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WAT IS DE
VRIJ-KATHOLIEKE KERK?
EEN CEREMONIËLE KERK
De Vrij-Katholieke Kerk is één van de meer
dan dertig katholieke kerken in de wereld die
onafhankelijk zijn van Rome, zoals de Grieks
Orthodoxe, de Koptische, de Oud Katholieke
Kerk enz. Zij verkondigt de Christelijke leer en
bedient de zeven sacramenten, die als kanalen
beschouwd worden voor de zegen van Christus.
Het is en kerk waar in vrijheid van denken en van
geloof bestaat. Er is natuurlijk evenwicht tussen
ceremoniële eredienst, toegewijd streven naar
het hogere, wetenschappelijk en mystiek denken.
Zij gebruikt een herziene liturgie in de landstaal,
die zo ontworpen is dat een vreugdevol en
inspirerend verlangen doorklinkt.
De Vrij-Katholieke Kerk verwelkomt allen bij
haar erediensten, zowel hen die geloven, als hen
die hun geloof verloren hebben; hen die in een
letterlijke opvatting van de Heilige Schrift geloven
en hen die zinnebeeldige, geestelijke interpretatie
aanvaarden. Maar bovenal wenst zij diegenen te
dienen die ernstig naar geestelijke verlichting
zoeken.
VRIJHEID VAN GELOOF
De Vrij-Katholieke Kerk richt geen
scheidsmuren rond haar altaren op. Allen die in
een geest van eerbied haar altaren naderen zijn
welkom bij de Heilige Communie en bij alle
andere erediensten. Welke mening of geloof
iemand heeft wordt als zijn eigen zaak
beschouwd. Het denkvermogen dat vrij is bezit
de beste kansen voor groei. Groei naar het
geestelijke versterkt het inzicht naar waarheid
die een ieder voor zichzelf, en op zijn eigen wijze,

moet ontdekken. Indien er geen volledige vrijheid
van denken is wordt geestelijke vooruitgang
vertraagd. Kortom, het verschil tussen de VrijKatholieke Kerk en alle andere katholieke - en
protestante - kerken ligt in het feit dat de aloude
sacramentele eredienst hier samenvalt met de
grootste mate van vrijheid van denken en eerbied
voor het persoonlijk geweten.
RELIGIEUS EVENWICHT
De Vrij-Katholieke Kerk tracht de wereld het
beste te geven uit zowel het katholicisme als het
protestantisme.
Aan de katholieke zijde zijn de zeven
sacramenten; maar deze zijn omgeven met alle
mogelijke soorten van door mensen bedachte
dogmatische
belemmeringen,
zoals
geloofsbelijdenissen, starre geloofsleer, biecht,
boetedoening, aflaten enz.
Aan protestantse zijde bestaat een oprecht
pogen om vrijheid van geloof te bevorderen;
maar de hervormers verwierpen de sacramenten,
(met uitzondering van doop en avondmaal), lieten
de Apostolische Successie los en verloren al
spoedig veel van de intellectuele bevrijding die
zij voorheen hadden verworden, hetgeen tot de
opkomst van ontelbare sektarische bewegingen
leidde.
WIJDINGEN VAN DE GEESTELIJKHEID
De wijdingen van de geestelijkheid van de
Vrij-Katholieke Kerk werden verkregen via de
Oud-Katholieke Kerk welke meer dan twee
eeuwen geleden onafhankelijk werd van Rome.
Door deze Apostolische Successie, sinds de tijd
van Christus ononderbroken, voelt zij zich
verbonden met de historische kerk aller eeuwen.
Het huwelijk wordt haar geestelijkheid niet
verboden, noch aangemoedigd. Zij verrichten
hun diensten zonder persoonlijke geldelijke
vergoeding. Zij maakt geen aanspraak op gezag

over het persoonlijk geweten van de gelovigen.
Veeleer wordt de nadruk gelegd op hun functie
van bedienaars der Sacramenten, steeds klaar
om diegenen te dienen die hun hulp vragen of
nodig hebben.

DE VRIJ-KATHOLIEKE GELOOFSBELIJDENIS

Wij geloven dat God liefde is, en kracht en
waarheid en licht; dat volmaakterechtvaardigheid de wereld bestuurt; dat allen
eens Zijn voeten zullenbereiken, hoe ver zij
daarvóór ook zijn afgedwaald. Wij geloven in
het Vaderschap Gods; in de Broederschap
der mensheid; wij weten dat wij riem hetbeste
dienen door naar ons beste vermogen een
ieder te dienen. Zo zal Zijn zegen op ons
rusten, en vrede tot in der eeuwigheid.
Amen.

