
Vraag 25: Wat is die geloofsbelydenis van Nicea? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.  

RUS 

Gebruik Romeine 10:9-10: “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo 
dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want as ons glo met ons hart, 
word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely, word ons verlos.” (NLV) 

HOOR 

1.  Deur die eeue het Christene hulle geloof in kort bondige geloofsbelydenisse 
opgesom om die ware geloof te bely teenoor valse leringe. Die 
geloofsbelydenis van Nicea is een van die bekendstes, saam met die 
Apostoliese Geloofsbelydenis (12 artikels) en die Geloofsbelydenis van Athanasius. In die 
Gereformeerde tradisie is daar ook belydenisskrifte geskryf: Die Nederlandse 
Geloofsbelydenis, Die Heidelbergse Kategismus, en die Dordtse Leerreëls. Hoe bekend is jy 
daarmee en wat beteken dit vir jou geloof? 

2. Lees die Geloofsbelydenis van Nicea en oordink dit. 

 1) Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle 
sigbare en onsigbare dinge. 

2) En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die 
Vader gebore.  

3) Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese 
met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het.  

4) Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die 
Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword; Hy het mens geword; onder Pontius Pilatus 
is Hy gekruisig; Hy het gely en is begrawe.  

5) Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan.  

6) En Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader.  

7) En Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy 
koningskap sal daar geen einde wees nie.  

8) Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die 
Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die 
profete gespreek. 

9) Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk.  

10) Ons bely een doop tot vergifnis van sondes.  

11) Ons verwag die opstanding van die dooies.  



12) En die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. 

3. Lees die motivering van Judas in sy brief, vers 3-4 (hieronder), waarom 
geloofsbelydenisse nodig is. Wat tref jou? 

“Geliefdes, ek was baie haastig om aan julle te skryf oor die verlossing wat ons met mekaar 
deel. Maar nou voel ek verplig om aan julle te skryf en julle aan te spoor om aan te hou stry 
vir die geloofsbelydenis wat eenmalig oorgelewer is aan God se mense. Want sekere mense 
het hulle in julle geledere ingewurm, goddelose mense wat reeds lank tevore vir die 

oordeel bestem was. Hulle verwring die genade van ons God tot roekeloosheid en misken 
ons enigste Eienaar en Here, Jesus Christus.” (NLV) 

4. Lees my opsomming van die boodskap hiervan. Oordink dit. 

Judas val direk weg met die aanleidende rede van sy brief. Hy wil aan die een kant die 
leringe van dwaalleraars bestry wat verdeeldheid en onsekerheid onder hulle gesaai het 
(vers 4).  Aan die ander kant skryf hy om hulle op te roep om hulle lewe te bou op hul 
heiligste geloof (vers 3). Judas noem dié dwaalleraars goddeloses – praktiese ateïste, mense 
wat sê hulle glo in God, maar leef asof Hy nie bestaan nie – en losbandiges (vgl vers 5 vv) 
wat nie net God se genade verwring het tot hulle eie voordeel nie, maar die gesag van die 
Here Jesus Christus misken het.  Petrus, wat waarskynlik dieselfde bron gebruik as Judas, 
noem hulle vals leraars – soortgelyk aan die vals profete van die OT – wat die Here Jesus 
verloën (2 Pet 2:1-3).  Petrus is ook duidelik daaroor dat dit tot hulle eie skade en ondergang 
is. Die oplossing vir hierdie uitdaging is dat elke gelowige aanhou stry vir die 
geloofsbelydenis wat eenmalig oorgelewer is aan ons. 

LEEF 

5. Lees Heidelbergse Kategismus 22 se antwoord op die vraag: Wat moet 'n Christen glo?  

Antwoord: Alles wat in die evangelie aan ons beloof word (a) en wat die artikels van ons 
algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. 

(a) Joh 20:31; Matt 28:19; Mark 1:15. 

Is dit hoe jy dink en wat jy ook glo? 

VIR DIEPERDELWERS 

Heidelbergse Kategismus 22-25 

22 Vraag: Wat moet 'n Christen glo? 

Antwoord: Alles wat in die evangelie aan ons beloof word (a) en wat die artikels van ons 
algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. 

(a) Joh 20:31; Matt 28:19; Mark 1:15. 

23 Vraag: Hoe lui die artikels? 



Antwoord: (1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die 
aarde. (2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; (3) wat ontvang is van die 
Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; (4) wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig 
is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel; (5) wat op die derde dag weer 
opgestaan het uit die dood; (6) opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van 
God, die almagtige Vader, (7) waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te 
oordeel. (8) Ek glo in die Heilige Gees. (9) Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, 
die gemeenskap van die heiliges; (10) die vergewing van sondes; (I1) die opstanding van die 
liggaam (12) en 'n ewige lewe. 

24 Vraag: Hoe word hierdie artikels ingedeel? 

Antwoord: In drie dele: die eerste handel oor God die Vader en ons skepping; die tweede 
oor God die Seun en ons verlossing; die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. 

25 Vraag: Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike Wese is, waarom praat jy van drie, 
naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees (a)? 

Antwoord: Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het (b) dat hierdie drie onderskeie 
Persone die enige, ware en ewige God is. 

(a) Deut 6:4; Ef 4:6; Jes 44:6; 45:5; 1 Kor 8:4, 6. (b) Jes 61:1; Luk 4:18; Gen 1:2, 3; Ps 33:6; Jes 
48:16; Matt 3:16, 17; 28:19; 1 Joh 5:7; Jes 6:1, 3; Joh 14:26; 15:26; 2 Kor 13:13; Gal 4:6; Ef 
2:18; Tit 3:5, 6. 


