Aan het Woord. Catechese in de GoedeHerderkerk Emmen

Belijdenis op papier!?
Les 2.18

1. Wat heb je aan een belijdenis op
papier?
1 Kort en krachtig uitleggen wat je
gelooft (de inhoud).
Het is heel belangrijk dat je weet wat je
gelooft.
Daardoor kun je het ook makkelijker
vertellen aan anderen.
2  Het bewaart je voor dwaalleer
Blijkbaar was het nodig steeds meer te
zeggen en uit te leggen.
Dat komt omdat er ook dwaalleer in de
kerken kwam. Mensen probeerden bewust
of onbewust christenen op een dwaalspoor
te brengen. Het Nieuwe Testament waarschuwt daar al voor.
3  Het bevordert de eenheid
Als je samenvat wat je gelooft kan dat de eenheid bevorderen van mensen die hetzelfde
geloven als jij: het geeft herkenning en erkenning. Wat fijn dat jij hetzelfde gelooft als ik!
Dat bindt samen.

2. Welke belijdenissen zijn er?
3 oecumenische:

3 formulieren van eenheid:

Apostolische Geloofsbelijdenis

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Is de oudste doopbelijdenis
Twaalf artikelen

Gemaakt door Guido de Bres in 1561
Daarna overgenomen door de kerken

Geloofsbelijdenis van Nicea

Heidelbergse Catechismus

Is gemaakt in 325 en bekrachtigd in 381
Gaat o.a. tegen Arius die leerde dat Jezus
niet echt God is

Leerboekje voor kerkelijk onderwijs
Gemaakt door Caspar Olevianus en
Zacharius Ursinus in opdracht van de
overheid

Geloofsbelijdenis van Athanasius

Dordtse Leerregels

Gaat vooral over de drie-eenheid

Gemaakt in 1618/1619 door de Synode van
Dordrecht
Gaat vooral tegen de Remonstrantse leer
(Arminius) en over de uitverkiezing

3. Hoe ontstaat een geloofsbelijdenis
a) Tegenwoordig kun je heel vaak horen: Het maakt niet uit hoe je God noemt (Allah,
God, Iets) als je maar gelooft dat er ´iets´ is. Reageer daar eens op, en schrijf er een
positieve belijdenis tegenin

b) Vergelijk de Apostolische geloofsbelijdenis met die van Nicea. Welke verschillen zie je?
Hoe zou dat komen?

De Apostolische geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis van Nicea

(ook wel Twaalf Artikelen genoemd)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Here;

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van de hemel en de aarde, van alle
zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren
Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle
eeuwen, God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God; geboren,
niet geschapen, één van wezen met de Vader;
door Hem zijn alle dingen geworden.

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren
uit de maagd Maria;

Terwille van ons mensen en van ons behoud is
Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden
door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is
een mens geworden.

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is
gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald
in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;

Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus, heeft geleden, is begraven.

opgevaren naar de hemel, en zit aan de
rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de
levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.

Op de derde dag is Hij opgestaan
overeenkomstig de Schriften.
Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de
rechterhand van de Vader
en zal in heerlijkheid weerkomen om te
oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk
zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend
maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die
samen met de Vader en de Zoon aangebeden en
verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de
profeten.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke
kerk, de gemeenschap der heiligen;

En een heilige, algemene en apostolische kerk.

vergeving van de zonden;

Wij belijden een doop tot vergeving van de
zonden.

opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.

Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van de komende eeuw.

