handleiding 18.5 DE BELIJDENISSEN
leerdoel
wat je gaat behandelen
bijbelstudie 1 Joh. 4:1-6 en 4:15,16.
lesstof
Bijbel en belijdenis
De kerk heeft een aantal belijdenissen, die het Woord van de Here op hoofdpunten samenvatten.
Vaak zijn ze ontstaan in een tijd van dwaalleer of vervolging, om Gods woord helder onder woorden te
brengen en te verdedigen. De belijdenis spreekt de bijbel na en is in alle opzichten ondergeschikt aan
de bijbel. Alleen de bijbel heeft goddelijk gezag. Het zijn immers Gods eigen woorden. De belijdenis
heeft kerkelijk gezag omdat binnen de kerk is afgesproken dat wij ons aan de belijdenis houden. Een
belijdenis blijft mensenwerk en moest in de loop der tijd soms worden verbeterd, als bleek dat hij
onduidelijk was of Gods woord niet goed nasprak.
De functie van de belijdenis
Een belijdenis is om
- samen Gods naam en daden te belijden
- de eenheid van het geloof zichtbaar te maken
- om te onderwijzen
- de goede leer te verwoorden in de strijd tegen dwaalleer
- Gods woord duidelijk samen te vatten, bijv. voor mensen buiten de kerk.
Zes belijdenissen
Binnen onze kerk zijn 6 belijdenissen:
3 oecumenische of algemene belijdenisgeschriften:
- Apostolische Geloofsbelijdenis
- Geloofsbelijdenis van Nicea
- Geloofsbelijdenis van Athanasius
3 Nederlandse of gereformeerde belijdenisgeschriften (de drie formulieren van enigheid):
-Nederlandse Geloofsbelijdenis
-Heidelbergse Catechismus
-Dordtse Leerregels
De belijdenissen staan achterin het kerkboek.
Er zijn andere belijdenissen, bijv. bij zusterkerken in het buitenland, zoals de 'Westminster confessie'.
Belijdenisverlating
Veel kerkgenootschappen houden in naam de belijdenis nog vast, maar in praktijk wijken ze er vaak
sterk van af. De belijdenis is echter ook een goed hulpmiddel om de zuiverheid van het geloof te
blijven bewaren. Wanneer er onenigheid is over de belijdenis, dan is er ook altijd verschil van mening
over wat God zegt in de bijbel. Het is daarom goed om zelf de belijdenissen te kennen en ook te
gebruiken in gesprekken met anderen.

wat je wilt bereiken
-

kunnen aangeven wat de verhouding is tussen bijbel en belijdenis
met de bijbelstudie weten hoe je het werk van de Geest van God kunt herkennen
weten welke 6 belijdenissen er zijn en wat de functie is van een belijdenis
het belang van handhaving van de belijdenis kunnen vertellen
de belijdenissen in het kerkboek opzoeken en op hoofdlijnen nagaan

handvat voor de mentor:
zingen: Ps. 105; Ps. 135; Gz. 2, 3. 4.
bijbel: Mat. 10:32; 1 Joh. 4:2,3,15
belijdenis: alle bovengenoemde belijdenissen, zie kerkboek.
literatuur: C. Bijl, Leren geloven, pag. 9-11; Scalareeks: Belijdenissen.

lesindeling
intro: Korte ronde vragen: Waar denken jullie aan bij de belijdenissen, welke ken je? Kort doornemen
dat er 6 zijn, onderverdeling in 2 x 3, zie linkerpagina. Inventariseren waarom belijdenissen er zijn en
wat het nut er van is.
bijbelstudie 1 Joh. 4:1-6 en 4:15,16.
Bespreek deze teksten met de Zweedse methode (Zet een uitroepteken bij een tekst die je opvalt. Zet
een streep onder het gedeelte waarin het over belijden gaat. Zet een vraagteken wanneer je iets niet
helemaal begrijpt) of:
- Welke oproep lees je in vers 1?
- Op welke dingen moet je letten bij het maken van onderscheid?
- Wat lees je in dit bijbelgedeelte over de Geest van God en de antichrist? En over hen die bij
hen horen? Kun je dat ook voor onze tijd aanwijzen?
- Waarom is het belangrijk je geloof te belijden? vs. 15. Bespreek hier dat we dat dus elke
zondag in de kerk doen! Hoe beleef je dat? Belijd je actief je geloof mee?
Bij 1 Joh. 4:2 kun je goed vertellen dat een belijdenis soms ook ontstaan is om heel precies de leer
van de bijbel weer te geven op een punt waar discussie over is. Voorbeeld: de dwaalleer dat Jezus
niet echt mens of echt God is. Lees samen de belijdenis van Athanasius (om de beurt een artikel),
pag. 408 van je kerkboek.
opdrachten
*Doe eerste de activiteiten die je als groep samen hebt afgesproken voor deze les.
Als je daar geen voorbereidingsopdracht van maakte, zoek dan met de groep wel de belijdenissen op
in je kerkboek en verken kort de inhoud. Misschien leuk om er een leesrooster bij te laten maken?
*Maak zelf een ‘belijdenis’. Bedenk samen wat zo belangrijk is om te geloven dat dat er in ieder geval
in moet staan. Hoe zeg je goed wat je belijden wilt? Doet je belijdenis recht aan de bijbel?
*Bekijk de betekenissen van het woord ‘belijden’:
- openlijk voor een geloofsovertuiging uitkomen
- erkennen, inzien, openlijk te kennen geven
- nazeggen
- be-amen, instemmen met, bevestigen
- ……
Welke omschrijving spreekt je aan? Belijd je zelf je geloof wel eens?
(buiten de kerkdienst). Hoe doe je dat? of: Wanneer? Wat zijn je
ervaringen?
Kies uit de volgende woorden: Je geloof belijden tegenover andere mensen is
bemoedigend / een opdracht / eng / troostend / soms makkelijker dan je denkt / doe ik nooit / zou ik
vaker willen doen / lukt beter bij andere gelovigen dan bij ongelovigen.

IK GELOOF
I BELIEVE
JE CRÉTIENS
ICH GLAUBE

*Verdeel totaal 10 punten over deze twee stellingen en bespreek je keuze:
- belijdenissen zorgen voor scheiding tussen gelovigen
- belijdenissen geven gelovigen houvast bij het samen geloven
*Sluit af met het belijden van geloof in de groep door naar keuze:
- de belijdenis te zingen
- een rondje te doen: Dit geloof ik ……………., omdat ………….
- in het gebed het geloof te belijden en te danken dat God dit geeft
- te vragen in gebed om de Heilige Geest opdat Hij het geloof wil geven en doen groeien
Evalueer de werkwijze van dit blok. Wat heb je geleerd in de lessen. Pak het activiteiten schema erbij
om een aantal dingen te herhalen. Wat ging heel goed? Wat leerde je voor jezelf?

thuis verder werken en/of toetsen
lezen 19.1
opdrachten om uit te kiezen:
- lees in de belijdenissen van de kerk (evt. volgens een rooster)
- zoek liederen waarin het geloof beleden wordt
- vraag je ouders/andere gemeenteleden over hun ervaringen met het belijden van hun geloof.

