
Ruit 108 

Naam: ___________________________________________________________________  

Gemeente: ________________________________________________________________  

Gebruik die Nederlandse Geloofsbelydenis om hierdie Ruit te voltooi. 
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81 ________________________________  
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LEIDRADE 

AF 

1 Tog is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie en Hy (3) ook nie die skuld 
daarvoor nie. 

2 As iemand (2) julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie..."  

3 En daarom moet elkeen saam met Dawid sê:  "En gaan nie na die gereg met u (4)  nie, want 
niemand wat leef, is voor u aangesig regverdig nie."  

4 Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in drie gedeel is nie, aangesien die Heilige 
Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het, 
deur (2) eienskappe op so 'n wyse onderskei dat hierdie drie Persoon slegs een enige God is.   

5 Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons af te (5) het Christus aardse en sigbare brood 



as 'n teken van sy liggaam en wyn as teken van sy bloed in te stel. 

6 Dit is daarom onmoontlik dat hierdie geloof niks in die mens tot stand sou bring nie;  ons praat 
mos nie van 'n dooie geloof nie maar van wat die Skrif noem 'n geloof wat tot dade oorgaan 
(Gal 5:6), wat die mens beweeg om hom (11) te oefen in die werke wat deur God in sy Woord 
beveel het. 

8 Ons weet dit alles sowel uit die getuienisse van die Heilige (5) as uit hulle werkinge, veral uit 
werkinge wat ons in onsself voel.   

10 Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy Goddelike natuur die (10) Seun van God is.   

11 Op hierdie manier sou ons altyd in twyfel verkeer, heen en weer geslinger sonder enige 
sekerheid en ons arme (6) sou altyd gekwel word as dit nie op die verdienste van die lyding en 
sterwe van ons Verlosser steun nie. 

13 Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer 
volkome aan ons bekend en wel so veel as wat vir ons (2) hierdie lewe nodig is om tot sy eer 
en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort. 

16 Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei of nie daarby (8) nie, in stryd met 
die bevel van God. 

17 Ons kan hulle (13)  en oordeelkundig uitkies:  Genesis 1:26 en 27:  En God het gesê:  Laat 
Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis... 

18 Al gaan hierdie leer die menslike verstand (3) te bowe, glo ons dit nou tog deur die Woord, 
terwyl ons verwag om die volle kennis en vrug daarvan in die hemel te geniet. 

19 (3) sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en 
goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is.   

21 Ons glo dat die bedienaars van die Woord van God, die ouderlinge en die diakens tot hulle 
ampte verkies moet word deur middel van 'n wettige verkiesing deur die kerk, onder 
aanroeping van die Naam van God en in goeie (4), soos die Woord van God leer.   

23 Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die Goddelike 
Skrif gelykstel nie;  ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of oudheid of opvolging 
van tye of van persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met dié waarheid van 
God gelykstel nie, want die waarheid is (2) alles.   

27 Ons bely dat hierdie Woord van God (3) deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is 
nie, maar die heilige mense van God het dit, deur die Heilige Gees gedrywe, gespreek, soos 
die heilige Petrus sê (2 Pet 1:21).   

28 Om presies te wees:  Ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie, want die 
geloof is slegs die middel waardeur ons Christus, ons Geregtigheid, (6), maar wel dat Jesus 
Christus ons Geregtigheid is.   

31 Verder moet ons ook let op die besondere ampte en op die eie werkinge van die drie Persone 
met betrekking tot ons:  Die Vader word ons Skepper deur sy krag genoem;  die Seun is ons 
(10) en Verlosser deur sy bloed;  die Heilige Gees is ons Heiligmaker deur sy inwoning in ons 
hart. 

32 Die leer Dawid en Paulus ons deur te verklaar dat die mens (2) geluksaligheid daarin bestaan 
dat God hom die geregtigheid buite die wetsonderhouding om toereken (Ps 32:2 en Rom 4:6).   

35 (3) eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld.   

37 God vergewe nie sodat die gelowiges in die sonde gerus sou slaap nie maar wel sodat die 
besef van hierdie verdorwenheid hulle dikwels sou laat (3) in die verlange om van hierdie 
liggaam van die dood verlos te word.   

39 (2) is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, 
goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. 

40 Volgens die bevel van Christus roep ons daarom die hemelse Vader aan deur Christus, ons 
enigste (9), soos dit in die gebed van die Here geleer word;  en ons is verseker dat alles wat 
ons die Vader in sy Naam sal bid, aan ons gegee sal word (Joh 16:23). 



42 Daarom het Hy ons beveel om almal wat sy eiendom is, (3) met gewone water in die Naam 
van die Vader en die Seun en die heilige Gees te doop (Matt 28:19). 

43 Deur hierdie middel moet hulle sorg dra dat die ware godsdiens onderhou, die ware leer oral 
versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom hou en die armes en 
bedroefdes ook volgens hulle nood (6) en getroos word.   

45 (2) het Judas en Simon die towenaar albei wel die sakrament ontvang maar nie Christus, wat 
daardeur voorgestel word nie;  Hy word slegs aan die gelowiges gegee. 

46 Hierdie werke is, as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit, goed en vir God 
welgevallig omdat hulle almal deur sy genade (8) is.   

50 Omdat Hy self (7) is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word (Heb 2:17, 18).   

52 So het God sy regverdigheid teenoor sy Seun betoon toe Hy ons (8) op Hom gelê het en so_' 
sy goedheid en barmhartigheid uitgestort oor ons, wat skuldig was en die ewige vervloeking 
verdien het.   

53 En as 'n beloning uit genade sal die Here self hulle so 'n heerlikheid gee as wat die hart van 'n 
(4) nooit sou kon bedink nie. 

56 God het die mens toe (7) met die belofte om aan hom sy Seun te gee en hom salig te maak - 
sy Seun, wat uit 'n vrou (Gal 4:4) gebore sou word om die kop van die slang te vermorsel 
(Gen 3:15). 

58 Ons glo verder dat die regeerders van die kerk, al is dit nuttig en goed om onder mekaar 'n 
bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, tog 
noukeurig moet oppas om nie (32) te wyk van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons 
ingestel het nie. 

61 Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is om slegs te leer ken wat Hy aan ons 
in sy Woord openbaar, sonder om die grense daarvan te (7). 

62 Dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome uitgeroei nie, 
aangesien die sonde aanhoudend uit hierdie verdorwenheid opborrel soos water uit 'n (7) 
fontein.   

66 Hy het immers sy Seun deur die (4) volmaakte liefde vir ons in die dood gegee en Hy het Hom 
tot ons regverdiging opgewek, sodat ons deur Hom die onsterflikheid en die ewige lewe kan 
hê. 

68 Die bedienaars gee ons van hulle (4) dus met die sakrament wat sigbaar is, maar die Here gee 
wat met die sakramente aangedui word, naamlik die onsigbare genadegawes:  ... 

72 Deur hierdie middel moet hulle sorg dra dat die ware godsdiens onderhou, die ware leer (4) 
versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom hou en die armes en 
bedroefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word.   

74 Die kerk mag hierdie boeke (3) lees en daaruit lering trek vir sover hulle met die kanonieke 
boeke ooreenstem. 

76 Hulle het egter geensins sodanige krag of gesag (3) iemand deur hulle getuienis enigiets van 
die geloof of van die Christelike godsdiens sou kan bevestig nie.   

78 Dit is immers voor ons (2) soos 'n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is 
wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat 
sien, soos die apostel Paulus sê (Rom 1:12).   

80 Verder sê ons, met die oog daarop dat die heilige bevel van God nie verkrag (2) geminag sal 
word nie, dat elkeen vir die bedienaars van die Woord en die ouderlinge van die kerk 
besondere agting moet hê ter wille van die werk wat hulle doen en sover moontlik sonder 
murmurering, twis of tweedrag in vrede met hulle moet saamleef. 

DWARS 

3 Hierdie twee (5) kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word. 

6 Deur hierdie middel moet hulle sorg dra dat die ware godsdiens onderhou, die ware leer oral 



versprei, die oortreders op geestelike wyse (7) en in toom hou en die armes en bedroefdes 
ook volgens hulle nood gehelp en getroos word.   

7 Aangesien die hele (4) waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe 
word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die 
Heilige Skrif geleer word nie... 

9 Dit is dan ook die (4) waarom Hy deur die engel van die God Jesus, dit is Verlosser, genoem 
is, want Hy sou sy volk van hulle sondes verlos (Mat 1:21). 

11 Ons (3) verder dat die regeerders van die kerk, al is dit nuttig en goed om onder mekaar 'n 
bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, tog 
noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons ingestel 
het nie. 

12 Ons glo dat Jesus Christus - kragtens 'n (3) - 'n ewige Hoëpriester is volgens die orde van 
Melgisedek.   

14 Die bedienaars gee ons van hulle kant dus met die sakrament wat sigbaar is, maar die Here 
gee wat met die sakramente aangedui word, naamlik die onsigbare genadegawes:  Hy was 
ons siel, suiwer en reinig dit van alle vuilheid en ongeregtigheid;  Hy maak ons hart nuut en 
vul dit met alle vertroosting;  Hy gee ons egter sekerheid van sy Vaderlike goedheid;  Hy 
beklee ons met die nuwe mens en ontklee ons van die (2) mens en al sy werke. 

15 Verder is elkeen verplig, van watter hoedanigheid, (4) of stand hy ook al mag wees, om hom 
aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te 
bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die Woord van God in stryd is nie en vir hulle 
voorbidding te doen dat die Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle 
godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei (1 Tim 2:2).   

17 Daarom is daar geen sprake van dat hierdie regverdigmakende geloof die mens vir 'n vroom 
en heilige lewe (12) sou maak nie;  inteendeel, hy sou daarsonder nooit iets uit liefde tot God 
doen nie, maar slegs uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis.   

20 Laat ons dan met vrymoedigheid na die (5)van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid 
kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.   

22 Hulle mag nie in die minste aan die gesag van (5), die heilige boeke, afbreuk doen nie. 

24 En hierdie heilige kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel 
dit soms 'n tyd lank baie klein is en dit in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het 
- soos die Here vir Hom gedurende die gevaarlike tyd onder (4) sewe duisend mense bewaar 
het wat die voor Baäl gekniel het nie.   

25 Hierdie leer van die heilige Drie-eenheid is in die ware kerk van die (3) van die apostels af tot 
nou toe altyd onderhou en gehandhaaf teenoor die Jode, Mohammedane en sommige valse 
christene en ketters soos Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Arius en derglike, 
wat tereg deur die regsinnige vaders veroordeel is. 

26 Ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat (2) dat alles wat die mens vir 
sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word.   

27 Deur hierdie middel moet hulle sorg dra dat die ware godsdiens onderhou, die ware leer oral 
versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom hou en die armes en 
bedroefdes ook volgens hulle (4) gehelp en getroos word.   

29 Ons vat die Heilige skrif in twee (4) saam:  die Ou en die Nuwe Testament.   

30 Die Goddelike natuur het in die tussentyd steeds met die menslike natuur verenig gebly, ook 
toe Hy in die (4) gelê het.   

33 Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit (2) voer (Filp 2:13).   

34 ... en vervolgens die twaalf klein profete:  Hosea, Joël, Amos, Obadja, (4), Miga, Nahum, 
Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi; 

35 Daarom kan Hy ook volkome red dié wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir 
hulle in te (4) (Heb 7:24, 25).   



36 God is barmhartig, aangesien Hy dié wat Hy (10) het, uit hierdie verderf trek en verlos;  ...  

38 Want Hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om altwee te (3), aangesien albei 
verlore was.   

39 Hy moet wag totdat hy deur God geroep word, sodat hy van sy roeping oortuig kan wees en 
sekerheid kan (2) dat dit van God kom. 

41 Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in hierdie heilige Drie- eenheid te glo, 
staan op baie plekke in die Ou Testament en dit is nie (5) om hulle almal op te noem nie. 

42 Want wie is daar wat daarop sal roem dat hy uit homself iets (5) kan doen, terwyl Christus sê:  
"Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie"  

44 Hierdie leer bied onuitspreeklike troos as ons daardeur geleer word dat (4) per toeval oor ons 
kan kom nie maar alles deur die beskikking van ons goeie hemelse Vader oor ons kom.   

47 Al die dinge is genoegsaam (2) die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem. 

48 Hulle (3) ook die bewys daarvan in hulleself, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge 
wat daarin voorspel is, plaasvind. 

49 Hy het deurdat hy in al sy doen en late goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy 
voortreflike gawes wat hy van God ontvang het, verloor en hy het niks anders daarvan 
oorgehou nie as slegs klein oorblyfsels, wat egter genoegsaam is om hom van alle 
verontskuldiging te (7).   

50 Die boeke van die Ou Testament, nl.  die (3) boeke van Moses 

51 Daar staan geskrywe dat die straf wat vir ons die vrede aanbring, op die Seun van God was en 
deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom;  dat Hy soos 'n lam na die slagpale gelei en 
by die misdadigers gereken is (Jes 53:  5, 7, 9);  dat Hy as 'n misdadiger deur Pontius Pilatus 
veroordeel is al het dié Hom (4) onskuldig verklaar.   

54 Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag 
om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien;  en Hy het (3) die engele goed geskep 
om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. 

55 En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie 
maar ook om die heilige Woordbediening te (7), ... 

57 Ons aanvaar al hierdie boeke en hulle alleen, as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te 
rig, daarop te grondves en (7) te bevestig.   

59 Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie Woord van God in 'n enige God, (3) enige wese, 
in wie drie Persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid 
en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat Hulle nie met 
mekaar deel nie. 

60 Ons (4) dus die goeie werke, maar nie om iets te verdien nie - wat sou ons tog kon verdien? 

61 Daar is mos geen sprake van dat ons ons gebede (2) grond van ons waardigheid voor God 
bring nie.   

63 Hierdie kerk was daar van die begin van die wêreld af en (3) tot die einde daar wees, want 
Christus is 'n ewige Koning, wat nooit sonder onderdane kan wees nie.   

64 Wat kom daar nog kort, aangesien Christus self sê:  (2) is die weg en die waarheid en die 
lewe;  niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie (Joh 14:6)?   

65 Daar is nie 'n eerste of 'n laaste nie, want al drie is een in waarheid, mag, goedheid en (14). 

67 ... valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die (3) van die antichris te vernietig en die 
koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die Woord en die evangelie orals te laat verkondig, 
sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel. 

69 Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja, (6), Sagaria en Maleagi; 

70 Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende:  Wanneer die kerk die 
evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het en die 
kerklike tug gebruik om die sondes te straf - kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die 



suiwere Woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is, verwerp en Jesus Christus (2) 
die enigste Hoof erken.   

71 Ons glo daarenteen dat ons hulle (7) te doop en met die teken van die verbond te beseël, net 
soos die kindertjies in Israel kragtens dieselfde beloftes besny is as wat aan ons kinders 
gemaak is.   

73 Ons bely daarom dat Hy ware God en ware mens is:  ware God om deur sy krag die dood te 
oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te (3) sterwe. 

75 ... dat Hy (9) ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer. 

77 Want (3) God Hom aan ons gegee het, het Hy goed geweet dat ons sondaars is.   

79 En hierdie heilige kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel 
dit soms 'n tyd lank baie klein is en dit in die oë van die mense lyk (4) dit tot niet gegaan het - 
soos die Here vir Hom gedurende die gevaarlike tyd onder Agab sewe duisend mense bewaar 
het wat die voor Baäl gekniel het nie.   

81 Vir dié doel het Hy die (8) die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf (Rom 
13:4) en die deugsames te beskerm.   

82 En hierdie heilige kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel 
dit soms 'n tyd lank baie klein is en dit in die oë van die mense (3) asof dit tot niet gegaan het 
... 

 

 


