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ALGEMENE CHRISTELIKE KERK
KERK
Belydenis

Teks
Genesis 22:18

Jesaja 49:6

Ons glo en bely 'n enige
1
katolieke of algemene kerk,
Efesiërs 2:17-19

'n heilige vergadering

1933/53-vertaling
En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde
geseën word, omdat jy na my stem geluister het.
Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou
wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te
bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot
‘n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die
einde van die aarde.
En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig
aan julle wat ver was en aan die wat naby was; want
deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees
tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge
en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges
en huisgenote van God,

Halleluja! Alef. Ek wil die HERE loof van ganser
harte; Bet. in die kring van die opregtes en in die
vergadering.
Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word
deur my eie geken. Net soos die Vader My ken, ken
Johannes 10:14- Ek ook die Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape.
16
Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal
behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my
stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder.

2 Psalm 111:1

Efesiërs 4:3-6

en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te
bewaar deur die band van die vrede. Dit is een
liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een
hoop van julle roeping; een Here, een geloof een
doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en
deur almal en in julle almal is.

1983/91 vertaling
In jou nageslag sal al die nasies van die aarde
geseën wees, want jy het My gehoorsaam."
Hy het gesê: Dit is nie genoeg dat jy my dienaar is
om die stamme van Jakob te herstel en om die
Israeliete wat gered is, terug te bring nie; Ek maak
jou ‘n lig vir die nasies sodat die redding wat Ek
bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik.
Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van
vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was,
vrede ook vir dié wat naby was. Deur Hom het ons
almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye
toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van
God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van
die gelowiges en lede van die huisgesin van God.
Prys die Here! Met my hele hart wil ek die Here loof
in die samekoms van die opregtes, in die gemeente.
"Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my
skape ken My, net soos die Vader My ken en Ek die
Vader ken; en Ek lê my lewe af vir die skape. Ek het
nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek
moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en
hulle sal een kudde wees met een herder.
Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees
tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede
met mekaar te lewe. Daar is net één liggaam en net
één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God
julle geroep het. Daar is net één Here, één geloof,
één doop, één God en Vader van almal: Hy wat oor
almal is, deur almal werk en in almal woon.

Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad
van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien
Hebreërs 12:22- duisende engele, by die feestelike vergadering en die
23
gemeente van eersgeborenes wat in die hemele
opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en
by die geeste van die volmaakte regverdiges,

van almal wat waarlik in
Joël 2:32
Christus glo, wat almal hulle
3
volle saligheid in Jesus
Christus verwag
Handelinge 2:21

Efesiërs 1:13
en in sy bloed gewas is,
geheilig en verseël deur die 4
Heilige Gees.
Efesiërs 4:30

Hierdie kerk was daar van
die begin van die wêreld af 5 2 Samuel 7:16
en sal tot die einde daar
wees, want Christus is 'n
Psalm 89:37
ewige Koning, wat nooit
sonder onderdane kan wees
nie.
Psalm 110:1-4

En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal
gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem
sal daar ontkoming wees soos die HERE gesê het, en
onder die vrygeraaktes die wat die HERE sal roep.
En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal
gered word.
in wie julle ook, nadat julle die woord van die
waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor
het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is
met die Heilige Gees van die belofte,
En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur
wie julle verseël is tot die dag van verlossing.
En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot
in ewigheid voor jou; jou troon sal vasstaan tot in
ewigheid.
Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon soos die
son voor My.
Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my
regterhand, totdat Ek u vyande maak 'n voetbank vir
u voete. U magtige septer sal die HERE uitstrek uit
Sion en sê: Heers te midde van u vyande. U volk sal
baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in
heilige feesgewade, uit die moederskoot van die
dageraad sal vir U wees die dou van u jong
manskappe. Die HERE het gesweer, en dit sal Hom
nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde
van Melgisédek.

Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad
van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem
met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms,
die vergadering van die eersgeborenes wie se name
in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God
wat Regter oor almal is, en by die geeste van dié wat
vrygespreek en wat nou volmaak is,
Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal
gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar
uitkoms wees. So het die Here beloof. Dié wat deur
die Here geroep is, is by dié wat gered is.
So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die
Here aanroep, sal gered word.
Deur Christus het ook julle deel geword van die volk
van God toe julle die waarheid wat aan julle
verkondig is, die evangelie van julle verlossing,
gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die
Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die
eiendom van God beseël.
En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie,
want Hy het julle as die eiendom van God beseël met
die oog op die verlossingsdag.
Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas
staan; jou troon sal altyd voortbestaan."
daar sal altyd nakomelinge van hom wees, sodat sy
troon so blywend soos die son sal wees.
Van Dawid. ‘n Psalm. Die Here het vir my heer die
koning gesê: "Kom sit aan my regterhand, en Ek sal
jou vyande aan jou onderwerp." As die Here die
septer, simbool van u mag, uit Sion aan u oorhandig,
heers dan oor u vyande! U volk is gereed vir die dag
waarop u u magte monster. U jongmanne is u krag
as hulle teen dagbreek aantree, geklee vir die heilige
stryd. Die Here het ‘n eed afgelê en Hy sal dit nie
herroep nie: "Jy sal altyd priester wees in die
priesterorde van Melgisedek."

Matteus 28:18

Matteus 28:20

Lukas 1:32-33

Johannes 16:33
Psalm 46:6
En hierdie heilige kerk word
deur God teen die woede 6
Matteus 16:18
van die hele wêreld bewaar,

Jesaja 1:9

Lukas 12:32

alhoewel dit soms 'n tyd lank
baie klein is en dit in die oë
7
van die mense lyk asof dit
1 Petrus 3:20
tot niet gegaan het -

Openbaring
11:7

soos die Here vir Hom
8 1 Konings 19:18
gedurende die gevaarlike tyd

En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en
Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan My is alle
gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op
mag gegee in die hemel en op die aarde.
aarde.
leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel
En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die
het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die
voleinding van die wêreld. Amen.
voleinding van die wêreld."
Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste
genoem word; en die Here God sal aan Hom die genoem word. Die Here God sal Hom die troon van
troon van sy vader Dawid gee, en Hy sal koning sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as koning oor die
wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy
sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.
koningskap sal daar geen einde wees nie."
Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In
In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed:
goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.
Ek het die wêreld klaar oorwin."
God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie; God sal God is daar; die stad sal nie wankel nie. God sal hom
dit help as die dag aanbreek.
help nog voor die môre kom.
En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal
sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit
doderyk sal dit nie oorweldig nie.
nie oorweldig nie.
As die HERE van die leërskare vir ons nie 'n klein As die Here die Almagtige nie ‘n klompie van ons laat
oorblyfsel oorgelaat het nie - soos Sodom sou ons oorbly het nie, sou ons soos Sodom geword het, ons
geword het, ons sou net soos Gomorra gewees het.
sou net soos Gomorra gewees het.
Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader "Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was
het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te
koninkryk te gee.
gee.
wat
eertyds
ongehoorsaam
was
toe
die
Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het toe
lankmoedigheid van God een maal gewag het in die
Hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die
dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is,
tyd toe Noag die ark gebou het. Net ‘n klein klompie
waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered
in die ark, ag in getal, is deur die water gered.
is
Wanneer hulle egter hulle getuienis klaar gelewer
En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die
het, sal die dier wat uit die onderaardse diepte uit
dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog
kom, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle
voer en hulle oorwin en hulle doodmaak;
doodmaak.
Maar Ek sal sewe duisend in Israel laat oorbly, al die
Maar Ek sal in Israel die sewe duisend laat oorbly
knieë wat nie voor Baäl gekniel en elke mond wat
wat nie die Baälbeeld aanbid het nie."
hom nie gesoen het nie.

onder Agab sewe duisend
mense bewaar het wat die
voor Baäl gekniel het nie.

Romeine 9:29

Romeine 11:4
Matteus 23:8
Lukas 17:21

En soos Jesaja tevore gesê het: As die Here van die
leërskare vir ons nie 'n nageslag oorgelaat het nie,
soos Sodom sou ons geword het en aan Gomorra
gelyk gewees het.
Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir
Myself sewe duisend manne laat oorbly wat die knie
voor Baäl nie gebuig het nie.
Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is
julle leermeester: Christus, en julle is almal broeders.
En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want
die koninkryk van God is binne-in julle.

Jesus sê vir haar: Vrou, glo My, daar kom 'n uur
wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in
Verder is hierdie heilige kerk
Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat
nie geleë in, gebonde aan of
julle nie weet nie; ons aanbid wat ons weet, want die
Johannes 4:21bepaal tot 'n sekere plek of
saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit
9 24
is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in
sekere persone nie, maar dit
gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek
is oor die hele wêreld
ook mense wat Hom só aanbid. God is Gees; en die
versprei en verstrooi.
wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek
Romeine 10:12- nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk
oor almal wat Hom aanroep. Want: Elkeen wat die
13
Naam van die Here aanroep, sal gered word.
Ek is ‘n metgesel van almal wat U vrees, en van die
wat u bevele onderhou.
Tog is dit met hart en wil en
En die menigte van die wat gelowig geword het, was
deur die krag van die geloof 1
een van hart en siel, en nie een het gesê dat iets van
Handelinge 4:32
sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in
in een en dieselfde Gees 0
gemeenskap gehad.
saamgevoeg en verenig.
Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook
Efesiërs 4:4
geroep is in een hoop van julle roeping
Psalm 119:63

So het Jesaja trouens al vroeër gesê: "As die Here,
die Almagtige, nie vir ons ‘n klompie laat oorbly het
nie — soos met Sodom sou dit met ons gegaan het,
soos Gomorra sou ons uitgewis gewees het."
Maar wat het God hom geantwoord? "Ek het vir My
sewe duisend manne laat oorbly wat nie vir Baäl
aanbid het nie."
"Maar julle moet julle nie ‘rabbi’ laat noem nie; net
Een is julle Leermeester en julle is almal broers.
Hulle sal nie kan sê: ‘Kyk, hier is dit!’ of: ‘Daar is dit!’
nie, want die koninkryk van God is hier by julle."
Jesus sê toe vir haar: "Glo My, Mevrou, daar kom ‘n
tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en
ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid
sonder om te weet wat julle aanbid; ons weet wat
ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode.
Maar daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die
ware aanbidders die Vader deur die Gees en in
waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat
die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is
Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die
Gees en in waarheid aanbid."
"Niemand nie!" Dit maak dus geen verskil of ‘n mens
‘n Jood of ‘n Griek is nie, want dieselfde Here is Here
van almal, en Hy seën almal wat Hom aanroep,
ryklik, want elkeen wat die Naam van die Here
aanroep, sal gered word.
Ek is ‘n vriend van almal wat U dien en u bevele
gehoorsaam.
Die groot getal wat gelowig geword het, was een van
hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself
gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel.
Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar
net één hoop is waartoe God julle geroep het.

