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Baie welkom by vanjaar se pinkster seisoen. 

Dit is inderdaad n nuwe manier van pinkster doen, Gewoonlik sou ons lekker tweegesprek 

kon hê en ons onderwerp verder verdiep en verruim deur saam te gesels.   

Ek moes egter n klomp keuses en besluite maak met die bedoeling om iets sinvols voor te 

berei en aan te bied in hierdie formaat. 

 

Ek is heel opgewonde oor die inhoud van ons onderwerp – die Apostoliese Geloofsbelydenis 

– wat ek graag met u behandel. 

 

Die onderwerp is so ryk aan inhoud, dat ek gesukkel het om te besluit wat om in te werk en 

wat om te los. Ek  het ek derhalwe ook  besluit om vir hierdie sessies nie met skriflesings, en 

ander erediens liturgiee te werk nie – bloot om die tyd maksimaal te gebruik vir ons 

onderwerp en die videos nie te lank te maak nie.  Ek gaan u ook nie heeltyd met myself voor 

die kamera vergas nie, maar eerder op die agtergrond die inhoud voordra, terwyl u die 

woorde van die belydenis kan volg. 

 

Ons kon toestemming kry om ons orrelis te betrek by die opnames en is daarom bly om by 

elke aanbieding bietjie bekende  orrelmusiek en twee passende en liedere in te werk vir die 

regte stemming.  Daarmee saam ook die dienste van kamera en klankoperateurs, sonder wie 

ons nie sou kon werk nie) 

Wyle Dr AA van Ruler is n gerespekteerde Nederlandse teoloog wie se nadenke oor die 

Apostoliese geloofsbelydenis hier voorgedra gaan word. Natuurlik is daar ook ander teoloë 

en gesprekstukke oor die onderwerp, maar ek is van mening dat Van Ruler se stof 

genoegsaam is vir n eerste rondte.  

Ons gaan nie tyd spandeer oor die agtergrondsgeskiedenis of ontstaan van die Apostolicum, 

soos dit ook bekend staan nie, maar bloot die inhoud kursories behandel. 

Ons gaan sommer by die begin inval en ek nooi u om die ses aanbiedinge, die twee Sondae 

ingesluit,  saam met my te geniet en hopelik daardeur verryk te word. 

 

 

Kortliks, Ter Inleiding 

Die Apostels het die boodskap van Jesus wêreld in gedra 

Ny latere latere nadenke, soos die kerk gegroei het, was die vraag: – wat doen ons nou eintlik? 

So ontwikkel die teologiese denke in samevattende stellings. 
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n Geloofsgetuienis gaan nie oor iets wat jy van n ander wêreld glo nie, maar verklaar jou eintlike basiese 
standpunt oor hierdie wêreld waarin jy jou bevind. Dit is verbysterend. Jy verklaar die sin van jou eie bestaan, 
van jou plek in die wêreld. 

Dit is n beslissende standpunt wat jy inneem – dat God die Skepper en onderhour is van die wêreld. Of dan  
nie – so lê die laaste besluit en verantwoordelikheid dus eintlik by jou as jy sê jy glo nie in n God nie. 

 

Kom ons kyk gou na die belydenis soos ons dit gereeld in die kerk bely. En dan praat ons bietjie oor n eerste 
gedeelte daarvan vir vandag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ek” 

- - juis nie “ons” nie. 

- Dit is dus n Persoonlike uitspraak 
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- Uitnodiging aan mense om kennis te gee en uit te nooi tot hul eie keuse 

- Publiek- ek openbaar iets en verklaar iets oor my eintlike 

- Ek kies kant – God se kant 

-  

Glo 

 =  Om iets vir waar te hou  

Benewens waarneming en beredenering, is geloof n derde bron van kennis. 

n Vertikale verhaal is nie eksperimenteel verifieerbaar nie. 

Of ons glo, of ons wantrou, of ons verwerp 

Baie keuses van die lewe word in die geloof gedoen – bv, n huweliksmaat, of n beroep. 

Geloof is n toestemming sonder sekerhede 

 n Keuse vir God is dus n geloofskeuse 

In  

-  nie “aan” nie. 

- = N verhoudingsmatige stelling. Ek kan net sowel sê “ek glo God.” 

- Daar is n wedersydse verkeer tussen ons en God uitgedruk in die woordjie “in” 

 

God 

 Weet ons ooit presies wat ons met uitdrukking – God -  bedoel? 

 Met die woord verwys ons na n ondefinieerbare iets wat meer is as onsself. 

Ons verwys met die woord na die misterie wat ons nie kan beskryf nie 

Ons verwys na n Algenoegsame,  vanuit wie alles ontstaan en bestaan. 

Ons verwys daarmee dat ons geskape skepsels is, en dat daar n Skepper en n inisiatiefnemer is  

In so n mate dat ons Sy beelddraers is en Hom op n skepselmatige manier kan dien. 

In ons godsdiens is God nie net Skepper nie, maar ken ons hom ook as Verlosser en verheerliker. 

Ons ken hom as God  drie-enig.   

Ons ken onsself as geskape, sondige skepsels, maar ook verloste skepsels met n ewigheidsbestaan. 

Ons is opgewonde oor die God, vanuit  wie ons ook onsself verstaan. 

 

Die Vader 
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Een woord vir die verstaan van God is nie genoeg nie. Daarom pak ons dit uit met nog n woord: 
Vader 

Die woord Vader help gee ons n idee met wie ons te doen het as ons van God praat – dit help gee 
rigting aan ons verstaan en orientasie as mens. 

Ons praat van God die Vader, God die seun en God die heilige Gees:  Soos in 1x1x1 = 1 

 

In God die Vader het ons te doen met die ondeurgrondelike ondefinieerbare, onvernietigbare, maar 
juis as Vader – waarin ons ons rus vind, aan wie ons ons kan oorgee, by wie ons kan skuil, aan wie 
ons onsself kan toevertrou. Ons voel geen vyandigheid of boosaardigheid hieraan nie. Ons het eerder 
n matelose heerlikheid in hierdie Vaderlikheid van God.  

 

Die Almagtige 

Nog n woord – n lofuitspraak, wat God omskryf. Ons erken God se grootheid en ons eie kleinheid in 
die uitspraak. 

God gaan ons kapasiteit te bowe. Hy alleen is almagtig. Die mens het dikwels baie mag, maar God se 
almag is groter en opgewasse teen alle menslike mag 

 

Skepper 

Ook bely ons God as skepper. Daarmee erken ons die afstand, die verskil tussen Skepper en skepsel. 
God is nie deur ons uitgedink nie. Ons is geskape. Uit Niks. Uit God se welbehae. Ons is dus nie 
goddelik nie. Ons is ook nie boos nie. God het ons goed geskep. God het die skepping goed geskep. 
Ons kan daaroor bly wees en dit geniet.  God is gans anders as ons en ons skepping. 

 

Van die hemel 

 Hoe sal ons die hemel beskryf? Volgens die Skrif is die hemel deel van die skepping. 

 Die hemel is nie meer goddelik as die aarde nie. 

 “Is die hemel ver, of naby?” Vra ons 

 Karl Barth, n teoloog,  noem die hemel die ontoeganklike deel van die skepping 

 Daar waar die engele woon, waarna Jesus gevaar het, tog is hy ook by ons. 

Dalk is die hemel heelwat nader en by ons as wat ons dink. 

 

En die Aarde 

 Geskape. Daaroor kan ons ons verwonder.  

 Die aarde is nie die bron van die sonde nie. Die aarde is goed geskape! 

 Christene heg die meeste waarde aan die aarde – ons sien dit as God se tuin 
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En ons as mens word ook geskape uit die aarde. 

Wanneer ons sterf – keer ons dus ook terug na ons eintlike. 

Die aarde is nie die middelpunt van die skepping nie, tog het God die aarde gekies! – merkwaardig en 
lofwaardig en verwonderingswaardig! 

 

En! 

 In hierdie word lê opgesluit dat ons nie net in een ding glo nie – ons het n veelkleurige geloof. 

 In groot mate onderskei hierdie woord ons van alle ander gelowe en gee dit ons ons unieke identiteit 

Ons bely nie n eentonige God nie, “ons glo in God, maar wag, daar soveel meer!” 

 

In   

Weer eens nie “aan” nie – in – n verhoudingsmatige woord.  “In” behels ook die betekenis van een 
met    

(Elke woord in ons belydenis is deur die geskiedenis heen geweeg en oordink. Dit het die kerk gehelp 
om enige verwarring en ander manière van dink uit te skakel. Geloofsbelydenisse is duidelik ge-
artikuleerde beskrywings van ons denke en spreke) 

 

Jesus  

Ons belydenis praat reguit van Jesus – die historiese persoon met n algemene naam in die 
volksmond van OT Israel, maar n naam met die betekenis  “ Die Here red”,  en n naam wat in die 
Christendom nuwe en spesiale betekenis het. Ons bedoel daarmee Jesus is die redder, die verlosser 
wat vir die hele mensdom gekom het –  

a. Jesus word nie deur die evangelies beskryf as iemand wat groot geword het soos die profete of enige 
ander heilige en dan later tot n roepingsbesef gekom het nie. Hy kondig Homself bloot net aan. En 
hy praat in eie volmag.  

b.      Jesus is in die tweede  plek nooit bewus van eie sonde en skuld nie. Nooit tot eens aan die kruis het 
      hy ooit getwyfel of bely dat hy dalk iewers n fout gemaak het nie. 

c.       Wanneer hy praat en optree, was dit met absolute outoriteit. Volstrekte gesag  oor die sonde van die 
      aarde – n godslasterlike daad aangesien slegs God so oor die wereld kan praat. 

d.      Hy verklaar dat alle mense se lot bepaal word in die mate van hulle verhouding tot hom. 
              Dit klink byna kranksinnig. 
e.      Jesus verkondig dat met sy koms na die wêreld, die Koninkryk van God op aarde verskyn het. 
f. Die evangeliste vertel hy het uit die graf opgestaan. Die dood oorwin het. En die ewige lewe verwerf 
               het, en beskikbaar gemaak het. 
g. In sy hele menswees en aardse lewe is daar n eenvoud, klaarheid, deursigtigheid, duidelikheid  

suiwerheid wat meer as menslik is. Dit is asof ons deur Jesus, God se eie duidelikheid sien deurkom 
 en toetree.   Teenoor Hom lyk daar geen vraag onbeantwoord te bly staan. 
 
In die verband moes die mensdom n keuse maak – was Jesus kranksinnig, of was hy inderdaad die 

seun van God in die vlees? Ons geloofsbelydenis sê vir ons watter keuse die kerk gemaak het. 
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In hierdie belydenis maak die kerk n keuse dat die werklikheid n historiese saligmakende 

moment in sy geskiedenis het. Daarom kan die kerk ook dus  die hele wêreldse geskiedenis 

ernstig neem, aangesien God met die wêreld erns maak. 

 

 

Christus 

 Die kerk bely Jesus ook as die Christus. Jesus is sy naam. Christus is sy titel. Hy is die Christus. 

Hy is die Messias van die OTe verwagting.  So verklaar die Nuwe testamentiese apostels 

Jesus, en veroorsaak daarmee n twispunt met die Jode en n wegbreek van die Joodse geloof 

– aangesien Jesus se verlossingswerk ook uitkring na die hele wêreld. 

Met die koms van Jesus as die Christus het daar n draai in die geskiedenis van die wereld 

gekom. 

 

 

Sy enig gebore seun 

Hierdie artikel is een van die oudste formules uit die kerklike tradise. Met hierdie uitdrukking 

bely die kerk dat Jesus nie net die toppunt van die menslike is nie, maar dat hy ook goddelik 

is. Ons geloofsbelydenis help ons so om van Jesus te praat as tegelyk mens en God.  

 

So behou hierdie belydenis die christelike geloof dinamies en vol misterie, sonder dat ons 

daarmee wil sê dat ons alles weet. Daar is n veelheid en ‘n beweeglikheid in ons verstaan van 

God. Daar is betrokkenheid en innigheid met God en geen doodse starheid in hoe ons ons 

godsdiens verstaan nie. 

 

 

Ons Here 

Ons geloofsbelydenis bevestig Jesus se verhouding tot God en ook tot ons. Jesus se 

verhouding tot ons is kort en bondig: Hy is ons Here. Ons erken hiermee dat Hy deur sy 

verlossing van ons,  Sy eiendom geword het. Ons leef nou en ons sterf ook vir hom. Hy is ons 

leidsman.  Hy het vir ons die koninkryk van God kom vestig en ons volg hom daarin. Hy het 

die mag van die dood aangevat en dit oorwin. Ons erken hom as ons Here. Ons leier. Ons 

baas. 

 

Als wat op aarde gebeur, gebeur onder Christelike heerskappy , d,w,s, op die manier van 

Christus, daarin sit ook altyd  - na die manier van die kruis..      Jesus is ook ons held. Hy het 

voor ons die dood ingegaan en oorwin. Daarom is hy die voorwerp van ons lof en ons 

aanbidding. 

 

Hy regeer ons tot in die diepte van ons hart – ons belydenis dat Jesus ons Here is, bring 

telkens n korreksie jeens enige ander vorm van mag wat ons lewens opeis. Enige ander 

aardse mag word deur ons belydenis opgeroep om sigself te onderwerp aan die Here, Jesus 

Christus, hetsy politieke mag, sosiale mag of op internationale vlak! 

 

 

More gaan ons verder…. 
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Dink gerus hieroor na n bespreek wat u gehoor het. Wat is nuut en opvallend?  

 

    -------------------------------------- 

 

 

 

 

 


