
 ‘Vrede en al het goeds’

Deze kloosterorde staat ook bekend als ‘minderbroeders’ 
en behoort tot de bedelorden. De stichter is afkomstig uit 
Italië (Umbrië). Samen met zijn metgezellen schonk hij 
al zijn bezittingen aan de armen om zelf in pure armoede 
verder te leven. Een heilige plaats voor deze bedelorde is de 
Portiuncula-kapel in het dal van Assisi.

 ‘Cîteaux onze moeder’

Deze kloosterorde vindt haar oorsprong in 1098 in de abdij 
van Cîteaux. Naast de Benedictijnen en de Trappisten is dit 
de derde orde die leeft volgens de Regel van Benedictus. In 
de regel van Benedictus legt men vast wat in grote lijnen 
een leven in balans betekent. Men hecht hierbij veel belang 
aan contemplatie, gebed, de viering van de eucharistie en 
de eenvoudige arbeid.

 ‘Terwijl de wereld doordraait, staat het kruis’

Deze contemplatieve (gebed, studie en stilte) orde is in 
1084 gesticht ten noorden van Grenoble. Deze orde bestaat 
uit kluizenaars die toch in gemeenschap willen leven. De 
monniken verblijven alle dagen in afzondering behalve op 
zondag. Ze zetten nooit een stap buiten hun klooster en 
hebben dan ook de naam de strengste kloosterorde van het 
Westen te zijn.

 ‘Tot elk goed werk bereid’

Deze kloosterorde staat ook bekend als ‘premonstratenzers’. 
De kloosterorde werd in 1121 gesticht in Prémontré. Deze 
orde leeft volgens de regel van Augustinus. Dit betekent 
dat ze niet alleen contemplatief leven, maar ook het 
gemeenschapsleven (communio) staat centraal. Zowel 
werk, gebed, samenleven als pastoraal engagement worden 
gevoed door het gemeenschapsleven. Zij helpen vaak 
verschillende parochies. Ze worden vaak ‘witte pastoors’ 
genoemd vanwege hun witte kleed.

 ‘Dankzeggen, Toewijden en Uitspreken’

Deze Rooms-katholieke bedelorde staat ook bekend als 
‘Orde der Predikheren’. De orde werd in 1215 gesticht 
in Frankrijk door een Spaanse priester. Zijn doel was om 
het Evangelie te verkondigen en ketterij te bestrijden. De 
monniken van deze orde volgen de regel van Augustinus. 
Zij verbinden contemplatie (beschouwing) met actie. Deze 
orde wordt gekenmerkt door de intellectuele inspanningen, 
grondige studie, actieve interesse in de samenleving, 
prediking en missionaire activiteiten. 

 ‘Met vuur ben ik vurig geweest voor de Heer, 
 God der Heerscharen’

Deze Rooms-katholieke bedelorde vindt haar oorsprong 
op de berg ‘Karmel’ in Israël. Armoede en handenarbeid 
zijn volgens hun leefregel (regels van Sint Albertus) het 
belangrijkste. Wat echt karakteristiek is, is het grote belang 
dat ze hechten aan het in stilte uitgevoerde gebed.

 ‘Tot meerdere eer van God’

Deze katholieke religieuze orde staat ook bekend als ‘de Sociëteit 
van Jezus’. In 1534 werd deze orde opgericht door een groep 
studievrienden. Het aanvankelijk doel van de groep was hulp bieden 
aan de naasten (zieken). Deze kloosterorde leeft niet noodzakelijk in 
kloosters. Net als veel andere orden houden zij zich aan de principes 
van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Zij onderscheiden zich 
van andere orden door hun absolute gehoorzaamheid aan de paus, 
en vallen niet onder het gezag van een bisschop. In België zijn er ook 7 
colleges (scholen) door hen opgericht.

Deze kloosterorde is afgescheiden van de cisterciënzers en 
volgen een strengere regel. De orde werd in 1664 gesticht 
als afsplitsing. Ze ontlenen hun naam aan de Abdij Notre 
Dame de la Grande Trappe. De orde is vooral bekend om het 
bier dat in een aantal van hun abdijen gebrouwen wordt.

 ‘Bid en werk’

Deze kloosterorde werd rond 529 gesticht. Zij leven volgens 
de regel van Sint-Benedictus. Hun dagindeling bestaat 
uit contemplatie en arbeid. Elke dag draait rond het 
gemeenschappelijk gevierde en op te dragen Misoffer en 
het officie. Het getal 7 is heilig, daarom gaan de monniken 
zevenmaal per dag bidden in de kerk. Ook ’s nachts staan ze 
op, om ‘onze Schepper te loven’.

Deze katholieke vrouwelijke kloosterorde werd in 1535 
gesticht in Brescia. Deze orde wijdt zich aan het opvoeden 
en onderwijzen van meisjes en het stichten van scholen. 
Ze schreven zelfs een formule uit van gratis volksonderwijs 
gecombineerd met betalend kostschoolonderwijs.

Deze contemplatieve kloosterorde werd rond 1212 in San 
Damiano gesticht. Dit is de tweede orde van Franciscus 
van Assisi, een vrouwelijke tak van de vroeg-Franciscaanse 
beweging. Deze orde leeft in volkomen afzondering van de 
wereld; in armoede, boete en beschouwing. Hun dagtaak 
is een afwisseling van handenarbeid en koorgebed.
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Beschrijving van de ordes


