KERKELIJK BESTUUR
Het hoogste gezag in zaken van geestelijke aard
berust bij het voltallige college van bisschoppen, dat
bekend staat onder de naam ‘Algemene
Bisschoppelijke Synode’.
Deze zaken behelzen de bediening der
sacramenten, de Liturgie en het ceremonieel, de
Beginselverklaring en Korte Samenvatting der Leer,
alsmede de Canonieke Wetten.
Voorzover mogelijk worden alle zakelijke
aangelegenheden, financiën, bezittingen, enz.
toevertrouwd aan gekozen vertegenwoordigers uit de
leden. De Synode functioneert onder voorzitterschap
van een gekozen Voorzittend Bisschop. Nieuwe
bisschoppen worden door de Synode verkozen op
voordracht van de betreffende Regionale Bisschop.
De benoeming van bisschoppen tot provinciale of
diocesane gezagsdrager geschiedt slechts met
instemming van de geestelijkheid die onder hun gezag
komen.
De benoeming van geestelijken in een
kerkgemeente geschiedt met wederzijdse
overeenstemming tussen de betreffende gemeente
en de daarvoor verantwoordelijke bisschop.
De Synode is het hoogste hof van beroep in alle
zaken die de Kerk en de geestelijkheid betreffen.
GESCHIEDENIS
De Vrij-Katholieke Kerk werd in Engeland in 1916
gesticht door een reorganisatie van de voormalige
Oud-Katholieke Kerk in Groot-Brittannië. De nieuwe
beweging breidde zich snel uit over andere landen. In
1918 nam zij de haar kenmerkende naam van VrijKatholieke Kerk aan, waaronder zij bekend geworden
is.
Haar bisschoppelijke opvolging, de z.g.n.
Apostolische Successie, is ontleend aan de Oud
katholieke Kerk in Nederland door Aartsbisschop
Arnold Harris Mathew en zijn wijbisschop Frederick
Samuel Willoughby. De laatsgenoemde werd gewijd
om ‘de successie veilig te stellen’. Aartsbisschop
Mathew wijdde een aantal mensen tot priester in de
wetenschap dat zij theosoof waren, terwijl hij bekend
was met hun filosofie. Zij hadden een gemeente
opgericht in Londen, die destijds de enige OudKatholieke Kerkgemeente in Engeland was. In een
plotselinge ommezwaai eiste de Aartsbisschop dat zij
allen het lidmaatschap der Theosofische Vereniging
zouden beëindigen. Toen zij bezwaar maakten tegen
deze inbreuk op hun afspraak trok de Aartsbisschop

zich terug en verklaarde de hele beweging ‘beëindigd’.
Dit liet hen vrij naar eigen inzicht te handelen,
maar zonder bisschop. Bisschop Willoughby, hoewel
hij zelf geen theosoof was - en van wie Bisschop
Mathew zich had gedistantieerd - gaf de Apostolische
Successie aan hen door James lngall Wedgwood op
13 februari 1916 in Londen tot bisschop te wijden. Als
verkozen Voorzittend Bisschop van de nu
onafhankelijke beweging wijdde hij op zijn beurt Charles
Webster Leadbeater in juli van datzelfde jaar in Sydney,
Australie tot bisschop. Sinds diens heeft de Kerk zich
snel over de gehele wereld verspreid en is nu werkzaam
in een vijfenveertigtal landen met 34 bisschoppen. De
diensten worden in 18 verschillende talen gehouden.
Alhoewel theosofen een belangrijke rol speelden
in de stichting van de Kerk, is deze in geen enkel
opzicht verbonden met de Theosofische Vereniging,
noch met enige andere filosofische of
wereldbeschouwelijke richting of school.
Alle geestelijken moeten in eigen onderhoud
voorzien en ontvangen geen geldelijke vergoeding
voor hun diensten. Zij zijn vrij om in het huwelijk te
treden.
De Kerk is nergens groot in ledental, maar zij
groeit gestaag. Het hoofdkwartier van de Kerk voor de
gehele wereld is gevestigd in Londen, Engeland. Daar
worden de archieven bewaard en wordt het
internationale tijdschrift ‘The Liberal Catholic’
uitgegeven onder redactie van de Voorzittend
Bisschop.
DE VRIJ-KATHOLIEKE AKTE VAN GELOOF

Wij geloven dat God liefde is, en kracht
en aarheid en licht; dat volmaakte
rechtvaardigheid de wereld bestuurt; dat
allen eens Zijn voeten zullen bereiken, hoever
zij daarvóór ook zijn afgedwaald. Wij geloven
in het Vaderschap Gods; in de Broederschap
der mensheid; wij weten dat wij Hem het
beste dienen door naar ons beste vermogen
een ieder te dienen. Zo zal Zijn zegen op ons
rusten, en vrede tot in der eeuwigheid. Amen.
Andere folders, de tekst van de diensten en andere boeken
kunnen bij ALBANUS besteld worden, via de internet op:
http://kingsgarden.org/Nederlands/ALBANUS
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FEITEN OVER DE
VRIJ-KATHOLIEKE KERK
OVER COMMUNIE
De Vrij-Katholieke Kerk werd gesticht teneinde
mensen, die prijs stellen op volledige vrijheid van
geloof in hun zoeken naar waarheid, vrij toegang te
verlenen tot de traditionele katholieke sacramenten,
zonder dat zij zelfs ook maar lippendienst zouden
moeten bewijzen aan belijdenissen of leer- stellingen,
die zij naar eer en geweten niet in staat waren te
onderschrijven. Zij was de enige Kerk met een geldige
Apostolische Successie - en daar- door de geldige
bediening van de katholieke sacramenten - die de H.
Communie van harte uitreikt aan alle devote mensen,
onverschillig of zij al dan niet tot een gezindte of
godsdienst, welke dan ook, behoren.
FILOSOFISCHE GRONDSLAG
De Vrij-Katholieke Kerk stelt geen speciale eisen
aan het geloof van haar lidmaten. Zij vraagt slechts de
bereidheid samen in een geest van ‘broederschap aan
de eredienst te willen deelnemen volgens een
gemeenschappelijke Liturgie. Dat houdt niet in dat zij
geen filosofie zou bezitten die zij voor waarheid houdt.
Zij heeft een duidelijk omschreven leer, die zij
onderwijst; doch zij eist de aanvaarding van deze leer
niet als voorwaarde tot het ontvangen van de
sacramenten. De Vrij-Katholieke Kerk is namelijk de
mening toegedaan dat hetgeen waar is eens door alle
mensen als waarheid zal worden ingezien en dat zij
dan hun levens dienovereenkomstig zullen inrichten.
Zij is ervan overtuigd dat “een waarheid voor de mens
geen waarheid kan zijn, noch een openbaring een
openbaring, totdat hij inziet dat deze voor hemzelf
waar is”. Kandidaten voor het priesterschap worden
gekozen uit diegenen, die door eigen studie of door, uit
innerlijke aanschouwing verworven, inzicht zijn
gekomen tot het in algemene zin aanvaarden van de
geestelijke opvattingen die zijn uiteengezet in de
officiële ‘Korte Samenvatting van de Leer’ van de VrijKatholieke Kerk.
Deze overtuiging leert het bestaan van God, die
zich openbaart als scheppende Drievuldigheid; dat de
mens, geschapen naar het beeld van Gods Eeuwigheid,

deel heeft aan het goddelijke Leven en de goddelijke
Aard en voorbestemd is om eens de verheerlijke staat
van volmaaktheid te bereiken. De mens evolueert
door opeenvolgende aardse levens (reïncarnaties),
waarin hij ervaring opdoet volgens de volmaakte
goddelijke wet van absolute gerechtigheid (de wet van
oorzaak en gevolg of karma). leder mens zal
onvermijdelijk de vruchten oogsten van al zijn
gedachten, gevoelens en gedragingen, goed of slecht,
leven na leven. De dood wordt gevolgd door een
overgangstijd waarin de ziel zich bevrijdt van elke
drang naar kwaad en dan de beloning oogst van haar
goede daden in een hemel van gelukzaligheid.
Wanneer zij zich uiteindelijk bewust wordt van de
noodzaak meer aardse ervaring op te doen om verder
te kunnen evolueren naar het einddoel van
volmaaktheid, incarneert zij weer. Haar nieuwe lichaam
en de nieuwe levensomstandigheden weerspiegelen
dan wat zij verworven en geleerd heeft in voorgaande
levens.
RELIGIEUZE ZIENSWIJZE
De Vrij-Katholieke Kerk is van oordeel dat Christus
de Christelijke godsdienst niet heeft willen stichten om
daarmee vroegere godsdiensten te willen veroordelen,
maar om een nieuwe aansporing te geven aan de zich
ontplooiende mensheid, in het bijzonder voor een
grotere verwerkelijking van onderlinge broederschap
en wederzijdse verantwoordelijkheid. Hij stelde Zijn
sacramenten in om daardoor vollediger en rechtstreeks
hulp en inspiratie aan de mensheid te kunnen geven.
De Kerk is van mening dat Hij het grootst mogelijke
gebruik van Zijn gaven heeft gewild, waardoor een
Open Communie is gerechtvaardigd. De Kerk is ook
van mening dat door de viering van de Eucharistie,
waaraan van ganser harte door priester en gemeente
wordt deelgenomen in een geest van vreugde en
blijdschap, een overweldigende golf van belevendiging
en begeestering zich over de gehele gemeenschap
kan uitstorten.
Gelovend dat de Heer dit aspect van de
Eucharistieviering benadrukt wenst te zien voor zijn
werk in brede zin, heeft de Vrij-Katholieke Kerk het tot
één van de voornaamste doeleinden van haar eredienst
gemaakt.
DE HEILIGE EUCHARISTIE
Met dit doel voor ogen werd de Liturgie van de H.
Mis (en overige diensten) herzien, waardoor alle
uitdrukkingen van vrees en veronderstelde goddelijke

toorn werden verwijderd, evenals alle beelden van
God, die tegengesteld waren aan hetgeen Jezus ons
leerde over Zijn liefdevolle Vader.
De Vrij-Katholieke eredienst is er een van hoop,
vreugde en blijdschap, tot uitdrukking gebracht door
priester en gemeente in hoogkerkelijke riten.
De Kerk gelooft in de leer der transsubstantiatie,
d.w.z. dat in de handeling der consecratie de aard van
het innerlijke leven of de ‘substantie’ van brood en
wijn vervangen worden door de leven schenkende
kracht van Christus Zelf, terwijl toch de uiterlijke,
stoffelijke vorm van het brood en de wijn ongewijzigd
blijft. Het levn van Christus, tegenwoordig in Brood en
Wijn, neemt bezit van iedere communicant, belevendigt
zijn geestelijke aard en maakt hem voor een wijle tot
een glanzend spiritueel licht onder de mensen. Waar
het H. Sacrament wordt bewaard, blijft de uitstraling
over de wereld eromheen schijnen, en een ieder mag
de hulp en de zegen ervan inroepen. Menigeen kan
deze invloed voelen bij het binnentreden van een kerk
waar de H. Hostie bewaard wordt.

INNERLIJKE LEIDING

Vanaf het begin van het ontstaan der VrijKatholieke Kerk werd de herziening van haar liturgie
en het opnieuw ontwikkelen van haar leer omtrent de
aard van de sacramenten begeleid door helderziend
onderzoek omtrent de innerlijke uitwerking der
katholieke eredienst. Enige theosofen, waaronder in
het bijzonder C.W. Leadbeater genoemd moet worden,
ontwikkelden de in hen sluimerende krachten voor
buiten zintuiglijke waarneming. Zij werden intensief in
het gebruik ervan geschoold in India, waar deze
vermogens reeds eeuwenlang bekend waren en
bestudeerd werden.
Met deze vermogens onthulden zij de werkelijkheid
die aan de gebruiken der Katholieke Kerk ten grondslag
lagen. Zij maakten de wetenschappelijke herziening
van de Eucharistische riten mogelijk, voor een
doeltreffer gebruik van de in die riten beschikbare
krachten, voor de dienst aan God en de mensheid.
De bevindingen van de eerste onderzoekers zijn
tot in de huidige tijd door andere geschoolde
onderzoekers bevestigd en uitgewerkt. In het bijzonder
mag worden verwezen naar het monumentale werk
van Bisschop Leadbeater: ‘De Wetenschap der
Sacramenten’, waarvan in 1979 de laatste herdruk
verscheen.

