordt, ontvangt u een gratis cd met uitleg en voorbeelden 

hoe u dynamische decrees (gesproken gebeden en affirmaties) kunt 

geven om Gods licht in de aarde te verankeren. 

 

GELOFTE AAN RIDDER-COMMANDEUR SAINT GERMAIN  

Ten overstaan van mijn eigen Ware Zelf en de Grote Wet van mijn 

wezen, ten overstaan van de hemelse hiërarchieën en allen die de 

wereld hebben overwonnen, leg ik de gelofte af dat ik mijn leven, 

mijn liefde en devotie zal geven voor de zaak van persoonlijke 

vrijheid en wereldvrijheid, ondersteund door Saint Germain en de 

opgevaren meesters. Daarom doe ik hierbij mijn formele aanvraag 

om te mogen toetreden tot de Broederschap van de Hoeders van de 

Vlam. 
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Ik beloof een hoeder van het licht van God in de mens te zullen 

zijn, en bevestig hierbij dat ik mijn broeders hoeder ben. Ik zal 

ernaar streven een levend voorbeeld van de wet van het leven te 

zijn, deugden te omhelzen en kwaad te mijden, en te getuigen van 

de Waarheid. Ik zal alle leden van de broederschap erkennen als 

broeders en zusters. Ik zal de vlam die op het altaar van mijn hart 

brandt, laten samensmelten met de vlam van de Ridder-

Commandeur, om zijn boven alles gaande werk voor het kosmische 

doel te ondersteunen en te versterken. 

Ik onderken mijn verantwoordelijkheid om de uitbreiding van Saint 

Germains opdracht voor deze eeuw te ondersteunen, zowel in 

geestelijk als in materieel opzicht. Daarom zal ik iedere dag ‘The 

Keeper’s Daily Prayer’ (Het dagelijks gebed van de Hoeder) 

reciteren en mijn energie in invocatie aan het heilige vuur geven 

ten behoeve van al wat leeft. Ik zal een maandelijkse contributie 

betalen om het publiceren van de leringen van de meesters via The 

Summit Lighthouse te ondersteunen. 

Ik zal de toepassing van de Wet, zoals die wordt gegeven in de 

lessen voor Hoeders van de Vlam, ijverig volgen en beoefenen. Ik 

zal datgene wat mij in de vertrouwelijke lessen is gegeven 

vasthouden, en deze lessen met niemand delen. 

 
 
 
 
Keepers of the Flame, The Summit Lighthouse en Pearls of Wisdom zijn geregistreerde 

handelsmerken in de U.S. Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle rechten voor 

hun gebruik zijn voorbehouden.  

Oorspronkelijke uitgave: For those who would keep the flame of life on earth – Keepers of the 

Flame Fraternity © 1995, 2011 Summit Publications, Inc. All rights reserved. 

Copyright © 2009, 2016, 2021 The Summit Lighthouse, Inc. Alle rechten voorbehouden.  
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THE KEEPER’S DAILY PRAYER 
by Lady Master Nada 

 

A flame is active— 

A flame is vital— 

A flame is eternal, 
 

I AM a God flame of radiant love 

From the very heart of God 

In the Great Central Sun,  

Descending from the Master of Life! 

I AM charged now 

With beloved Helios and Vesta’s 

Supreme God consciousness 

And solar awareness. 
 

Pilgrim upon earth, 

I AM walking daily the way 

Of the ascended masters’ victory 

That leads to my eternal freedom 

By the power of the sacred fire 

This day and always, 

Continually made manifest 

In my thoughts, feelings and immediate awareness, 

Transcending and transmuting 

All the elements of earth 

Within my four lower bodies 

And freeing me by the power of the sacred fire 

From those misqualified foci of energy within my being. 
 

I AM set free right now from all that binds 

By and through the currents of the divine flame 
 

(Geef langzaam 

met  aandacht ) 
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Of the sacred fire itself, 

Whose ascending action makes me 

God in manifestation, 

God in action, 

God by direction and 

God in consciousness! 
 

I AM an active flame! 

I AM a vital flame! 

I AM an eternal flame! 
 

I AM an expanding fire spark  

From the Great Central Sun 

Drawing to me now every ray 

Of divine energy which I need 

And which can never be requalified by the human 

And flooding me with the light 

And God-illumination of a thousand suns 

To take dominion and rule supreme forever 

Everywhere I AM! 
 

Where I AM, there is God also. 

Unseparated forever I remain,  

Increasing my light 

By the smile of his radiance,  

The fullness of his love,  

The omniscience of his wisdom 

And the power of his life eternal, 

Which automatically raises me 

On ascension’s wings of victory 

That shall return me to the heart of God 

From whence in truth 

I AM come to do God’s will 

And manifest abundant life to all!  
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HET DAGELIJKS GEBED VAN DE HOEDER 
door de Vrouwelijke Meester Nada 

 

Een vlam is actief – 

Een vlam is vitaal – 

Een vlam is eeuwig  
 

IK BEN een Godsvlam van stralende liefde 

Uit het eigen hart van God 

In de Grote Centrale Zon 

Afdalend vanuit de Meester van het Leven! 

IK BEN nu geladen 

Met het allerhoogste goddelijk bewustzijn 

En zonnebesef 

Van geliefde Helios en Vesta. 
 

Als een pelgrim op aarde, 

Bewandel ik dagelijks de weg 

Van de opgevaren meesters’ victorie 

Die leidt naar mijn eeuwige vrijheid 

Door de macht van het heilige vuur 

Deze dag en altijd, 

Onafgebroken manifest gemaakt 

In mijn gedachten, gevoelens en onmiddellijk besef, 

Die alle elementen van de aarde 

In mijn vier lagere lichamen 

Transcendeert en transmuteert 

En mij bevrijdt door de kracht van het heilige vuur 

Van die brandpunten van misbruikte energie in mijn wezen. 
 

IK BEN nu bevrijd van alles wat beperkt 

Door middel van de stromingen van de goddelijke vlam 

(Geef langzaam 

met  aandacht ) 



 13 

 

Van het heilige vuur zelf, 

Wiens opwaartse werking mij maakt tot 

God in manifestatie, 

God in actie, 

God door richting en 

God in bewustzijn! 
 

IK BEN een actieve vlam! 

IK BEN een vitale vlam! 

IK BEN een eeuwige vlam! 
 

IK BEN een zich uitbreidende vuurvonk 

Uit de Grote Centrale Zon 

Die nu elke straal van goddelijke energie 

Die ik nodig heb, naar mij toetrekt 

En die nooit opnieuw door de mens gekwalificeerd kan worden 

En die mij overspoelt met het licht 

En de goddelijke verlichting van duizend zonnen 

Om heerschappij te nemen en voor eeuwig te heersen 

Overal waar IK BEN! 
 

Waar IK BEN, daar is God ook. 

Onafgescheiden blijf ik voor altijd, 

Ik breid mijn licht uit 

Door de glimlach van zijn straling, 

De volheid van zijn liefde, 

De alwetendheid van zijn wijsheid 

En de kracht van zijn oneindige leven, 

Die mij automatisch verheft 

Op hemelvaartsvleugelen van victorie 

Die mij zal terugbrengen naar het hart van God 

Vanwaar IK waarlijk BEN gekomen  

Om Gods wil te doen 

En overvloedig leven te tonen aan allen!



 

om nu, en laten we samen van 

gedachten wisselen, zegt de Heer.’ 

Laten we bijeenkomen in een broederschap 

van lichtdragers ‘als boven, zo beneden’ – 

één met de meesters opgevaren, één met de 

chela’s onopgevaren – om een verbond van 

de Geest te smeden dat deze planeet zal 

waarborgen voor het Licht, in alle tijd en 

ruimte. 

Saint Germain 
 

    
 

The Summit Lighthouse 
63 Summit Way, Gardiner, MT 59030-9314, USA 

www.summitlighthouse.org 

 

 

The Summit Lighthouse Holland 
Snelliuspad 23A, 3817 TN  Amersfoort 

www.summitlighthouse.nl 

info@summitlighthouse.nl 

033 258 43 94 of 06 112 64 758 
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