
Loge Fiat Lux 
Vrijmetselarij voor 

mannen en vrouwen 

Loge Fiat Lux Geïnteresseerd? 

Hoe u lid kunt worden van Loge Fiat Lux? 

U zet zelf de eerste stap door contact te zoeken 

met onze loge. Wij zullen u dan uitnodigen voor 

een aantal gesprekken met leden van de loge 

om nader kennis te maken en vragen van uw 

kant te beantwoorden. Centraal staat de vraag 

wat de loge u te bieden heeft en of uw lidmaat-

schap de loge zou dienen. Uiteindelijk zult u 

door twee meester-vrijmetselaren worden 

voorgedragen in de loge. 

Onze loge bestaat uit mensen met  

uiteenlopende levensbeschouwingen. Een tole-

rante levenshouding is daarbij een voorwaarde. 

U laat de ander vrij in eigen mening en ontwik-

keling en laat zich daarbij niet hinderen door 

uw principiële mening over godsdienstige en/of 

politieke zaken.  

In het algemeen stellen wij dat een  

vrijmetselaar een bewuste behoefte heeft  

zelfstandig te zoeken naar zingeving en  

waarheid. 

Bij de Put 15 

8911 GE  Leeuwarden 

  voorzitter@logefiatlux.nl 

Aangesloten bij het Grootoosten van 

Luxemburg 

www.logefiatlux.nl 



Loge Fiat Lux is opgericht in 1939 en is 

een zelfstandige loge in de traditie van de 

gemengde vrijmetselarij. Sinds 2005 is 

Fiat Lux aangesloten bij het Grootoosten 

van Luxemburg, een internationale Orde 

met een liberale opvatting over de 

Vrijmetselarij. Onze leden variëren in 

leeftijd en in  beroepsmatige- en 

scholingsachtergrond. We vinden elkaar 

in de beleving van de symboliek en 

vormen een hechte broederschap.  

We zoeken daarbij naar een geestelijke 

houding waarin verbondenheid met alle 

mensen het doel is.  

Werkwijze Vrijmetselarij 

Men neemt  aan dat de vrijmetselarij is 

ontstaan uit de middeleeuwse 

steenhouwersgilden. Het ambachtelijke 

handwerk van de gilden heeft in de loop van 

de  eeuwen steeds meer een symbolische 

betekenis gekregen. Zo staat het “ bewerken 

van de ruwe  steen” nu voor het werken aan 

jezelf en de  zoektocht naar zin en betekenis. 

Analoog aan de gilden is ook de leerweg van 

de vrijmetselaar die van leerling, gezel tot 

meester. Symbolen geven ruimte aan een 

individuele invulling en onderling begrip. Tot 

de symbolische arbeid  behoren de 

ceremoniële plechtigheden waarin een nieuw 

lid ingewijd wordt tot leerling-vrijmetselaar, 

de bevordering tot gezel en de verheffing tot 

meester. De inwijdingen worden uitgevoerd 

in het licht  van een hoger beginsel, 

aangeduid als “Opperbouwmeester van het 

Heelal” . Deze bijeenkomsten maar ook de 

gezamenlijke avonden waar andere 

activiteiten plaatsvinden, zoals een lezing of 

vergadering, hebben een besloten karakter. 

Dit komt de sfeer van onderling vertrouwen 

ten goede zodat een vrije uitwisseling van 

gedachten kan plaatsvinden. 

De loge houdt haar bijeenkomsten in het 

Logegebouw - Bij de Put 15 te Leeuwarden, 

op de woensdagavond. 

 

Mensen zoeken naar zin en betekenis in 

hun leven, zowel in zichzelf als in de  

wereld om hen heen. Vrijmetselaren doen 

dat op hun eigen specifieke en rituele  

wijze. Een vrijmetselaar probeert  

verbinding te zoeken tussen wat  

gescheiden is en geeft een eigen  

betekenis aan het zoeken naar waarheid. 

Vrijmetselaren zijn kritisch, beschouwend, 

en in beginsel a-dogmatisch.  

De vrijmetselarij is geen religie en schrijft 

niet voor hoe mensen moeten leven. De 

vrijmetselarij nodigt haar leden uit om dit 

zelf te ontdekken en hierover met elkaar 

in dialoog te treden. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van symbolen en rituelen die 

soms al eeuwen oud zijn. 

Loge Fiat Lux 

Van oudsher is de vrijmetselarij 

voorbehouden aan mannen en in 

sommige orden is dat nog steeds zo. In 

1893 is echter in Frankrijk vanuit de 

mannenloge “Les Libres Penseurs”  een 

gemengde loge opgericht. Dit initiatief 

heeft navolging gevonden in vele landen, 

zo ook in Nederland. De loge Fiat Lux in 

Leeuwarden maakt deel uit van deze 

traditie. 

Vrijmetselarij voor 
mannen en 
vrouwen 

“Inwijdingen blijven voor mij hoogtepunten 

in mijn leven waar ik ook veel aan heb in 

mijn dagelijks bestaan“. 

 

“Ik houd van het poëtische van symbolen 

en metaforen zowel het denken als het voe-

len wordt aangesproken bij rituelen en ce-

remonieën“. 


